
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ 
PRÁVNÍCH SLUŽEB ADVOKÁTEM 

 
Správce osobních údajů 

• JUDr. Jaroslav NEJTEK, advokát 

se sídlem Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4 

IČ: 48096822 

E-mail: nejtek@judrnejtek.cz 

Tel: +420 272 103 322 

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

• Smlouva o poskytování právních služeb (která nemusí být uzavřena v písemné podobě) 

• Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient "), 
která vyplývá z výše zmíněné smlouvy. 

Účel zpracování 

• Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem. 
 

• Plnění povinností dle obecně závazných právních a stavovských předpisů ČAK. Může 
se jednat o povinnosti podle zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii, zákona č. 253/2008 Sb. o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu, 
o povinnosti stanovené účetními a daňovými zákony, zákony z oblasti pracovního práva 
a práva sociálního zabezpečení, zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, usnesením předsednictva ČAK č. 9/1999 Věstníku, 
kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování 
právních služeb, usnesením předsednictva ČAK č. 4/2006 Věstníku, o prohlášení 
advokáta o pravosti podpisu, aj. 

Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména 

• Základní osobní identifikační údaje - titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště, číslo občanského či jiného dokladu. 

• Kontaktní údaje – korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo. 

• Údaje související s plněním smluvního vztahu – IČ, DIČ, adresa sídla nebo místa 
podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení. 

• Údaje poskytnuté klientem z důvodu převzetí právního zastupování klienta v konkrétní 
věci. 

• Údaje získané z dalších zdrojů – z veřejných rejstříků, údaje poskytnuté protistranou 
nebo dalšími osobami při vedení právní věci. 

 



Příjemci osobních údajů 

• Oprávnění zaměstnanci správce, poskytovatelé účetních a daňových služeb, případně 
spolupracující advokáti - vždy pouze v nezbytném rozsahu a na základě odpovídajícího 
právního titulu pro zpracování osobních údajů 

• Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) 

• Poskytovatelé údržby informačního systému 

• Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta 

Doba zpracování osobních údajů 

Rozsah zpracování osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou 
zpracovávány a na právním důvodu jejich zpracování. Zpracovávány budou vždy jen po dobu 
nezbytnou pro splnění účelu zpracování.  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o právní pomoci a po jejím 
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o 
advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (Nařízení GDPR).  

Klientský spis a související dokumentaci je advokát na základě čl. 3 usnesení předsednictva 
ČAK č. 9/1999 Věstníku povinen uschovat po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování 
právních služeb, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví jinak.  Příkladem 
jiného právního předpisu je např. zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů s trestné činnosti a financování terorismu, který v § 16 ukládá povinnost uchovávat 
povinné údaje a dokumenty po dobu 10 let po uskutečnění nebo ukončení obchodního vztahu.  

Práva klienta 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat 
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým 
způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného 
odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje 
má klient právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – 
advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité 
podmínky a klient o to požádá. 

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho 
osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – 
advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci 
poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému 
správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 



Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní 
údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na 
základě souhlasu se zpracováním. 

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb (výkon advokacie) může být v některých 
případech uplatnění některého z výše uvedených práv výrazně omezeno.  

Ohledně uplatnění práv klienta kontaktujte správce osobních údajů (advokáta) prostřednictvím 
kontaktů uvedených výše. 

V případě, že bude klient nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných 
správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro 
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

 


