
    
 

Zákonná ustanovení pro příjemce dávek  
podle druhé knihy zákona o sociálním zabezpečení (SGB II) 

 
 
Povinnost poskytnutí součinnosti a obecné informace 
 
§ 1 odstavec 1 SGB II 
Základní zajištění pro uchazeče o zaměstnání má posílit vlastní odpovědnost 
práceschopných osob a osob, které s nimi žijí ve společné domácnosti, a tím přispět k tomu, 
aby mohly pokrýt náklady na své živobytí z vlastních prostředků a vlastními silami, nezávisle 
na základním zajištění. Jsou určena na podporu práceschopné osoby při zahájení nebo 
zachování výdělečné činnosti a zajištění pokrytí nákladů na živobytí, pokud je nemohou 
pokrýt jinak. Jako všeobecně platný princip přitom třeba obhajovat rovnoprávné postavení 
mužů a žen. 
 
§ 10 odstavec 1 SGB II 
Pro práceschopnou osobu oprávněnou pobírat sociální dávky je přijatelná každá práce, s 
výjimkou případu, že by tato osoba nebyla tělesně, duševně nebo psychicky schopná k 
vykonávání určité práce, podstatně by se jí ztížilo budoucí vykonávání své dosavadní 
převažující práce, protože dosavadní činnost klade zvláštní fyzické požadavky, vykonávání 
práce by ohrozilo vychovávání jejího dítěte nebo dítěte jeho partnerky nebo jejího partnera;  
výchova dítěte, které dosáhlo třetí rok života, není zpravidla ohrožena, pokud je zajištěno v 
zařízení opatrování pro denní pobyt, nebo pokud je v zařízení opatrování pro denní pobyt ve 
smyslu předpisů osmé knihy, anebo je jiným způsobem o něho postaráno; příslušní 
komunální poskytovatelé se mají přičinit o to, aby práceschopným osobám vychovávajícím 
děti  bylo přednostně nabídnuto místo v zařízení opatrování pro denní pobyt; pokud by 
vykonávání práce nebylo slučitelné s opatrováním jednoho z členů rodiny a pokud by 
opatrování nebylo možné zajistit jiným způsobem a pokud výkonu práce brání jiný důležitý 
důvod.  
 
 
§ 31 SGB II (výtah) 
Práceschopné osoby oprávněné pobírat sociální dávky porušují své povinnosti, pokud i 
navzdory písemnému poučení o právních důsledcích nebo jejich poznatku  
 
1. se zdráhají plnit jim stanovené povinnosti v dohodě o začlenění nebo ve správním aktu, 
které ji nahrazuje, podle § 15 odstavec 1 věta 6, obzvláště pokud neprokážou v dostatečném 
rozsahu vlastní snahy,  
 
2. se zdráhají přijmout přiměřenou práci, vzdělání, pracovní příležitost  podle § 16d nebo 
přijmout, pokračovat v práci vyžadované při příplatku k práci podle § 16e nebo svým 
chováním brání jejímu započetí,  
 
3. nepřikročí k přiměřenému opatření na začlenění do pracovní činnosti, přeruší ho nebo 
pokud daly podnět k přerušení.  
 
To neplatí, pokud práceschopné osoby oprávněné pobírat sociální dávky vysvětlí a prokážou 
důležitý důvod pro jejich jednání.  
 
 
Za porušení povinnosti práceschopných osob oprávněných pobírat sociální dávky je třeba 
považovat i to, pokud  
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1. po dosažení 18. roku života úmyslně zredukovaly svůj příjem nebo majetek, což bude mít 
za následek vznik předpokladů pro poskytnutí nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti II,  
2. navzdory poučení o právních důsledcích nebo jejich poznatku pokračují ve svém 
nehospodárném jednání,  
 
3. je jejich nárok na podporu v nezaměstnanosti pozastavený nebo zanikl, pokud úřad práce 
(pracovní agentura) zjistil dobu zablokování nebo zánik nároku na příspěvek podle předpisů 
třetí knihy nebo  
 
4. splňují předpoklady na vznik doby zablokování uvedené ve třetí knize, které pozastavení 
nebo zánik nároku na podporu v nezaměstnanosti odůvodňují.  
 
