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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 4 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 odst. 4 

 

 

 

 

 

 

§ 34 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se 

při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 

poskytují také osobě, která není uvedena v odstavci 2, 

pokud oprávněně pobývá na území České republiky 

podle zvláštního právního předpisu3). Sociální služby 

uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také obětem 

trestných činů. 
 

 

(4) Sociální služby uvedené v § 56a se při splnění 

podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují také 

nezletilé osobě, která není uvedena v odstavci 2, 

ocitla-li se tato nezletilá osoba bez jakékoliv péče 

nebo jsou-li její život nebo příznivý vývoj vážně 

ohroženy nebo narušeny. 

 

 

 

Zařízení sociálních služeb 

(1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato 

zařízení sociálních služeb: 

a) centra denních služeb, 

b) denní stacionáře, 

c) týdenní stacionáře, 

d) domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, 

e) domovy sociální péče, 

32011L0036 Čl. 11 odst. 2 

 

 

 

 

Čl. 11 odst. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 11 odst. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 16 odst. 1 

 

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

byla dané osobě poskytnuta pomoc a podpora, jakmile se 

příslušné orgány dozví o oprávněných důvodech nasvedčujících 

tomu, že se uvedená osoba mohla stát obětí jakéhokoliv trestného 

činu podle článků 2 a 3. 

 

5. Opatření na pomoc obětem a jejich podporu uvedená 

v odstavcích 1 a 2 jsou prováděna na konsensuálním a 

informovaném základě a zahrnují alespoň takovou životní úroveň, 

která obětem zajistí existenci prostřednictvím takových opatření, 

jako je poskytování vhodného a bezpečného ubytování a hmotné 

pomoci, jakož i nezbytné lékařské péče včetně psychologické 

pomoci, poradenství a poskytování informací a v případě potřeby 

přístup k překladatelským a tlumočnickým službám. 

 

7. Členské státy poskytují pomoc obětem se zvláštnímu 

potřebami, pokud tyto potřeby souvisejí zejména s jejich 

případným těhotenstvím, jejich zdravotním stavem, zdravotním 

postižením, duševní či psychickou poruchou obětí nebo závažnou 

formou psychologického, fyzického nebo sexuálního násilí, které 

utrpěly. 

 

Pomoc, podpora a ochrana určené dětským obětem obchodování 

s lidmi bez doprovodu 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

konkrétní opatření na pomoc a podporu určená dětským obětem 

obchodování s lidmi podle čl. 14 odst. 1 řádně zohledňovala 

osobní a konkrétní situaci dané dětské oběti bez doprovodu. 
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§ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) chráněné bydlení, 

g) domovy pro děti na přechodnou 

dobu, 

h) azylové domy, 

i) domy na půl cesty, 

j) kontaktní centra, 

k) zařízení pro krizovou pomoc, 

l) nízkoprahová denní centra, 

m) nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež, 

n) noclehárny, 

o) terapeutické komunity, 

p) sociální poradny,  

q) sociálně terapeutické dílny, 

r) centra sociálně rehabilitačních 

služeb, 

s) pracoviště rané péče, 

t) intervenční centra, 

u) zařízení následné péče, 

v) zařízení služeb pro osoby ohrožené 

genderově podmíněným násilím. 

 

                             
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb 

 (1) Základními činnostmi při poskytování 

sociálních služeb jsou: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, 

d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, 

e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

g) základní sociální poradenství, 

h) zprostředkování kontaktu se společenským 
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prostředím, 

i) sociálně terapeutické činnosti, 

j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí, 

k) telefonická krizová pomoc, 

l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, 

m) podpora vytváření a zdokonalování základních 

pracovních návyků a dovedností, 

n) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné 

pomoci při krizové situaci, 

o) rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou 

k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností 

v přirozeném sociálním prostředí,  

p) psychologická podpora, 

q) psychosociální podpora při umírání, 

r) pastorační a duchovní péče,   

s) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se 

s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 

blízké osoby, 

t) poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a 

materiální pomoci, 

u) umožnění kontaktu se společenským prostředím 

rodičům, kterým se narodily současně 3 nebo 

více dětí, prostřednictvím zajištění péče o děti 

do 4 let jejich věku, 

v) pomoc při zajištění péče o děti rodičům, kterým 

se narodily současně 3 nebo více dětí, do 4 let 

věku těchto dětí. 
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§ 4 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

§ 4 odst. 4 

 

 

 

 

 

§ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se 

při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 

poskytují také osobě, která není uvedena v odstavci 2, 

pokud oprávněně pobývá na území České republiky 

podle zvláštního právního předpisu3). Sociální služby 

uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také obětem 

trestných činů. 
 

