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POSTUP PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO KRAJSKÉ SÍTĚ 

POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 

 

Podmínky zařazení sociální služby do sítě  

(1) Krajská síť poskytovatelů sociálních služeb je aktualizována v souladu s Opatřeními Akčního plánu 

rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2019, který je prováděcím dokumentem 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021. 

(2) Podkladem pro aktualizaci krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji jsou řádně 

vyplněné a podané žádosti oprávněných žadatelů, a to v souladu s tímto postupem. 

Oprávněnými žadateli jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou poskytovateli sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují nebo 

budou poskytovat sociální služby na území Plzeňského kraje nejpozději od 1. 1. 2020. 

(3) Krajská síť poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji je aktualizována na základě doručených 

žádostí. Formuláře žádostí jsou dostupné na webovém portále Sociální služby v Plzeňském kraji 

(https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/). 

a. Žádost A - Zařazení do sítě sociálních služeb na území Plzeňského kraje - NOVÁ SOCIÁLNÍ 

SLUŽBA -  ZAŘAZENÍ DO ROZVOJOVÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

b. Žádost B - Zařazení do sítě sociálních služeb na území Plzeňského kraje - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY 

SLUŽBY, KTERÁ JE JIŽ ZAŘAZENA V ZÁKLADNÍ NEBO ROZVOJOVÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – 

ZAŘAZENÍ DO ROZVOJOVÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

c. Žádost C - Zařazení do sítě sociálních služeb na území Plzeňského kraje - ZMĚNA 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI ZÁKLADNÍ NEBO ROZVOJOVÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB - ZMĚNA BUDE PROVEDENA V RÁMCI ZÁKLADNÍ (popř. ROZVOJOVÉ) SÍTĚ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Příklady možných změn: 

(i) Změna poskytovatele sociální služby, která je již zařazena do sítě sociálních 

služeb (dojde k ukončení poskytování ze strany původního poskytovatele, 

který bude nahrazen po domluvě poskytovatelem novým – maximálně 

v kapacitě původní služby) 

(ii) Změna druhu poskytované služby (např. v Domově pro seniory dojde 

vzhledem ke změně zdravotních stavu klientů k potřebě přesunutí části 

kapacity sociální služby Domov pro seniory na Domov se zvláštním režimem) 

d. Žádost D – Zařazení do sítě sociálních služeb na území Plzeňského kraje – PŘESUN KAPACIT 

SLUŽEB PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, OSOBNÍ ASISTENCE A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Z ROZVOJOVÉ 

DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ 

e. V případě požadavku poskytovatele sociální služby na snížení okamžitých kapacit, úvazků a 

úvazků v přímé péči uvedených v základní (popř. rozvojové) síti podá poskytovatel písemnou 

žádost s odůvodněním svého požadavku (pro tento druh žádosti není speciální formulář).  
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(4) Žádost je nutné doručit na odbor sociálních věcí Krajského Úřadu Plzeňského kraje ve stanoveném 

termínu. Možnosti doručení žádosti: 

a. písemně na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor sociálních věcí, Škroupova 18, 

306 13, Plzeň 

b. datovou schránkou 

Jiné možnosti doručení žádosti nejsou přípustné. 

(5) Termín pro podávání žádostí je 20. 6. 2019 

a. žádost doručená po uvedeném termínu bude z dalšího projednávání vyloučena, rozhodující 

je záznam o doručení na Krajský úřad Plzeňského kraje 

b. pořadí přijetí žádostí není rozhodující 

(6) Aktualizace krajské sítě proběhne na základě přijatých žádostí, které splní následující podmínky:  

a. formální náležitosti žádosti (vyplnění dle instrukcí v žádosti) 

b. žádost je v souladu s opatřeními Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na 

rok 2019 

c. potřebnost zařazení/rozšíření sociální služby je prokázána mj. kladným stanoviskem 

dotčených obcí (netýká se žádosti C a D) 

d. předložení analýzy potřebnosti a plánu finančního zajištění služeb (netýká se žádosti C a D) 

(7) V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude žádost akceptována. 

(8) V případě splnění všech výše uvedených podmínek bude nová sociální služba/rozšířená kapacita 

služby/změna sociálních služeb zařazena do sítě sociálních v Plzeňském kraji v následujícím 

kalendářním roce po podání žádosti. 

(9) Každá žádost bude posuzována individuálně. 

(10) Aktualizovaná krajská síť poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji bude součástí Akčního   

plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020. 

V rámci schvalování bude aktualizovaná síť projednána Komisí pro oblast sociálních věcí a 

národnostních menšin Rady Plzeňského kraje a předložena ke schválení Radě Plzeňského kraje a 

Zastupitelstvu Plzeňského kraje. 

(11) Kontaktní osoba:  

Mgr. Bc. Martina Najmanová    Mgr. Michaela Šůchová 

tel: 377 195 162     tel: 377 195 186 

mobil: 733 698 643     mobil: 777 353 687 

email: martina.najmanova@plzensky-kraj.cz  email: michaela.suchova@plzensky-kraj.cz 
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