§ 31a SGB II (výtah) 
Při porušení povinnosti podle § 31 se podpora v nezaměstnanosti II sníží v prvním stupni o 30 
procent z dávky na běžné potřeby směrodatné podle § 20. Při prvním opakovaném porušení 
povinností podle § 31 se podpora v nezaměstnanosti II sníží o 60 procent z dávky na běžné 
potřeby směrodatné podle § 20 pro práceschopnou osobu oprávněnou pobírat sociální 
dávky. Při každém opakovaném porušení povinností podle § 31 odpadá podpora v 
nezaměstnanosti II kompletně. 
 
§ 32 SGB II (výtah) 
Pokud osoby oprávněné pobírat sociální dávky i navzdory písemnému poučení o právních 
následcích nebo jejich poznatku neuposlechnou výzvy příslušného poskytovatele k tomu, aby 
se u něj hlásily nebo aby se dostavily k lékařskému nebo psychologickému vyšetření, sníží se 
podpora v nezaměstnanosti II nebo sociální příspěvek o 10 procent z dávky na běžné potřeby 
směrodatné podle § 20. To neplatí, pokud osoby oprávněné pobírat sociální dávky vysvětlí a 
prokážou důležitý důvod pro jejich jednání.  
 
§ 34 SGB II 
Kdo po dovršení 18. roku života úmyslně nebo z hrubé nedbalosti zajistí bez vážného důvodu 
předpoklady pro poskytování sociálních dávek podle této knihy pro sebe nebo osoby, které s 
ním žijí ve společenství, je zavázán k úhradě dávek vyplacených z tohoto důvodu. Nárok na 
náhradu škody obsahuje i poskytnuté příspěvky na zdravotní, důchodové pojištění a pojištění 
pro případ potřeby pečovatelské služby. Od uplatnění nároku na náhradu škody třeba upustit, 
pokud by to znamenalo nesmírné těžkosti.  
 
§ 60 odstavec 1 první kniha zákoníku o sociálním zabezpečení (SGB I) 
Ten, kdo žádá nebo pobírá sociální dávky, musí: 
 

1. uvést veškeré skutečnosti, které jsou podstatné z hlediska přiznání dávek, a souhlasit 
na požádání poskytovatele dávek s udělením potřebných informací prostřednictvím 
třetí osoby, 
 

2. neprodleně sdělit změny týkající se poměrů, které jsou podstatné z hlediska přiznání 
dávek, nebo které byly uvedeny v prohlášeních v souvislosti s dávkami, 
 

3. uvést důkazní prostředky a předložit na požádání příslušného poskytovatele dávek 
důkazní listiny nebo souhlasit s jejich předložením. 

 
 
§ 66 odstavec 1 první kniha zákoníku o sociálním zabezpečení (SGB I) 
Pokud ten, kdo žádá o sociální dávku nebo ji pobírá, nedostojí své povinnosti poskytnou 
součinnost podle §§ 60 a násl., a tím dojde k podstatnému ztížení vyjasnění stavu věci, může 
mu poskytovatel dávky bez dalšího sdělení zcela nebo zčásti odepřít nebo odebrat až do 
poskytnutí součinnosti, dokud nebudou prokázány předpoklady pro vyplácení dávek. To platí 
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přiměřeně, pokud žadatel nebo osoba oprávněná k příjmu dávky jiným způsobem záměrně 
ztěžuje vyjasnění stavu věcí. 
 
§ 263 zákoníku o sociálním zabezpečení (StGB) -výtah- 
(1) Jedná-li někdo se záměrem opatřit sobě nebo třetí osobě protiprávní majetkový 

prospěch, poškodí tím majetek jiné osoby tak, že zastíráním nebo zkreslením 
případně zatajováním skutečného stavu věcí vyvolá omyl, bude potrestán odnětím 
svobody až do výše pěti let nebo k peněžitému trestu. 
 

(2) Pokus je trestný. 
 

(3) Ve zvláště závažných případech činí trest odnětí svobody od jednoho roku do deseti 
let. 

 
 
§ 1 zákon o příspěvku na bydlení (WoGG)  
Příjemci dávek podle SGB II a SGB XII, u nichž se při výpočtu zohledňují náklady na 
ubytování, nemají nárok na příspěvek na bydlení (příspěvek na nájemné). Příjemci dávek 
podle WoGG nemají podle argumentum a contratio žádný nárok na plnění podle SGB II a 
SGB XII. 
 
