Návod pro vyplnění formuláře v rámci programu
DP Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji
Podání žádosti se skládá ze 4 kroků v tomto pořadí:
1)
2)
3)
4)

Registrace žadatele vyplněním registračního formuláře, přihlášení do Portálu občana Jihočeského
kraje
Vyplnění žádosti, kontrola žádosti
Odeslání žádosti
Vytištění žádosti a doručení na podatelnu Jihočeského kraje

Stisknutím tlačítka
na webu kraje v sekci Dotace, Fondy EU v části Dostupná zdravotní
péče v Jihočeském kraji případně přímo na odkazu https:\\pz.kraj-jihocesky.gov.cz se dostanete na
přihlašovací okno aplikace Portál občana Jihočeského kraje.

1)

Registrace žadatele vyplněním registračního formuláře
Nová registrace

Nejprve klikněte na záložku „Nová registrace“. Na zobrazeném formuláři pro registraci vyplňte pravdivé
údaje a v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko „Registrovat“. Věnujte patřičnou pozornost správnému
zadání údajů. Pole označená modrým pruhem jsou povinná. Jako uživatelské jméno (pole „Uživatel“)
můžete ponechat svůj e-mail nebo můžete zvolit jiné uživatelské jméno.
Vzhled registračního formuláře se mění v závislosti na typu subjektu (právnická osoba, fyzická osoba,
fyzická osoba OSVČ). V případě žádosti v rámci programu Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji
žádáte jako „Fyzická osoba“.
Případně je možné přihlásit se prostřednictvím eIdentity nebo datových schránek, v tomto případě se
identifikační informace předávají prostřednictvím těchto nástrojů. Je důležité, abyste se hlásili jako fyzická
osoba nepodnikající a ne jako OSVČ.
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Na závěr registrace je třeba si přečíst podmínky registrace a následně zakliknout seznámení se
a souhlas s podmínkami.

Po úspěšné registraci obdržíte aktivační e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

Dobrý den,
v reakci na založení nového uživatelského účtu s názvem „XY“ Vám zasíláme odkaz, pomocí něhož lze
během následujících 24 hodin tento účet aktivovat. Vezměte přitom prosím na vědomí, že uvedený odkaz
je platný pouze jednou.
Kliknutím na odkaz aktivujete účet, čímž je registrace uživatele úspěšně dokončena. Současně budete
přesměrováni na úvodní obrazovku portálu, kde se můžete do Vašeho účtu přihlásit.
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Po zadání uživatele a hesla se dostanete na úvodní obrazovku portálu žádostí.

Než začnete žádost vyplňovat, je třeba zkontrolovat „Osobní údaje“ a případně je opravit (naleznete je
v pravém horním rohu při kliknutí na Vaše jméno). Údaje si pečlivě zkontrolujte, neboť odtud se základní
informace o žadateli přenášejí do formuláře.
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2)

Vyplnění žádosti, kontrola žádosti a příprava k odeslání

Po přihlášení do aplikace se zobrazí úvodní obrazovka, kde jsou v sekci „Úvod“ zobrazeny základní
informace – kalendář a počet již vyplněných, rozpracovaných a odeslaných formulářů žádostí.

V sekci „Moje formuláře“ naleznete Vaše rozpracované, resp. již odeslané žádosti.
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V sekci „Dotace“, ve složce „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji “, naleznete formulář
k vyplněnís informací, od kdy je možné žádosti odesílat.

Zde následně kliknutím na „Vyplnit“ zahájíte vyplňování samotné žádosti. Formulář je velmi
jednoduchý.

Na závěr potvrdíte, že máte připravenou přílohu.
Na poslední stránce je připravena sestava, kterou nalepíte na obálku
s vytištěnou žádostí a povinnou přílohou.

Uložení žádosti
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Po vyplnění (částečném nebo úplném) je potřeba žádost „Uložit“.

K vyplňování žádosti je možné se následně vracet v sekci „Moje žádosti“.

Systém po kliknutí na „Uložit“ navrhne jméno žádosti. Je ale vhodné žádost přejmenovat tak, aby bylo
jméno žádosti jednoduché a zapamatovatelné.

…….

Po uložení bude formulář žádosti ve stavu „Rozpracován“, v sekci „Moje formuláře“. V této fázi s ním lze
stále pracovat – po kliknutí na tlačítko „Vyplnit“.

Kontrola žádosti

Kontrola žádosti se provádí kliknutím na „Zkontrolovat“. Systém pak vypíše seznam případných chyb.
Dokud nebudou chyby opraveny, nelze žádost připravit k odeslání.
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Např:
Teprve po zkontrolování a ubezpečení se, že je žádost v pořádku, lze žádost připravit k odeslání (klikněte
na OK).

3)

Odeslání žádosti

.
Po kliknutí na „Odeslat“ systém ještě položí kontrolní otázku, zda opravdu chcete žádost odeslat, protože
následně nebudou již možné žádné úpravy žádosti.

Po úspěšném odeslání žádosti se Vám zobrazí informace pod jakých číslem jednacím byla žádost
zaevidována do systému, formulář bude v sekci Moje žádosti jako „Odeslán“ a zároveň Vám přijde e-mail
s informací o zaevidování Vašeho podání.
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4)

Vytištění žádosti a doručení na podatelnu

V sekci Moje Formuláře žádost otevřete – tlačítko Otevřít a následně přes tlačítko Opis k tisku stáhnete
jako dokument PDF, který vytiskněte, poslední stránka je sestava k nalepení na obálku.

Odeslaná žádost má teď v pravém horním rohu identifikátor podání, který je i na poslední stránce na
obálce.
Pak již jen stačí formulář (PDF soubor) vytisknout, podepsat a s povinnou přílohou vložit do obálky, na
kterou je potřeba nalepit poslední stránku formuláře a doručit na podatelnu Jihočeského kraje v co
nejkratším termínu po elektronickém odeslání v Portálu občana.

V případě jakýchkoli technických problémů s vyplněním a odesláním žádosti se obraťte na Zoru
Herrmannovou, tel: 386720504, e-mail: herrmannova@kraj-jihocesky.cz
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