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Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé související zákony, s předpisy EU 

  

 

Navrhovaný právní předpis 

 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

 

§ 34 § 34 

Zařízení sociálních služeb 

(1)  Pro poskytování sociálních služeb se 

zřizují tato zařízení sociálních služeb: 

a) zařízení odlehčovací služby, 

b) denní stacionáře, 

c) týdenní stacionáře, 

d) domovy sociální péče, 

e) chráněná bydlení, 

f) azylové domy, 

g) domy na půl cesty, 

h) kontaktní centra, 

i) zařízení pro krizovou pomoc, 

j) nízkoprahová denní centra, 

k) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

l) noclehárny, 

m) terapeutické komunity, 

n) sociálně terapeutické dílny, 

o) centra sociálně rehabilitačních služeb, 

p) pracoviště rané péče, 

CELEX 

32011L0036 

 

 

 

 

Čl. 11 odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

Čl. 11 odst. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 nasvědčujících 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. 
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q) intervenční centra, 

r)   zařízení následné péče, 

s)   pracoviště pečovatelské a 

asistenční služby, 

t)   sociální poradny. 

   (2) Kombinací zařízení sociálních 

služeb lze zřizovat mezigenerační a 

integrovaná centra a poradny pro pečující 

osoby.“. 

 

  

 

Čl. 11 odst. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 16 odst. 

1 

 

 

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. 

§ 35 odst. 1 V § 35 se na konci odstavce 1 tečka 

nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) 

až t), která znějí: 

 „n) psychosociální podpora, 

o) u pečujících osob nácvik dovedností pro 

zvládání péče o osoby závislé na jejich 

pomoci, 

p) zprostředkování potravinové a materiální 

pomoci, 

q) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 

podpora získání adekvátního bydlení, 

rozvoj kompetencí v bydlení a další 

činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v 

rámci bydlení, 

CELEX 

32011L0093 

 

Čl. 10 odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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r) pomoc při zajištění bezpečí a možnost 

setrvání v přirozeném sociálním prostředí, 

s) manželské a rodinné poradenství, 

t) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů nezletilých dětí, včetně 

zprostředkování kontaktu s rodičem.“. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 18 odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

Čl. 19 odst. 

2 

 

 

 

 

Čl. 19 odst. 

5 

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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§ 37 odst. 3 
V § 37 se na konci textu odstavce 3 

doplňují slova „, s osobami ohroženými 

návykovými látkami a nelátkovými 

závislostmi, práci s pečujícími osobami a s 

obětmi genderově podmíněného násilí“. 

 

 

CELEX 

32011L0093 

CELEX 

32012L0029 
 

 

Čl. 10 odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 18 odst. 

2 

 

 

 

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. 
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Čl. 19 odst. 

2 

 

 

 

 

Čl. 19 odst. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBYKTGUE4)



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

písm. a) 

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 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. 

 

 

§ 57 § 57 

Azylové domy 

(1) Azylové domy poskytují 

pobytovou službu na přechodnou dobu 

osobám v nepříznivé sociální situaci 

spojené se ztrátou bydlení, které též 

a) s ohledem na látkovou závislost 

CELEX 

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 
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aktuálně nedokážou abstinovat.  

b) pro potřeby doléčení přechodně 

vyžadují klid na lůžku a zdravotní péči. 

c) jsou ohroženy domácím násilím. 

 

 (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) nácvik dovedností pro zvládání bydlení, 

podpora získání adekvátního bydlení, 

rozvoj kompetencí v bydlení a další 

činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění v 

rámci bydlení, 

f) zprostředkování potravinové a materiální 

pomoci.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

písm. a) 

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 opakované 

viktimizace, zastrašování a odvety. 

 

3. 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; 

§ 93a odst. 2  (2) Zaměstnanci vykonávající sociální 

práci uvedení v odstavci 1 a sociální 

pracovníci vykonávající sociální šetření 

podle § 25 odst. 1 jsou povinni vést 

záznamy o sociální práci ve 

Standardizovaném záznamu sociálního 

pracovníka, který je součástí Jednotného 

informačního systému práce a sociálních 

CELEX 

32016R0679 

 

Čl. 5 odst. 1 

písm. a), b, 

c), d),  

 

 

 

 

 

Osobní údaje musí být: 

a) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány 

korektně a zákonným a transparentním 

způsobem („zákonnost, korektnost a 

transparentnost“);  