 
Všeobecně: 
 
Náležitosti žádosti/ doba trvání poskytování dávek 
Dávky podle SGB II se poskytují výlučně na základě žádosti (§ 37 SGB II). Doba poskytování 
dávek se řídí podle období stanoveného v rozhodnutí o schválení. Včas před vypršením této 
doby je nezbytné podat žádost o prodloužení doby vyplácení. Pokud se příslušná žádost 
nepodá, nebudou po uplynutí období poskytování hrazeny žádné dávky. Upozorňujeme i na 
to, že od toho okamžiku nebudou hrazeny ani příspěvky na zdravotní, důchodové pojištění a 
pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby. Krytí zdravotního pojištění si musíte zajistit 
sám (sama). Pokud nemáte žádost o prodloužení doby vyplácení, spojte se s příslušným 
oddělením, které má na starosti dané dávky. 
 
 
Upozornění o dávce na běžné potřeby: 
Dávka na běžné potřeby pokrývá paušálně průběžné a jednorázové potřeby. To znamená, že 
na tyto potřeby se neposkytuje žádné další plnění. Jednotlivě zahrnuje dávka na běžné 
potřeby následující: 
 
potraviny, nealkoholické nápoje, oděv, obuv, byt (bez nákladů na nájemné), energie a údržba 
bytu, vnitřní vybavení, domácí přístroje a předměty, prostředky zdravotní péče, jízdné, 
komunikační prostředky, volný čas, zábava, kultura, vzdělávání, ubytovací a restaurační 
služby, jiné zboží a služby. 
 
Pamatujte, že pro tyto oblasti nemůžete dostat žádné jednotlivé příspěvky. 
 
 
Majetek: 
Pokud máte majetek vy nebo osoba/y žijící s vámi ve společné domácnosti, jste 
povinen/povinna informovat poskytovatele základního pojištění pro osobu hledající práci a 
předložit mu příslušné doklady. 
Majetek ve smyslu zákona existuje tehdy, pokud jsou překročeny následující nezdanitelné 
položky:  
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Nezdanitelné položky (od 17.04.2010) 

Druh nezdan. pol.  
Nezdan. 

položka/rok 
života  

Min. 
nezdanitelná 

položka  

Max. nezdanitelná 
položka  

Zákl. nezdan. položka  150,00 €  vždy 3.100,00 €  
vždy  9.750,00 € * 

pro osoby, které se narodily před 
1.1.1958  

Zvýšená nezdan. položka 
pro osoby, které se narodily 
před 1.1.1948  

520,00 €  vždy 3.100,00 €  vždy 33.800,00 €  

Riester důchod  kompletně kryté     

Jiné starobní zabezpečení  750,00 €  bez  

vždy 48.750,00 € ** 

pro osoby, které se 
narodily před 
1.1.1958  

  

  

Pro nevyhnutelné výdaje  

  

nezdan. částka 
na osobu  

750,00 €  

  

ve spol. 
domácnosti 

  

 

  

* Maximální nezdanitelná položka se zvýší u osob, které se narodily po 31.12.1957 a před 1.1.1964 na  
9.900,00 €. U osob, které se narodily po 31.12.1963, se zvýší nezdanitelná položka na max. 
10.050,00 €. 

** Maximální nezdanitelné položky k jinému starobnímu zaopatření příp. peněžní nároky se zvyšují u 
osob, které se narodily po 31.12.1957 a před 01.01.1964 na 49.500,00 €. U osob, které se narodily po 
31.12.1963, se tato suma zvýší na 50.250,00 €. 

 
Upozornění: 

 Všechny výše uvedené základní nezdanitelné položky se týkají vždy plnoletých osob 
oprávněných pobírat sociální dávky a jejich partnerů. 
 

 Nezdanitelná položka na nevyhnutelné výdaje ve výši 750 eur se týká každé osoby 
žijící ve společné domácnosti, která je oprávněna pobírat dávky. 

