
Legisla(va, mlčenlivost a její prolomení, oznamovací povinnost 

Mlčenlivost zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb je obecně upravena v § 100 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. PovinnosH mlčenlivosH se sociální pracovník (resp. poskytovatel 
soc. služeb) může dovolávat v případech, kdy jde o jeho klienty, kterým jsou poskytovány sociální 
služby. Tuto mlčenlivost je možno prolomit pouze v těchto případech a za podmínek dále uvedených: 

A. S předchozím písemným souhlasem klienta, který jasně vymezí rozsah zproštění mlčenlivosH a 
účel, za jakým mohou být informace dále poskytnuty. 

B. Stanoví-li tak zákon o sociálních službách – konkrétně podle od 1. 1. 2014 účinného § 100a zákona 
o soc. službách v návaznosH na zákon o sociálně-právní ochraně děW (č. 359/1999 Sb.). Podle něj má 
poskytovatel sociálních služeb povinnost poskytovat orgánu sociálně-právní ochrany děW (dále jen 
„OSPOD“) určité údaje potřebné pro poskytnuW sociálně-právní ochrany děW.  

C. Stanoví-li tak jiný zvláštní zákon. Mezi zvláštní zákony, které tuto mlčenlivost prolamují, patří: 

1) Trestní zákoník (TZ) a trestní řád (TŘ), a to v rámci ustanovení týkajících se povinnosH svědčit, 
podávat vysvětlení a povinnosH poskytovat soudu součinnost/informace. 

Povinnost mlčenlivosH je v trestním řízení prolomena ve třech případech: 

• Jde o povinnost oznámit vyjmenované trestné činy a povinnost překazit vyjmenované trestné 
činy, přičemž jde pouze o trestné činy závažnějšího charakteru. Pokud povinná osoba neučiní, co jí v 
tomto ohledu ukládá zákon, vystavuje se riziku trestního sWhání pro trestné činy neoznámení (§ 368 
TZ), popř. nepřekažení (§ 367 TZ) trestného činu. 

• V trestním řízení si dále orgány činné v trestním řízení mohou požádat o souhlas soudce s 
poskytnuWm informací. Pokud soudce tento souhlas poskytne (při ústním jednání soudu by souhlas 
měl být zaprotokolován, pokud je souhlas požadován mimo jednání soudu – např. policií v rámci 
přípravného řízení – musí orgán požadující informace předložit poskytovateli soc. služeb písemný 
souhlas soudce, v němž jsou konkrétně uvedeny požadované informace), je Wm povinnost 
mlčenlivosH prolomena a poskytovatel sociálních služeb musí požadované informace poskytnout. (Viz 
§ 8 odst. 5 TŘ) 

• Poslední výjimkou je situace uvedená v § 8 odst. 4 písm. b) TŘ – odmítnout poskytnuW informací 
(chráněných mlčenlivosW) nelze při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném 
činu, kde dožádaná osoba je současně oznamovatelem trestného činu. 

2) Zákon o sociálně-právní ochraně děQ (č. 359/1999 Sb.). Zákon stanoví, bez ohledu na povinnost 
zachovávat mlčenlivost, povinnost poskytnout informace OSPOD bez souhlasu klienta v případech 
předpokládaných v ustanovení § 53 odst. 1 zákona. Zákon o sociálně-právní ochraně děW dále 
prolamuje mlčenlivost v § 10 odst. 4, pokud jde o tzv. pověřené osoby (s pověřením k výkonu 
sociálně-právní ochrany děW), kterými může být i některý poskytovatel soc. služeb.  
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