 

b) shromažďovány pro určité, výslovně 

vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být 
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věcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dále zpracovávány způsobem, který je s 

těmito účely neslučitelný; další zpracování 

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 

účely vědeckého či historického výzkumu 

nebo pro statistické účely se podle čl. 89 

odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s 

původními účely („účelové omezení“);  

 

c) přiměřené, relevantní a omezené na 

nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který 

jsou zpracovávány („minimalizace údajů“);  

 

d) přesné a v případě potřeby aktualizované; 

musí být přijata veškerá rozumná opatření, 

aby osobní údaje, které jsou nepřesné s 

přihlédnutím k účelům, pro které se 

zpracovávají, byly bezodkladně vymazány 

nebo opraveny („přesnost“); 

e) uloženy ve formě umožňující identifikaci 

subjektů údajů po dobu ne delší, než je 

nezbytné pro účely, pro které jsou 

zpracovávány; osobní údaje lze uložit po 

delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně 

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 

účely vědeckého či historického výzkumu 

nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 

1, a to za předpokladu provedení příslušných 

technických a organizačních opatření 

požadovaných tímto nařízením s cílem 

zaručit práva a svobody subjektu údajů 

(„omezení uložení“);  

f) zpracovávány způsobem, který zajistí 

náležité zabezpečení osobních údajů, včetně 
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Čl. 6 odst. 

1. písm. a) 

e),  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 

3, písm. a) 

a b) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jejich ochrany pomocí vhodných 

technických nebo organizačních opatření 

před neoprávněným či protiprávním 

zpracováním a před náhodnou ztrátou, 

zničením nebo poškozením („integrita a 

důvěrnost“); 

 

 

Zpracování je zákonné, pouze pokud je 

splněna nejméně jedna z těchto podmínek a 

pouze v odpovídajícím rozsahu: 

a) subjekt údajů udělil souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů pro jeden 

či více konkrétních účelů; 

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen 

správce;) 

 

Základ pro zpracování podle odst. 1 písm. c) 

a e) musí být stanoven:  

a) právem Unie nebo  

b) právem členského státu, které se na 

správce vztahuje.  

 

Účel zpracování musí vycházet z tohoto 

právního základu, nebo pokud jde o 

zpracování uvedené v odst. 1 písm. e), musí 

být toto zpracování nutné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu či při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen 

správce. Tento právní základ může 

obsahovat konkrétní ustanovení pro 
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Čl. 7 odst. 1 

 

 

 

 

Čl. 25 odst. 

1, 2, 3 

přizpůsobení uplatňování pravidel tohoto 

nařízení, včetně obecných podmínek, 

kterými se řídí zákonnost zpracování 

správcem, typu osobních údajů, které mají 

být zpracovány, dotčených subjektů údajů, 

subjektů, kterým lze osobní údaje 

poskytnout, a účelu tohoto poskytování, 

účelového omezení, doby uložení a 

jednotlivých operací zpracování a postupů 

zpracování, jakož i dalších 4.5.2016 L 

119/36 Úřední věstník Evropské unie CS 

opatření k zajištění zákonného a 

spravedlivého zpracování, jako jsou opatření 

pro jiné zvláštní situace, při nichž dochází ke 

zpracování, než stanoví kapitola IX. Právo 

Unie nebo členského státu musí splňovat cíl 

veřejného zájmu a musí být přiměřené 

sledovanému legitimnímu cíli. 

Podmínky vyjádření souhlasu  

 

1.Pokud je zpracování založeno na souhlasu, 

musí být správce schopen doložit, že subjekt 

údajů udělil souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů 

 

Záměrná a standardní ochrana osobních 

údajů  

1.S přihlédnutím ke stavu techniky, 

nákladům na provedení, povaze, rozsahu, 

kontextu a účelům zpracování i k různě 

pravděpodobným a různě závažným rizikům 

pro práva a svobody fyzických osob, jež s 

sebou zpracování nese, zavede správce jak v 
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době určení prostředků pro zpracování, tak v 

době zpracování samotného vhodná 

technická a organizační opatření, jako je 

pseudonymizace, jejichž účelem je provádět 

zásady ochrany údajů, jako je minimalizace 

údajů, účinným způsobem a začlenit do 

zpracování nezbytné záruky, tak aby splnil 

požadavky tohoto nařízení a ochránil práva 

subjektů údajů.  