 
 
 
 
Dodatečné nezdanitelné položky: 

 Základní nezdanitelná položka ve výši 3.100 eur pro každé nezletilé dítě oprávněné 
pobírat dávky,  
 

 Finanční nároky, které slouží starobnímu zabezpečení, pokud je majitel nemůže před 
nástupem do důchodu z důvodu smluvní dohody zpeněžit a hodnota finančních nároků  
je 750 eur za každý skončený rok života práceschopné osoby odkázané na pomoc a 
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jejího partnera, avšak nepřesáhne maximální částku 48.750,00 euro. Maximální 
nezdanitelné položky k jinému starobnímu zabezpečení, příp. pro finanční nároky se 
zvyšují u osob, které se narodily po 31.12.1957 a před 1.1.1964 na 49.500,00 eur. U 
osob, které se narodily po 31.12.1963, se tato částka zvýší na 50.250,00 eur. 

 
 

Za majetek se nepovažuje: 
 přiměřené Hausrat,  

 
 přiměřený automobil pro každou práceschopnou osobu žijící ve společné domácnosti 

odkázanou na pomoc,  
 

 Altersvorsorge ve výši majetku, který je podle spolkového práva výslovně podporován 
jako starobní zabezpečení včetně jeho výnosů a podporovaných stávajících příspěvků 
starobního zabezpečení (Riester-Rente, Rürup-Rente, Betriebsrente)  
 

 majetkové předměty označené majitelem jako předměty určené pro starobní 
zabezpečení v přiměřeném rozsahu, pokud je práceschopná osoba odkázaná na 
pomoc nebo její partner osvobozeni od pojistné povinnosti v zákonném důchodovém 
pojištění,  
 

 pozemek s domem využívaný v osobním vlastnictví přiměřené velikosti nebo příslušný 
Eigentumswohnung,  
 

 majetek, pokud je prokazatelně určen pro brzké obstarání nebo udržení pozemku s 
domem přiměřené velikosti, pokud slouží nebo by měl sloužit k účelům bydlení 
postižených osob nebo osob vyžadujících péči a tento účel by byl ohrožen použitím 
nebo zpeněžením majetku,  
 

 věci a práva, pokud je jejich zhodnocení očividně nehospodárné nebo by pro příslušné 
osoby znamenaly mimořádné těžkosti. Pro přiměřenost jsou rozhodující životní 
podmínky během pobírání dávek k základnímu pojištění pro osoby hledající práci.  

 
 
Účelově vázané použití dávek 
Pokud obdržíte dávky, pro které zákonodárce stanovil určitý vázaný účel (např. náklady na 
ubytování, náklady na topení, jednorázové příspěvky), jste povinen(a) tyto peněžní prostředky 
používat výhradně k tomuto účelu.  V opačném případě může být požadováno vrácení dávek 
podle § 47 SGB X ve spojení s § 50 SGB X. 
 
 
Zdravotní pojištění a pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby 
Během doby pobírání podpory v nezaměstnanosti II máte povinnost být pojištěn(a) u 
zákonem stanovené zdravotní pojišťovny, pokud ve vašem případě nepřichází v úvahu 
pojištění v rámci rodinného pojištění nebo jste byl(a) před pobíráním podpory v 
nezaměstnanosti II soukromě pojištěn(a). Paušalizované poplatky zdravotního pojištění a 
pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby hradí poskytovatel zdravotnímu fondu v 
zákonem předepsané výši. Jsou-li dávky poskytovány pouze formou půjčky nebo jako 
jednorázová částka, není stanovena žádná pojistná povinnost v rámci SGB II. 
Jste-li z důvodu pobírání podpory v nezaměstnanosti II přihlášen(a) k povinnému pojištění, 
přihlásí vás zásadně poskytovatel u zdravotní pojišťovny , u níž jste byl(a) pojištěn(a) před 
zahájením pobírání podpory. 
Budete pojištěn(a) až v okamžiku, kdy bude plnění schváleno. Pojištění poté začne se 
zpětnou platností prvním dnem, za který vám bylo přiznáno plnění.  
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Úrazové pojištění 
Jste pojištěn(a) proti úrazu, pokud musíte na základě zvláštní výzvy poskytovatele vyhledat 
určité pracovní místo. Úraz musí být ihned nahlášen poskytovateli. 
 
