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Lékařské tajemství, 

dokumentace a posudky           

ve vazbě na správní a 

přestupkové řízení 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky   

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

TERMÍN 

2. června 2022, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 

2.650,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

 

Cílem kurzu je zevrubně analyzovat problematiku lékařského tajemství a také 

zdravotní dokumentace (zejména znaleckých posudků) ve vazbě na přestupkové a 

správní řízení.  

 

Zdravotní dokumentace a znalecké posudky lékařů mohou být podkladem pro vydání 

správního rozhodnutí. Jedná se přitom o dokumenty podléhající zvláštní právní úpravě a 

obsahující četné množství osobních údajů, včetně kategorie tzv. zvláštních osobních údajů. 

Práce s nimi by proto měla podléhat zvýšené opatrnosti.  

Kurz si proto klade za cíl představit právní úpravu vedení zdravotní dokumentace, analyzovat 

možnosti, jak využít informace ze zdravotní dokumentace při vedení správního řízení, 

zhodnotit dopady lékařského tajemství na vedení správního řízení a analyzovat tvorbu 

znaleckého posudku a jeho následného provedení jako důkazního prostředku.  

Základním pilířem vztahu mezi lékařem (zdravotnickým pracovníkem) a pacientem je 

povinnost lékaře (zdravotnického pracovníka) zachovat mlčenlivost o skutečnostech, se 

kterými se setkal ve výkonu svého zdravotnického povolání. Mlčenlivost zdravotního 
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pracovníka musí být zachována jak o skutečnostech medicínského charakteru, tak o 

skutečnostech osobního života pacienta. Informace o diagnóze, léčebných postupech a 

rodinném či osobním životě je pracovník oprávněn sdělit zásadně jen se souhlasem pacienta, 

eventuálně v dalších právem předvídaných situacích, které si kurz klade za cíl analyzovat a 

zhodnotit, zda některá z výjimek je využitelná i při vedení správního řízení. Závažný zdravotní 

stav či jiné zdravotní okolnosti jsou často důvodem pro omluvu účastníka z ústního jednání, 

pro prominutí zmeškání úkonů, mohou být důvodem pro nepříčetnost osoby obviněného 

z protiprávního jednání atd. Správní orgán by proto měl vědět, na kolik má právo tyto 

okolnosti znát a kdo a kdy mu je může sdělit či je oprávněn toto sdělení odepřít.  

Poskytovatel, nejde-li o poskytování lékárenské péče v lékárně, je povinen vést a uchovávat 

zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní v souladu s relevantními právními předpisy, 

zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), v platném znění, který vedle dalšího upravuje formu vedení 

zdravotnické dokumentace a její obsah. Tato a další související legislativa bude účastníkovi 

kurzu představena. Zdůrazněna bude především vazba na ochranu osobních údajů 

upravenou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 

v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.  

Lékařský znalecký posudek bývá předmětem dokazování. Kurz z teoretického i praktického 

hlediska analyzuje provádění tohoto důkazního prostředku. Vymezuje, v jakých případech je 

vhodné či dokonce nezbytné provádět důkaz znaleckým posudkem, event. odborným 

vyjádřením. Komparuje znalecký posudek s jinými důkazními prostředky (odborné vyjádření, 

„odborné“ stanovisko správního orgánu atd.) a vymezuje možnosti jejich použitelnosti. 

Analyzuje postup při výběru znalce, provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a 

podání znaleckého posudku, jeho doplnění, vysvětlení (výslech znalce) a revizi. Na podkladě 

praktických zkušeností a judikatury vysvětluje, do jaké míry lze přezkoumávat znalecký 

posudek (stejně jako odborné vyjádření či jiné odborné stanovisko externí osoby) a postup 

znalce (odborníka) při provádění znaleckých úkonů. Zabývá se rovněž tím, jaké postavení 

znalecký posudek zaujímá ve vztahu k jiným důkazním prostředkům a jak jej jako důkaz 

hodnotit a využit při rozhodovací činnosti správního orgánu.  

Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 

detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. 

Zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskusi a projednávané novely.  

Kurz je vysoce praktický a konzultačně zaměřený. 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah kurzu 

předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 

juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho 

konání). Využití této možnosti lektorka vřele vítá! 
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OBSAH KURZU 

1) Úvod do problematiky 

a. Zdroje  

b. Cíle a očekávání 

c. Právní úprava  

 

2) Základní pojmy  

a. Zdravotnický pracovník 

b. Poskytovatel zdravotních služeb 

c. Pacient 

d. Lékařské tajemství 

e. Zdravotní dokumentace 

f. Osobní údaj (právo na soukromí) 

 

3) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách) a další předpisy medicínského práva 

a. Povinnost mlčenlivosti 

• Vymezení 

• Limity 

• Důsledky porušení povinnosti mlčenlivosti 

b. Práva a povinnosti pacienta/lékaře 

c. Součinnost zdravotnického pracovníka ve vztahu ke správnímu orgánu 

d. Zdravotnická dokumentace 

• Forma a obsah 

• Ochrana osobních údajů 

e. Práce se správním spisem, který obsahuje údaje o zdravotním stavu osoby 

• Archivace a skartace 

• Nahlížení do spisu 

• Právo na informace 

• Ochrana osobních údajů 

 

4) Dokazování znaleckým posudkem - pojmy 

• Dokazování (důkazní prostředek, nositel důkazu, důkaz) 

• Podklad 

• Znalec 

• Znalecká kancelář 

• Znalecký ústav 

• Znalecký posudek, revizní znalecký posudek, odborné vyjádření 

 

5) Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - stručná 

analýza zákona 

 

6) Znalecký posudek jako důkazní prostředek  

a. Komparace znaleckého posudku s jinými důkazními prostředky  
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b. Navržení důkazu 

• Kdo je oprávněn navrhnout 

• Kdy je vhodné/nezbytné jej provést 

• Alternativní způsoby dokazování  

• Osoba znalce 

c. Zpracování znaleckého posudku  

• Znalecká činnost a činnosti jí předcházející  

• Práva a povinnosti znalce 

• Odpovědnost znalce 

• Náležitosti znaleckého posudku 

d. Podání znaleckého posudku 

• Přezkum znaleckého posudku správním orgánem 

• Doplnění znaleckého posudku 

• Vysvětlení znaleckého posudku 

• Revizní znalecký posudek   

e. Hodnocení 

• Hodnověrnost 

• Zákonnost 

• Relevance 

• Volné hodnocení důkazů vs. legální teorie důkazní 

f. Tvorba rozhodnutí  

 

7) Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích 

částech) 

 

8) Diskuse a konzultace 

 

 

LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 

úředníků veřejné správy zejména v oblasti přestupkového práva a 

správního řízení. Autorka a spoluautorka řady odborných článků a 

publikací.  

 