2.Správce zavede vhodná technická a 

organizační opatření k zajištění toho, aby se 

standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, 

jež jsou pro každý konkrétní účel daného 

zpracování nezbytné. Tato povinnost se týká 

množství shromážděných osobních údajů, 

rozsahu jejich zpracování, doby jejich 

uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření 

zejména zajistí, aby osobní údaje nebyly 

standardně bez zásahu člověka zpřístupněny 

neomezenému počtu fyzických osob.  

3.Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s 

požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 2 

tohoto článku, je schválený mechanismus 

pro vydávání osvědčení podle článku 42. 

 

§ 30 odst. 10 Krajské pobočky Úřadu práce jsou 

povinny zajistit uložení všech údajů z 

informačního systému, které byly získány 

na základě zpracování údajů podle 

odstavce 1, a všech písemností a spisů 

týkajících se pravomocně ukončených 

správních řízení o příspěvku po dobu 50 

kalendářních let následujících po 

CELEX 

32016R0679 

Čl. 5 odst. 1 

písm. e) 

Osobní údaje musí být: 

e) uloženy ve formě umožňující identifikaci 

subjektů údajů po dobu ne delší, než je 

nezbytné pro účely, pro které jsou 

zpracovávány; osobní údaje lze uložit po 

delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně 

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 

účely vědeckého či historického výzkumu 
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kalendářním roce, v němž došlo k 

pravomocnému ukončení takového 

správního řízení nebo k poslednímu 

uložení údajů do informačního systému. 

Pro účely tohoto zákona se písemností a 

spisem rozumí spis a písemnost podle 

zvláštního právního předpisu13). 

nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 

1, a to za předpokladu provedení příslušných 

technických a organizačních opatření 

požadovaných tímto nařízením s cílem 

zaručit práva a svobody subjektu údajů 

(„omezení uložení“); 

§ 93a odst. 3 

a 4 

 (3) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 při 

výkonu sociální práce podle § 91d, 92 a 93 

a sociálního šetření podle § 25 odst. 1 jsou 

povinni dodržovat standardy sociální 

práce; obsah standardů sociální práce 

stanoví prováděcí právní předpis.   

 (4) O výkonu sociální práce se vede 

elektronická dokumentace ve 

Standardizovaném záznamu sociálního 

pracovníka. 

 

CELEX 

32016R0679 

 

Čl. 5 odst. 1 

písm. a), b, 

c), d),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje musí být: 

a) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány 

korektně a zákonným a transparentním 

způsobem („zákonnost, korektnost a 

transparentnost“);  

 

b) shromažďovány pro určité, výslovně 

vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být 

dále zpracovávány způsobem, který je s 

těmito účely neslučitelný; další zpracování 

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 

účely vědeckého či historického výzkumu 

nebo pro statistické účely se podle čl. 89 

odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s 

původními účely („účelové omezení“);  

 

c) přiměřené, relevantní a omezené na 

nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který 

jsou zpracovávány („minimalizace údajů“);  

 

d) přesné a v případě potřeby aktualizované; 

musí být přijata veškerá rozumná opatření, 

aby osobní údaje, které jsou nepřesné s 

přihlédnutím k účelům, pro které se 

zpracovávají, byly bezodkladně vymazány 

nebo opraveny („přesnost“); 
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Čl. 6 odst. 

1. písm. a) 

e),  

 

 

 

 

 

 

 

e) uloženy ve formě umožňující identifikaci 

subjektů údajů po dobu ne delší, než je 

nezbytné pro účely, pro které jsou 

zpracovávány; osobní údaje lze uložit po 

delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně 

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 

účely vědeckého či historického výzkumu 

nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 

1, a to za předpokladu provedení příslušných 

technických a organizačních opatření 

požadovaných tímto nařízením s cílem 

zaručit práva a svobody subjektu údajů 

(„omezení uložení“);  

f) zpracovávány způsobem, který zajistí 

náležité zabezpečení osobních údajů, včetně 

jejich ochrany pomocí vhodných 

technických nebo organizačních opatření 

před neoprávněným či protiprávním 

zpracováním a před náhodnou ztrátou, 

zničením nebo poškozením („integrita a 

důvěrnost“); 

 

 

Zpracování je zákonné, pouze pokud je 

splněna nejméně jedna z těchto podmínek a 

pouze v odpovídajícím rozsahu: 

a) subjekt údajů udělil souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů pro jeden 

či více konkrétních účelů; 

e zpracování je nezbytné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen 

správce;) 
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Čl. 6 odst. 

3, písm. a) 

a b) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základ pro zpracování podle odst. 1 písm. c) 

a e) musí být stanoven:  

a) právem Unie nebo  

b) právem členského státu, které se na 

správce vztahuje.  

