
 

Zásady zpracování osobních údajů  
sdružení advokátů Fojt. Kocour. Dočekal. advokáti (dále též jen "advokáti") 
 
 
Advokáti jakožto správci osobních údajů zpracovávají osobní údaje svých klientů a případně též jiných osob, 
je-li je to potřebné k poskytnutí právních služeb. Advokáti zpracovávají osobní údaje v souladu s právními 
předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením 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. Níže vás informujeme o tom, jak 
advokáti při zpracování osobních údajů postupují a jaká práva mají osoby, jejichž údaje advokáti zpracovávají 
(dále též jen "klienti"). 
 
I. Základní údaje o advokátech 
 
Název: Fojt. Kocour. Dočekal. advokáti 
Sídlo: Gogolova 228/8, 118 00 Praha 1 - Hradčany 
Email: info@fkd-advokati.cz  
Webové stránky: www.fkd-advokati.cz   
 
II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován. 
 
III. Účel zpracování osobních údajů a jeho právní základ 
 
Osobní údaje, které advokáti v souvislosti s poskytováním právních služeb zpracovávají, jsou zpracovávány 
výhradně za účelem poskytování právních služeb podle zákona o advokacii a pro výkon činností, které s tímto 
bezprostředně souvisejí. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů jsou zejména smlouvy uzavřené 
s klienty a plnění právní povinnosti advokátů (v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti, dle stavovských předpisů a podobně). 
 
V případě uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy je právním základem oprávněný 
zájem advokátů. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání 
pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi advokáty a klienty. 
 
V případě potenciálních klientů je účelem zpracování osobních údajů komunikace s potenciálními klienty 
telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání. Právním základem je 
oprávněný zájem advokátů. 
 
IV. Rozsah zpracovaných osobních údajů 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. 
Advokáti zpracovávají zejména identifikační údaje a kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých 
službách a informace o potřebách pro poskytnutí právních služeb. V rozsahu nezbytném pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků klientů může docházet i ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie 
(zejména informací o zdravotním stavu nebo o pravomocných odsouzeních).  
 
Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a 
to ani na základě profilování. Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně 



 

rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského 
zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, 
zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního 
výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, 
kde se nachází, nebo pohybu. 
 
Internetové stránky advokátů www.fkd-advokati.cz nevyužívají žádné tzv. "cookies" (krátký textový soubor, 
který si navštívený web ukládá v prohlížeči návštěvníka). Tímto nejsou vyloučeny cookies třetích stran, které 
slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách (např. 
Google Analytics). Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní 
údaje, neboť jim identita návštěvníků není známa. 
 
V. Předávání osobních údajů 
 
Advokáti se zavazují nepředávat osobní údaje žádným třetím osobám, s výjimkou následujících 
odůvodněných případů:  

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

• finanční instituce v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; 

• osoby poskytující advokátům cloudové nebo IT služby;  

• externí účetní společnosti advokátů;  

• spolupracujícím osobám advokátů (zaměstnanci, trvale spolupracující advokáti); 

• další příjemci dle potřeb a pokynů klientů (zejména ostatní účastníci smlouvy a protistrana, 
notáři, exekutoři). 

 
VI. Doba zpracování 
 
Osobní údaje jsou uloženy po dobu potřebnou k poskytování právních služeb. Spisová dokumentace 
(klientský spis) je uchovávána po dobu stanovenou zákonem o advokacii. Osobní údaje budou uchovávány 
nejdéle 10 let ode dne ukončení právní služby. 
 
VII. Práva osob, kterých se údaje týkají (práva klientů) 
 
V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají klienti práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Informace o nejdůležitějších právech: 
 
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klienti mají právo od advokátů získat informace o tom, zda 
zpracovávají jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. 
Klienti mají také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní 
údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje mají klienti právo kdykoli doplnit. 
 
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost advokátů zlikvidovat osobní 
údaje, které o klientech zpracovávají, pokud jsou splněny určité podmínky a klienti o to požádají. 
 
Klienti mají právo, aby advokáti v určitých případech omezili zpracování jeho osobních údajů. Proti 
zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokátů, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, mají klienti právo kdykoli vznést 
námitku. 
 



 

Právo na přenositelnost údajů dává klientům možnost získat osobní údaje, které advokátům poskytli, 
v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje mohou 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 klientů jsou 
zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klienty, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 
 
V případě, že budou klienti jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, mohou podat stížnost 
přímo advokátům na výše uvedené kontakty nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Více informací o právech klientů jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních 
údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276. 
 
 
V Praze dne 1. února 2021 
Fojt. Kocour. Dočekal. advokáti 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

