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Mlčenlivost ve správní praxi 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

Praha (adresa školení bude upřesněna na webu u nabídek školení a zaslána 
účastníkům na mail) 

TERMÍN 

6. října 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 

Jednou ze základních povinností úředníků územně samosprávných celků je 
povinnost zachovávat mlčenlivost. Tato povinnost je ovšem v zákoně č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“), vymezena velmi vágně, v praxi 
proto nastávají problémy s výkladem rozsahu a dosahu povinnosti zachovávat 
mlčenlivost.  
 
Kurz nejprve vymezuje koncepci obecné povinné mlčenlivosti v zákoně č. 312/2002 
Sb., odlišuje ji od mlčenlivosti podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění.  
Cílem této části je seznámit účastníky s účelem obecné povinnosti mlčenlivosti a 
jejími limity při běžné správně-právní praxi. Na praktických případech a judikatuře 
bude demonstrováno, kdy dochází či naopak nedochází k porušení povinnosti 
mlčenlivosti (při součinnosti, nahlížení, vedení spisové dokumentace, při protokolaci, 
stejně jako při dalších činnostech). Vymezeny budou dopady porušení mlčenlivosti 
(pracovněprávní i deliktní, včetně odpovědnosti za újmu).  
 
Kurz se dále soustředí na další druhy mlčenlivosti. Vymezuje mlčenlivost dle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zejména ve vazbě na 
„navazující“ správní (přestupkové) řízení. Řešena bude například otázka, do jaké 
míry je možné v rámci kontrolního řízení opatřovat podklady pro typicky 
přestupkové řízení, zda i v tomto případě platí zásada zákazu sebeobviňování a 
sebeusvědčování. Dále se kurz zabývá specifickou mlčenlivostí pracovníků orgánů 
sociálně právní ochrany dětí upravenou v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
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ochraně dětí, v platném znění, mlčenlivostí sociálních pracovníků podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Rozebírá mlčenlivost ve vazbě 
na ochranu utajovaných informací, obchodní tajemství, ochranu osobních údajů či 
zdravotní dokumentaci a lékařskému tajemství.  
 
Po absolvování programu bude absolvent schopen: 

- vymezit základní práva a povinnosti úředníka, 
- orientovat se v právní úpravě mlčenlivosti, 
- vymezit vztah mezi obecnou koncepcí mlčenlivosti a specifickými druhy 

mlčenlivosti obsaženými ve zvláštních právních předpisech, 
- analyzovat jednotlivé druhy mlčenlivosti dle zvláštních právních předpisů, 
- vymezit limity mlčenlivosti,  
- rozpoznat důsledky porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost,   
- orientovat se v relevantní judikatuře a metodických závěrech.  

 
 

 
 
 

 

OBSAH KURZU 

 

1. Úvod do problematiky 
a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 

2. Obecná povinnost mlčenlivosti 
a. Práva a povinnosti úředníka 
b. Povinnost mlčenlivosti 

- Vymezení 
- Limity 

c. Důsledky porušení povinnosti mlčenlivosti 
- Přestupek 
- Odpovědnost za újmu 
- Pracovněprávní důsledky 

d. Srovnání s povinností zachovávat mlčenlivost dle zákoníku práce 
3. Povinnost mlčenlivost dle kontrolního řádu 

a. Vymezení povinnosti mlčenlivosti 
b. Zákaz sebeobviňování a součinnost 
c. Důsledky porušení povinnosti mlčenlivosti 

4. Povinnost mlčenlivost OSPOD 
a. Vymezení povinnosti mlčenlivosti 
b. Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů 

- Součinnost 
c. Vedení evidence a spisové dokumentace 
d. Nahlížení do spisu 
e. Důsledky porušení povinnosti mlčenlivosti 

Účastníci kurzu mají rovněž 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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5. Povinnost mlčenlivosti v sociálních službách 

a. Vymezení povinnosti mlčenlivosti 
b. Součinnost obecně 
c. Součinnost s orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
d. Důsledky porušení povinnosti mlčenlivosti 

6. Lékařské tajemství 
a. Vymezení 
b. Vedení spisu, nahlížení do spisu, součinnost a další správní činnosti 
c. Důsledky porušení obchodního tajemství 

7. Obchodní tajemství 
a. Vymezení  
b. Vedení spisu, nahlížení do spisu, součinnost a další správní činnosti 
c. Důsledky porušení obchodního tajemství 

8. Utajované informace 
a. Vymezení 
b. Vedení spisu, nahlížení do spisu, součinnost a další správní činnosti 
c. Důsledky porušení utajovaných informací 

9. GDPR a ochrana osobních údajů 
a. Právní úprava nakládání s osobními údaji 
b. Nakládání s osobními údaji ve spisu 
c. Důsledky porušení ochrany osobních údajů  

10. Rozbor judikatury a praktických příkladů nad rámec předchozích částí 
11. 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.  