 

Účel zpracování musí vycházet z tohoto 

právního základu, nebo pokud jde o 

zpracování uvedené v odst. 1 písm. e), musí 

být toto zpracování nutné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu či při 

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen 

správce. Tento právní základ může 

obsahovat konkrétní ustanovení pro 

přizpůsobení uplatňování pravidel tohoto 

nařízení, včetně obecných podmínek, 

kterými se řídí zákonnost zpracování 

správcem, typu osobních údajů, které mají 

být zpracovány, dotčených subjektů údajů, 

subjektů, kterým lze osobní údaje 

poskytnout, a účelu tohoto poskytování, 

účelového omezení, doby uložení a 

jednotlivých operací zpracování a postupů 

zpracování, jakož i dalších 4.5.2016 L 

119/36 Úřední věstník Evropské unie CS 

opatření k zajištění zákonného a 

spravedlivého zpracování, jako jsou opatření 

pro jiné zvláštní situace, při nichž dochází ke 

zpracování, než stanoví kapitola IX. Právo 

Unie nebo členského státu musí splňovat cíl 

veřejného zájmu a musí být přiměřené 

sledovanému legitimnímu cíli. 
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Čl. 7 odst. 1 

 

 

 

 

 

Čl. 25 odst. 

1, 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky vyjádření souhlasu  

1.Pokud je zpracování založeno na souhlasu, 

musí být správce schopen doložit, že subjekt 

údajů udělil souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů 

 

Záměrná a standardní ochrana osobních 

údajů  

1.S přihlédnutím ke stavu techniky, 

nákladům na provedení, povaze, rozsahu, 

kontextu a účelům zpracování i k různě 

pravděpodobným a různě závažným rizikům 

pro práva a svobody fyzických osob, jež s 

sebou zpracování nese, zavede správce jak v 

době určení prostředků pro zpracování, tak v 

době zpracování samotného vhodná 

technická a organizační opatření, jako je 

pseudonymizace, jejichž účelem je provádět 

zásady ochrany údajů, jako je minimalizace 

údajů, účinným způsobem a začlenit do 

zpracování nezbytné záruky, tak aby splnil 

požadavky tohoto nařízení a ochránil práva 

subjektů údajů.  

2.Správce zavede vhodná technická a 

organizační opatření k zajištění toho, aby se 

standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, 

jež jsou pro každý konkrétní účel daného 

zpracování nezbytné. Tato povinnost se týká 

množství shromážděných osobních údajů, 

rozsahu jejich zpracování, doby jejich 

uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření 

zejména zajistí, aby osobní údaje nebyly 
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Čl.90, odst. 

1 a 2 

standardně bez zásahu člověka zpřístupněny 

neomezenému počtu fyzických osob.  

3.Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s 

požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 2 

tohoto článku, je schválený mechanismus 

pro vydávání osvědčení podle článku 42. 

Povinnost mlčenlivosti  

 

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad práva 

na ochranu osobních údajů s povinností 

mlčenlivosti, mohou členské státy přijmout 

zvláštní pravidla, aby stanovily pravomoci 

dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 1 písm. 

e) a f) ve vztahu ke správcům nebo 

zpracovatelům, jež podle práva Unie nebo 

členského státu anebo pravidel stanovených 

příslušnými orgány členských států podléhají 

povinnosti zachovávat služební tajemství 

nebo jiným rovnocenným povinnostem 

mlčenlivosti. Tato pravidla platí pouze ve 

vztahu k osobním údajům, které správce 

nebo zpracovatel obdržel nebo získal při 

činnosti podléhající této povinnosti 

mlčenlivosti.  

2.Každý členský stát oznámí Komisi do 25. 

května 2018 pravidla, která přijme podle 

odstavce 1, a bez odkladu jakékoliv následné 

změny týkající se těchto ustanovení.  
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§ 104 odst. 1  (1) Ze státního rozpočtu mohou být 

v souladu s předpisy Evropské unie o 

veřejné podpoře73) poskytovány účelové 

dotace k financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních 

služeb poskytovatelům sociálních služeb, 

kteří jsou zapsáni v registru. 