 
 
Důchodové pojištění 
Během pobírání podpory v nezaměstnanosti II budou za vás nahlášeny započítatelné doby 
do důchodového pojištění. Neplatí to však pro žáky, studenty, příjemce sociálních dávek a 
pro osoby oprávněné pobírat dávky, které dávky dostaly pouze jako půjčku nebo 
jednorázovou pomoc. 
Pokud nemáte z důvodu chybějící potřebnosti nárok na podporu v nezaměstnanosti II a jste 
nezaměstnán(a), tak se neprodleně přihlaste u příslušného úřadu práce (pracovní agentury). 
Tak předejdete vzniku případného právního znevýhodnění. 
 
Nepřítomnost v místě  
Všichni příjemci plnění, kteří nejsou v pracovním poměru ani neprovádějí žádná opatření,  
mohou být až 21 dní v roce nepřítomni v místě, aniž dojde ke zkrácení plnění. To však platí 
pouze v případě, že tím nedojde k pozdržení nebo zabránění pro aktivaci a nepřítomnost v 
místě byla předem schválena příslušnou kontaktní osobou. Pokud přesáhne plánovaná 
nepřítomnost v místě 21 kalendářních dní, bude následkem toho pozastaveno plnění od 
prvního dne nepovolené nepřítomnosti. Pokračování vyplácení příspěvku v nezaměstnanosti 
ALG II je možné až od opětovného přihlášení u příslušné kontaktní osoby.  
 
To se nevztahuje na osoby, které dovršily 58. rok života a podaly prohlášení o tom, že již 
nejsou práceschopné (§ 65 odst. 4 SGB II). Tyto osoby se mohou zdržovat až 17 
kalendářních týdnů mimo místo svého obvyklého pobytu, aniž by došlo k přerušení vyplácení 
plnění. Předchozí oznámení je povinné. 
 
 
Onemocnění 
Pokud byste onemocněl(a) a stal(a) se práceneschopným(ou), musíte o tom bezodkladně 
informovat vaši kontaktní osobu. Nejpozději před uplynutím třetího kalendářního dne po 
započetí pracovní neschopnosti, na vyžádání i dříve, musíte předložit příslušné potvrzení o 
pracovní neschopnosti vystavené vaším lékařem, které potvrzuje již první den vašeho 
onemocnění. Na vyžádání jste povinen/povinna předložit i potvrzení o neschopnosti cestovat. 
 
Při onemocnění během povolené nepřítomnosti v místě v cizině musíte k zajištění nároků na 
plnění dodržovat následující body: 
 

 potvrzení o pracovní neschopnosti musí být předloženo okamžitě zdravotní pojišťovně 
podle místa pobytu, 
 

 příslušnou kontaktní osobu musíte bezodkladně informovat o začátku a 
předpokládané době pracovní neschopnosti, 
 

 předložené potvrzení lékaře musí jednoznačně potvrzovat pracovní neschopnost. 
Atest o onemocnění nestačí. 

 
Příjemci dávek, které se účastní opatření na začlenění do pracovní činnosti, pracovní 
příležitosti nebo praxe, musejí rovněž od prvního dne onemocnění doložit hlášení o 
onemocnění a dodržovat předpisy poskytovatele, příp. zaměstnavatele. 
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Proces vyžádání si účtu 
Na základě zákona na podporu dodržování daňových předpisů z 23. prosince 2003 (spolková 
sbírka zákonů 2003 I S.2931) mají daňové úřady a určité jiné úřady o 1. dubna 2005 možnost 
zjistit si detailní údaje k účtům a depozitům v bankách prostřednictvím Spolkového 
centrálního daňového úřadu (BZSt). Zákonná nařízení týkající se procesu vyžádání si účtu 
byly naposledy změněny na základě reformního zákona o dani podnikání 2008 ze 14. srpna 
2007 (BGBl. I S 1912). 
 
Upraveno je automatizované vyžádání si informací o účtu v § 93 odst.7 až 10, jakož i  
§ 93b o daňovém řádu (AO). Další nařízení obsahuje vykonávací nařízení k daňovému řádu  
(AEAO) ve znění ze 2.1.2009. 
 
Upozorňujeme na to, že podle § 93 odst. 9 daňového řádu (AO) můžeme v případě potřeby 
využít tuto možnost. 
 
