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Povinnost mlčenlivosti
Tuto povinnost vymezuje Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Zákon
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
„Pracovníci poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti, s výjimkou
případů, sdělují-li údaje o skutečnostech s písemným souhlasem osob, jichž se týkají,
popřípadě se souhlasem zákonného zástupce osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům,
nebo byla-li jim uložena zvláštním předpisem oznamovací povinnost.“
Povinnost mlčenlivosti se vztahuje nejen na dobu výkonu práce, ale i na dobu po
ukončení práce i pracovního poměru v instituci, ve které se poradenství poskytuje.
Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na členy rodiny uživatele, mezi partnery.
Výjimku tvoří situace, kdy dle zákona jsou pracovníci poradny povinni poskytnout na
vyžádání zprávu soudu, Policii ČR a oddělení sociálně právní ochrany dětí (viz Občanský
soudní řád, par. 126, 128,139).
V případě publikace kazuistik případů z poradny je nutné vypustit informace, podle nichž by
mohl být klient identifikován a je nutné získat od klienta jeho písemný souhlas. Pro účely
supervize platí stejná pravidla o vypuštění informací, podle nichž by mohl být klient
identifikován, není však nutný souhlas.
Oznamovací povinnost.
Povinnost mlčenlivosti je i pro pracovníky poraden prolomena v § 168 trestního zákona
„Neoznámení trestného činu“, ve kterém je u vyjmenovaných druhů trestných činů (např.
týrání svěřené osoby nebo vražda) uložena povinnost každému, kdo se hodnověrným
způsobem dozví, že jiný spáchal takový trestný čin, tuto skutečnost bezodkladně oznámit
policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci.
V případě, že se pracovník poradny dozví hodnověrným způsobem, že se někdo chystá
spáchat či páchá trestné činy vyjmenované v § 167 trestního zákona (např. týrání
svěřené osoby, znásilnění, pohlavní zneužívání, loupež, krádež aj.) je povinen spáchání
nebo dokončení takového trestného činu překazit. To lze učinit mimo jiné i tím, že tuto
skutečnost oznámí policejnímu orgánu.
O jakémkoliv překažení spáchání zákonem vyjmenovaných trestných činů se doporučuje
učinit písemný záznam.
Místa, kam se tyto trestné činy ohlašují: Policie ČR, Státní zastupitelství
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