 

(4) Sociální služby uvedené v § 56a se při splnění 

podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují také 

nezletilé osobě, která není uvedena v odstavci 2, 

ocitla-li se tato nezletilá osoba bez jakékoliv péče 

nebo jsou-li její život nebo příznivý vývoj vážně 

ohroženy nebo narušeny. 

 

 

Zařízení sociálních služeb 

(1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato 

zařízení sociálních služeb: 

a) centra denních služeb, 

b) denní stacionáře, 

c) týdenní stacionáře, 

d) domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, 

e) domovy sociální péče, 

f) chráněné bydlení, 

g) domovy pro děti na přechodnou 

dobu, 

h) azylové domy, 

i) domy na půl cesty, 

j) kontaktní centra, 

k) zařízení pro krizovou pomoc, 

l) nízkoprahová denní centra, 

m) nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež, 

n) noclehárny, 

o) terapeutické komunity, 

32011L0093 Čl. 10 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 18 odst. 2 

 

 

 

 

 

Čl. 19 odst. 2 

 

 

 

 

Čl. 19 odst. 5 

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

zaměstnavatelé při náboru osoby pro účely výkonu profesní nebo 

organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a 

pravidelný kontakt s dětmi, měli právo vhodným způsobem, jako 

například na základě žádosti o výpis z rejstříku trestů nebo 

prostřednictvím dotčené osoby, a v souladu s vnitrostátním 

právem požadovat informace o tom, zda byla dotčená osoba 

odsouzena za některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 

7 a zda je o tom veden záznam v rejstříku trestů nebo zda jí bylo z 

důvodu odsouzení za některý z těchto trestných činů zakázáno 

vykonávat činnosti, při nichž by vstupovala do přímého a 

pravidelného kontaktu s dětmi. 

 

 

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

byla dítěti poskytnuta pomoc a podpora, jakmile se příslušné 

orgány získají důvodné podezření, že se dítě mohlo stát obětí 

některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7. 

 

 

 

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

pomoc a podpora dětské oběti nebyla podmíněna její ochotou 

spolupracovat při vyšetřování trestného činu, trestním řízení či 

soudním procesu. 

 

 

5. Je-li to vhodné a možné, členské státy přijmou opatření na 

poskytnutí pomoci a podpory rodině dětské oběti, aby jí umožnily 

uplatnit práva, která jí přísluší na základě této směrnice, jestliže 

se tato rodina nachází na území těchto členských států. Je-li to 

vhodné a možné, členské státy zejména použijí na tuto rodinu 

dětské oběti článek 4 rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV. 
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§ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p) sociální poradny,  

q) sociálně terapeutické dílny, 

r) centra sociálně rehabilitačních 

služeb, 

s) pracoviště rané péče, 

t) intervenční centra, 

u) zařízení následné péče, 

v) zařízení služeb pro osoby ohrožené 

genderově podmíněným násilím. 

 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb 

  

(1) Základními činnostmi při poskytování sociálních 

služeb jsou: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, 

d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, 

e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

g) základní sociální poradenství, 

h) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

i) sociálně terapeutické činnosti, 

j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí, 

k) telefonická krizová pomoc, 

l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, 

m) podpora vytváření a zdokonalování základních 

pracovních návyků a dovedností, 

n) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné 

pomoci při krizové situaci, 
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§ 37 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56a odst. 1 

a 2 

o) rozvojové a nácvikové činnosti, které vedou 

k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností 

v přirozeném sociálním prostředí,  

p) psychologická podpora, 

q) psychosociální podpora při umírání, 

r) pastorační a duchovní péče,   

s) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se 

s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím 

blízké osoby, 

t) poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a 

materiální pomoci, 

u) umožnění kontaktu se společenským prostředím 

rodičům, kterým se narodily současně 3 nebo 

více dětí, prostřednictvím zajištění péče o děti 

do 4 let jejich věku, 

v) pomoc při zajištění péče o děti rodičům, kterým 

se narodily současně 3 nebo více dětí, do 4 let 

věku těchto dětí. 

 

(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 

zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 

skupin osob v občanských poradnách, poradnách pro 

seniory, poradnách pro osoby se zdravotním 

postižením, poradnách pro oběti trestných činů a 

domácího násilí a ve speciálních lůžkových 

zdravotnických zařízeních hospicového typu; 

zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob 

života může vést ke konfliktu se společností, osobami 

ohroženými závislostí na návykových látkách a 

nelátkovými závislostmi nebo s pečujícími fyzickými 

osobami. 