 
Prohlášení o svolení 
Souhlasím s tím, že v rámci zemského hlavního města Wiesbaden poskytne pracovní 
agentura, základní zajištění pro uchazeče o zaměstnání (poskytovatel plnění podle SGB II) 
oblasti 51.500101 (poskytovatel plnění podle SGB XII), kopie mé žádosti na plnění podle 
SGB II, posledního rozhodnutí o schválení, rozhodnutí o zaměstnání a lékařského posudku. 
 
Tímto prohlašuji, že za účelem účasti souhlasím s předáním personálních dat, jako adresy, 
údajů o profesním vývoji a údajů o překážkách týkajících se zprostředkování, poskytovateli 
profesních opatření k začlenění. 
 
Byl jsem informován o tom, že při zkrácení běžné dávky (sankce) o 30 % a více  bude 
informováno obvodové oddělení sociální péče úřadu práce a sociálních záležitostí, pokud 
jsou v mé domácnosti nezletilé děti. 
 
Svým podpisem potvrzuji, že jsem informační leták obdržel a souhlasím s prohlášením o 
svolení. 
 
Wiesbaden,  
 
 
 
_____________________________ 
podpis 
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Landeshauptstadt Wiesbaden  
Sozialleistungs- und Jobcenter 
 

 
Informace dle článku 13/článku 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) 
 
Prostřednictvím následujících informací bychom vám rádi poskytli přehled o tom, jakým 
způsobem u nás dochází ke zpracování vašich osobních údajů a jaká jsou vaše práva 
vyplývající ze zákona na ochranu osobních údajů. Získávání údajů a jejich zpracování slouží k 
tomu, aby vám mohly být poskytnuty dávky podle Druhé knihy německého sociálního 
zákoníku (SGB II).  
 

1. Správce osobních údajů   
 

Landeshauptstadt Wiesbaden (Zemské hlavní město Wiesbaden) 
Der Magistrat (Magistrát) 
Sozialleistungs- und Jobcenter 
Konradinerallee 11, 65189 Wiesbaden 

 
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů  

 
Datenschutzbeauftragter der Landeshauptstadt Wiesbaden  
(pověřenec pro ochranu osobních údajů zemského hlavního města Wiesbadenu), 
Postfach 3920; 65029  Wiesbaden 

 
3. Právní základ zpracování osobních údajů 

 
Úřad pro základní sociální zabezpečení a pro uprchlíky zpracovává vaše osobní údaje za 
účelem zpracování vašich uplatňovaných nároků na sociální dávky a případného poskytnutí 
dávek podle Druhé knihy německého sociálního zákoníku (SGB II). Získávání vašich 
osobních údajů a jejich zpracování je omezeno na aktuálně nutné údaje. Právním základem 
pro zpracování osobních údajů je při splnění zákonem stanoveného úkolu nebo povinnosti čl. 
6 odst. 1 písm. c a e a čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR ve spojení s § 35 První knihy sociálního 
zákoníku (SGB I), §§ 67 a násl. Desáté knihy sociálního zákoníku (SGB X – 
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (Sociálně správní řízení a ochrana údajů 
platných pro sociální zabezpečení)), §§ 50 a násl. SGB II a úprav daných zvláštním zákonem. 
 
Pokud jsme vás výslovně požádali o souhlas se zpracováním údajů, je právním základem čl. 
6 odst. 1 a a také čl. 9 odst. 2 a GDPR ve spojení s § 67 b odst. 2 knihy X něm. sociálního 
zákoníku (SGB X). 
 

4. Kategorie osobních údajů: 
 
V Úřadě pro základní sociální zabezpečení a pro uprchlíky mohou být podle nařízení zákona 
a v souladu s právním základem získávány a zpracovávány následující údaje: 
 
Základní údaje: 
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klientské číslo, číslo společenství potřebných osob, příjmení, křestní jméno, datum narození, 
místo narození, rodné příjmení, adresa, národnost, rodinný stav, pohlaví, DIČ, pobytový 
status, číslo CNP (osobní identifikační číslo) / rodné číslo, přidělené číslo a datum přidělení, 
číslo AZR (Centrální registr cizinců), číslo důchodového/sociálního pojištění, stupeň péče, 
stupeň invalidity a označení, telefonní číslo (nepovinný údaj), e-mailová adresa (nepovinný 
údaj), bankovní spojení 
 