____________________ 
73) Čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, Rozhodnutí 

Komise ze dne 20. prosince 2011 o 

použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní 

podporu ve formě vyrovnávací platby 

za závazek veřejné služby udělené 

určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

 

CELEX 

12012E/TXT 

 

Čl. 106 

odst. 2  

2. Podniky pověřené poskytováním 

služeb obecného hospodářského zájmu nebo 

ty, které mají povahu fiskálního monopolu, 

podléhají pravidlům obsaženým ve 

Smlouvách, zejména pravidlům hospodářské 

soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel 

nebrání právně nebo fakticky plnění 

zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. 

Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, 

která by byla v rozporu se zájmem Unie. 

§ 105 Obec nebo kraj může poskytnout ze svého 

rozpočtu v souladu s předpisy Evropské 

unie o veřejné podpoře 73) účelové dotace 

podle zvláštního zákona39) k financování 

běžných výdajů souvisejících s 

poskytováním sociálních služeb 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří 

jsou zapsáni v registru. 

CELEX 

12012E/TXT 

 

Čl. 106 

odst. 2  

2. Podniky pověřené poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu nebo ty, 

které mají povahu fiskálního monopolu, 

podléhají pravidlům obsaženým ve 

Smlouvách, zejména pravidlům hospodářské 

soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel 

nebrání právně nebo fakticky plnění 

zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. 

Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, 

která by byla v rozporu se zájmem Unie. 

                                                 
39) § 9 odst. 1 písm. i) a § 10 odst. 1 písm. e) a j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 105d (1) Krajský úřad na základě 

rozhodnutí o zařazení do garantované sítě 

sociálních služeb vydá poskytovateli 

sociálních služeb pověření k poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu 

v souladu s předpisy Evropské unie o 

veřejné podpoře73), a to na dobu 10 let. 

  

(2) Pověření k poskytování služby 

obecného hospodářského zájmu obsahuje 

tyto náležitosti: 

a) identifikační údaje poskytovatele sociální 

služby, 

b) obsah a dobu trvání závazku veřejné 

služby, 

c) uvedení případných výhradních práv nebo 

zvláštních práv poskytovatele sociální 

služby, 

d) popis kompenzačního mechanismu, 

parametrů pro výpočet, kontrolu a 

přezkoumání vyrovnávací platby, 

e) opatření směřující k zamezení a vrácení 

nadměrné vyrovnávací platby, 

f) uvedení odkazu na rozhodnutí Komise o 

použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na státní podporu 

ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby73).  

CELEX 

12012E/TXT 

CELEX 

32012D0021 

 

Čl. 106 

odst. 2  

 

 

 

Odst. 11 

2. Podniky pověřené poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu nebo ty, 

které mají povahu fiskálního monopolu, 

podléhají pravidlům obsaženým ve 

Smlouvách, zejména pravidlům hospodářské 

soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel 

nebrání právně nebo fakticky plnění 

zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. 

Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, 

která by byla v rozporu se zájmem Unie. 

 

11) Nemocnice a podniky poskytující 

sociální služby, které jsou pověřeny úkoly 

obecného hospodářského zájmu, mají 

specifickou povahu, kterou je třeba 

zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu 

skutečnost, že za současných hospodářských 

podmínek a za současného stavu rozvoje 

vnitřního trhu mohou sociální služby 

potřebovat k pokrytí nákladů na veřejnou 

službu částku, která je vyšší než strop 

stanovený v tomto rozhodnutí. Vyšší částka 

vyrovnávací platby pro sociální služby tudíž 

s sebou nutně nepřináší větší riziko narušení 

hospodářské soutěže. Proto by podniky 

pověřené poskytováním sociálních služeb, 

včetně poskytování sociálního bydlení pro 

znevýhodněné občany nebo příslušníky 

sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří 

nejsou z důvodů omezené solventnosti 

schopni získat bydlení za tržních podmínek, 

měly být rovněž osvobozeny od oznamovací 
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povinnosti stanovené tímto rozhodnutím, i 

když vyrovnávací platba, kterou obdrží, 

přesahuje obecný limit pro vyrovnávací 

platby stanovený tímto rozhodnutím. Totéž 

by mělo platit pro nemocnice poskytující 

zdravotní péči, v příslušných případech 

včetně pohotovostních služeb a doplňkových 

služeb, které přímo souvisejí s jejich 

hlavními činnostmi, zejména v oblasti 

výzkumu. Sociálními službami, na které se 

vztahuje vynětí z oznamovací povinnosti, by 

měly být jasně vymezené služby, pokrývající 

sociální potřeby v oblasti zdravotní a 

dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh 

práce a opětovného začlenění do trhu práce, 

sociálního bydlení a péče o zranitelné 

skupiny a jejich sociálního začleňování. 
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