 

 

Domovy pro děti na přechodnou dobu 
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§ 79 odst. 3 

(1) V domovech pro děti na přechodnou dobu se 

poskytují pobytové služby nejvýše po dobu 6 měsíců 

nezletilým osobám, které se ocitly ve stavu 

nedostatku řádné péče nebo bez péče přiměřené jejich 

věku, zejména v důsledku úmrtí nebo hospitalizace 

rodičů nebo v důsledku ztráty bydlení nebo jiné 

krizové situace rodiny, nebo je-li jejich život, 

normální vývoj nebo jejich jiný důležitý zájem vážně 

ohrožen nebo narušen, které jsou tělesně nebo 

duševně týrané nebo zneužívané nebo které se ocitly 

v prostředí nebo situaci, které závažným způsobem 

ohrožují jejich základní práva. Cílem služby je také 

začlenění nezletilých osob uvedených ve větě první 

zpět do rodiny. 

 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 

činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, 

f)    výchovné, vzdělávací a aktivizační  činnosti, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 

h)  sociálně terapeutické činnosti. 

  

(3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence 

Rejstříku trestů a dále doklady prokazujícími splnění 

podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých 

se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech 

nepřetržitě déle než 3 měsíce nebo právnická osoba 

vykonávala činnost v posledních 3 letech alespoň po 
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dobu 3 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a 

další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí 

být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o 

bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného 

členského státu Evropské unie, se postupuje podle 

zvláštního právního předpisu31). Cizinec, který je 

nebo byl státním občanem jiného členského státu 

Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště 

v jiném členském státě Evropské unie, může místo 

dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným 

orgánem jiného členského státu Evropské unie 

doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s 

přílohou obsahující informace, které jsou zapsané 

v evidenci trestů jiného členského státu Evropské 

unie. Za účelem doložení bezúhonnosti si registrující 

orgán na základě podkladů předložených žadatelem o 

registraci vyžádá podle zvláštního právního 

předpisu30a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost 

o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z 

evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

§ 4 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

§ 37 odst. 3 

 

 

 

 

(3) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a 69 se 

při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně 

poskytují také osobě, která není uvedena v odstavci 2, 

pokud oprávněně pobývá na území České republiky 

podle zvláštního právního předpisu3). Sociální služby 

uvedené v § 37, 57, 60 a 69 se poskytují také obětem 

trestných činů. 
 

(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 

zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 

skupin osob v občanských poradnách, poradnách pro 

seniory, poradnách pro osoby se zdravotním 

postižením, poradnách pro oběti trestných činů a 

32012L0029 Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora poskytovaná službami podpory pro oběti 

1. Služby podpory pro oběti uvedené v čl. 8 odst. 1 poskytnou 

alespoň 

a) informace, poradenství a podporu týkající se práv obětí, včetně 

přístupu k vnitrostátním systémům odškodňování za újmu 

utrpěnou v důsledku trestného činu, a jejich postavení v trestním 

řízení, včetně přípravy na soudní jednání; 

b) informace o všech příslušných existujících službách odborné 

podpory nebo přímý kontakt na ně; 

c) emoční a případně psychologickou podporu; 

d) poradenství týkající se finančních a praktických záležitostí 

vyplývajících z trestného činu; 

e) není-li poskytováno jinými veřejnými či soukromými 

službami, poradenství ohledně předcházení rizikům sekundární a 
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§ 57 

domácího násilí a ve speciálních lůžkových 

zdravotnických zařízeních hospicového typu; 

zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob 

života může vést ke konfliktu se společností, osobami 

ohroženými závislostí na návykových látkách a 

nelátkovými závislostmi nebo s pečujícími fyzickými 

osobami. 

 

 

 

Azylové domy 

(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na 

přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 

činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí., 

d) sociálně terapeutické činnosti, 

e) poskytnutí nebo zprostředkování potravinové a 

materiální pomoci. 

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

písm. a) 

opakované viktimizace, zastrašování a odvety. 

 

 

9. Nejsou-li poskytovány jinými veřejnými nebo soukromými 

službami, služby odborné podpory uvedené v čl. 8 odst. 3 vytvoří 

a poskytnou alespoň  

a) přístřeší nebo jiné vhodné provizorní ubytování pro oběti, které 

potřebují bezpečné místo v důsledku bezprostředního rizika 

sekundární a opakované viktimizace, zastrašování a odvety. 

 

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32011L0036 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně 

obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 

32011L0093 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. Prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 

vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/29/EU 

32012L0029 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. Října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a 

ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 201/220/SVV 
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