Eventuální další osobní údaje: 
 
Období, kdy je vyplácena dávka, výše dávky, druh dávky, údaje o příjmových a majetkových 
poměrech, údaje o trvání a ukončení pracovních poměrů a o zaměstnavatelích, údaje o 
nárocích na výživné nebo regresních nárocích, údaje o exekuci, údaje o řízení podle 
německého přestupkového zákona (OWiG), údaje o nájmu a o potřebách ubytování a 
vytápění, údaje o zdravotním pojištění a pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby a o 
důchodovém pojištění, zdravotní údaje, údaje o péči stanovené zákonem/poručnictví a 
opatrovnictví, údaje o pobíraných sociálních dávkách, údaje o rodinných poměrech, 
informace o osobní situaci (životopis), doklady o absolvování školy a závěrečných zkouškách  
 

5. Předávání osobních údajů a zjišťování osobních údajů 
 

Osobní údaje jsou předávány třetím stranám výhradně na základě zákonem stanovených 
oprávnění a předpisů (zejména na základě ustanovení SGB X týkajících se právní ochrany 
osobních údajů). K třetím stranám patří například: jiní poskytovatelé dávek sociálního 
zabezpečení (např. Německá správa důchodového pojištění, zdravotní pojišťovna, pojišťovna 
pro pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby), Spolková agentura práce, finanční 
orgány, celní orgány, orgány činné v trestním řízení a orgány zabývající se ochranou před 
nebezpečím (např. policie, státní zastupitelství, ústavní ochrana), soudy, jiné třetí strany, jako 
např. komunální úřady, Vládní prezídium Darmstadt, Ministerstvo pro sociální záležitosti a 
integraci spolkové země Hesensko, Spolkové ministerstvo práce a sociálních záležitostí, 
Spolkový centrální daňový úřad, Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky, Spolkový soudní 
dvůr, další kontrolní orgány spolkové země a zemského hlavního města Wiesbadenu, 
zpracovatelé (např. poskytovatelé služeb v oblasti IT), pronajímatel (pokud jsou platby 
prováděny přímo jemu), dodavatel energie (pokud jsou platby prováděny přímo jemu), 
poradenství pro dlužníky (pouze se souhlasem subjektu údajů), poradna pro závislosti (pouze 
se souhlasem subjektu údajů), psychosociální péče (pouze se souhlasem subjektu údajů). 
 
Osobní údaje jsou získávány zásadně od subjektu údajů. Existuje-li pro to právní základ nebo 
je-li k dispozici váš souhlas, mohou být údaje získávány i od jiných veřejných subjektů, např. 
jiných poskytovatelů sociálních dávek. 
 

6. Doba uložení údajů 
 

Doba, po kterou jsou údaje uloženy, se řídí různými zákonem stanovenými lhůtami pro 
uchovávání údajů. U operací, které se týkají plateb, činí zpravidla 10 let, v individuálních 
případech to však může být až 30 let od ukončení poskytování dávek. 

 
7. Vaše práva  

 



- 10 – 

Na tomto místě Vás výslovně upozorňujeme na vaše právo týkající se přístupu k informacím o 
osobních údajích, právo na opravu, výmaz údajů, omezení zpracování, právo na 
přenositelnost údajů a právo na vznesení námitky týkající se všech zpracovávaných osobních 
údajů. Právním základem jsou v tomto případě čl. 15 – 21 GDPR ve spojení s §§ 81, 83 a 84 
SGB X. 
 
Pokud údaje neposkytnete nebo nebudete souhlasit s jejich zpracováním, může to pro vás 
mít z právního hlediska nepříjemné dopady, jako např. ztrátu právních nároků. K této situaci 
může ostatně dojít i tehdy, když odvoláte již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů 
(čl. 13 odst. 2 písm. c a e GDPR). 
 

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země Hesensko  
 
Máte právo podat stížnost k pověřenci pro ochranu osobních údajů spolkové země 
Hesensko. Poštovní adresa: 
 
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
(Zemský pověřenec pro ochranu údajů a svobodu informací Hesensko) 
Postfach 3163; 65021 Wiesbaden 

 


