
 
 
 
 

JURÁŠ A PARTNEŘI, advokátní kancelář v.o.s. 
Krajský soud v Brně zn. A 25409 | Identifikační číslo: 293 10 911 | DIČ: CZ29310911 | Sídlo: Lešetín IV/777, 760 01 Zlín  
tel.: +420 577 018 224 | fax: +420 577 012 314 | www.jurasapartneri.cz 

 

 
 
 
 
 
 

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s., IČ: 293 10 911, se sídlem Zlín, Lešetín IV/777, PSČ: 760 
01, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. A 25409, jako 
poskytovatel právních služeb (dále jen „AK“) přistupuje k osobním údajům maximálně zodpovědně, 
chrání veškeré zpracovávané osobní údaje a při jejich zpracování postupuje v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále 
jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů (dále jen 
„ZoZOÚ“).  
 
Obsahem těchto zásad jsou informace o zpracování osobních údajů fyzických osob AK, jako správcem.  
 

Článek II. 
Správce osobních údajů 

 
Správcem Vašich osobních údajů je 

 
Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s. 

IČ: 293 10 911 
se sídlem Zlín, Lešetín IV/777, PSČ: 760 01 

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. A 25409 
 
kterou můžete kontaktovat písemně na adrese sídla Zlín, Lešetín IV/777, PSČ: 760 01 nebo 
prostřednictvím e-mailu: chovancova@jurasapartneri.cz, telefonicky na +420 577 018 224 nebo 
datovou schránkou – ID qxda6tf. 
 

Článek III. 
Účel zpracování 

 
AK zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu plnění povinností, které jí ukládají obecně závazné právní 
a stavovské předpisy ČAK (například dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, o povinnosti 
stanovené účetními a daňovými zákony, zákony z oblasti pracovního práva a práva sociálního 
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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).  
 
V případě uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s AK zpracovává AK Vaše osobní údaje z 
důvodu naplnění účelu takové smlouvy.  
 
AK zpracovává Vaše osobní údaje také v tom případě, že je jejich zpracování nezbytné z důvodu 
oprávněných zájmů AK či třetí strany nebo k výkonu práv, které AK přiznávají obecně závazné právní 
předpisy. 
 
AK může rovněž zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, kdy v tomto případě AK 
zpracovává Vaše osobní údaje pro konkrétní účel/účely, pro které jste souhlas udělili. V této souvislosti 
máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není 
dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani 
zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem, než je Váš dobrovolný souhlas.  

 
Článek IV. 

Zpracovávané osobní údaje 
 
Pro výše uvedené účely AK zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti, kterým je 
poskytování právních služeb, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stavovskými předpisy 
České advokátní komory (dále jen „ČAK“). Jedná se zejména o následující osobní údaje:   
 
-  osobní identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, 

podpis, číslo OP, cestovního pasu, či jiného dokladu, bankovní spojení, fakturační údaje, sídlo 
 
-  kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo,  
 
případně další osobní údaje, které AK zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů. Zpracování 
osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.  
 

Článek V. 
Doba zpracování osobních údajů 

 
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po 
kterou je AK povinna jako správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, 
stavovských předpisů ČAK, nebo po dobu nezbytnou pro hájení oprávněných zájmů AK, případně třetí 
osoby nebo po dobu, na kterou jste AK udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování 
z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany 
osobních údajů. Vaše osobní údaje však zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu 
zpracování.  
 
Veškerou dokumentaci související s klientem je AK, respektive advokát, povinen v souladu s čl. 3 
usnesení předsednictva ČAK č. 9/1999 Věstníku, po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování 
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právních služeb, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví jinak. Takovým jiným právním 
předpisem může být kupř. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu, který v § 16 ukládá povinnost uchovávat povinné údaje a 
dokumenty po dobu 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu.  
 

Článek VI. 
Příjemci osobních údajů 

 
AK zpřístupňuje osobní údaje klienta pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům 
či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných AK, případně dalším správcům, vždy 
však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího 
právního titulu pro zpracování osobních údajů. AK je v zákonem stanovených případech oprávněna, 
resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům veřejné 
moci nebo orgánům činných v trestním řízení. Osobní údaje klienta nejsou předávány do třetích zemích 
(mimo EU). 
 

Článek VII. 
Práva subjektu údajů 

 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte: 
 

- právo na přístup k osobním údajům včetně práva na opravu nepřesných osobních údajů, kterého 
se ho týkají. Neúplné informace máte právo kdykoli doplnit; 

- právo na výmaz,  
- právo na omezení zpracování osobních údajů; 
- proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech AK, jako správce, 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; 
- právo, aby AK omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR anebo 

ZoZOÚ; 
-  právo souhlas kdykoliv odvolat, pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vámi 

poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů; 
- více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu 

osobních údajů (https://www.uoou.cz). 
 
Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních 
údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních 
údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 
 


