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Postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování 

sociálních služeb 

Schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 204/2018/RK-34 ze dne 15. 2. 2018 

 

Tento materiál se týká pouze investičních záměrů v oblasti poskytování sociálních služeb, kde 

je vyžadováno stanovisko Jihočeského kraje. 

Žadatel musí doručit žádost o vydání stanoviska k připravovanému projektu na adresu Krajský 

úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice, (poštou, osobně nebo prostřednictvím datové schránky), alespoň 

15 kalendářních dní před termínem, kdy toto stanovisko plánuje předložit k žádosti o finanční 

podporu. 

Žádost o vydání stanoviska musí obsahovat základní informace v rozsahu minimálně: 

 operační program - číslo a název výzvy 

 název projektu, 

 název žadatele/partnera, včetně adresy a IČO 

 adresa místa realizace projektu, 

 druh sociální služby dle zákona o sociálních službách, 

 identifikátor služby, 

 stručný popis obsahu projektu - klíčové aktivity, cílová skupina, očekávané výstupy 

(indikátory), odhadované celkové náklady projektu, zdůvodnění potřebnosti realizace 

aktivit projektu ve vztahu ke konkrétní sociální službě na daném území a jak byla tato 

potřebnost zjištěna (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních 

služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.), dále jakým způsobem je 

plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu 

sociální služby po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu, 

 předpokládané období realizace projektu. 

 

Postup Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru sociálních věcí, pro vydávání stanovisek 

subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje, a pověřovacího aktu k 

výkonu SOHZ v oblasti sociálních služeb: 

Varianta A 

Sociální služba, které se investiční záměr týká, již existuje, je poskytována, je zařazena do 

základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, poskytovateli sociální služby je vydáno 

pověření k výkonu SOHZ, je možnost čerpat finanční prostředky z rozpočtu JčK, investiční 

záměr je v souladu s prioritami SPRSS kraje  lze za JčK vydat kladné stanovisko k projektu. 

Varianta B 

Sociální služba, které se investiční záměr týká, již existuje, je poskytována, je zařazena do 

podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, poskytovateli sociální služby je vydáno 

pověření k výkonu SOHZ v rámci podmíněné sítě, není možnost čerpat prostředky z rozpočtu 

JčK, investiční záměr je v souladu s prioritami SPRSS kraje  lze za JčK vydat kladné 

stanovisko k projektu. 
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Varianta C 

Sociální služba, které se investiční záměr týká, již existuje, je poskytována, není zařazena do 

základní ani podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, poskytovateli sociální služby 

není vydáno pověření k výkonu SOHZ, není možnost čerpat finanční prostředky z rozpočtu 

JčK, ale investiční záměr je v souladu s prioritami SPRSS kraje  lze za JčK vydat kladné 

stanovisko k projektu. 

Varianta D 

Sociální služba, které se investiční záměr týká, již existuje, je poskytována, není zařazena do 

základní ani podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, poskytovateli sociální služby 

není vydáno pověření k výkonu SOHZ, není možnost čerpat finanční prostředky z rozpočtu 

JčK, investiční záměr není v souladu s prioritami SPRSS kraje  nelze za JčK vydat kladné 

stanovisko k projektu. 

Varianta E 

Sociální služba, které se investiční záměr týká, aktuálně neexistuje, není poskytována, není 

zařazena do základní ani podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, poskytovateli 

sociální služby není vydáno pověření k výkonu SOHZ, není možnost čerpat finanční 

prostředky z rozpočtu JčK, ale investiční záměr je v souladu s prioritami SPRSS kraje  lze 

za JčK vydat kladné stanovisko k projektu. 

Varianta F 

Sociální služba, které se investiční záměr týká, aktuálně neexistuje, není poskytována, není 

zařazena do základní ani podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, poskytovateli 

sociální služby není vydáno pověření k výkonu SOHZ, není možnost čerpat finanční 

prostředky z rozpočtu JčK, investiční záměr není v souladu s prioritami SPRSS kraje  nelze 

za JčK vydat kladné stanovisko k projektu. 
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Grafické znázornění postupu KÚ JčK/OSOV 
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