
Doporučení CCBE k provádění obecného nařízení pro ochranu 
osobních údajů (GDPR) 

 

Úvod 
 

GDPR1 bylo publikováno 4. května 2016 v Úředním věstníku Evropské unie, účinné bude 25. května 
2018. Přestože se jedná o nařízení, mezi jednotlivými státy mohou nastat významné rozdíly, které 
ovlivní to, jak by měli advokáti pracovat. Rada evropských advokátních komor (CCBE)2 proto přichází 
s tímto metodickým pokynem  v úmyslu pomoci advokátním komorám s přípravou, aby byly 
zmírněny negativní důsledky těchto rozdílů.  

Tento dokument se zabývá různými opatřeními, která by měly advokátní komory zvážit v souvislosti 
s vnitrostátním prováděním nového GDPR, aby bylo v souladu se zásadami profesního tajemství a 
práva na profesní mlčenlivost (PT/PPM).  

 

Doporučení pro vnitrostátní provádění GDPR 
 

A. Právní základ pro zpracovávání osobních údajů při výkonu činnosti advokáta 

 

Advokátním komorám doporučujeme, aby se lobováním nebo jiným způsobem pokusily zajistit, aby 
vnitrostátní právní úprava v jejich zemi stanovila jasný právní základ pro obecné zpracovávání 
osobních údajů advokáty. GDPR stanoví, že osobní údaje lze zpracovávat, pouze pokud subjekt údajů 
vyjádřil se zpracováním souhlas nebo pokud na zpracování dopadá některé ustanovení uvedené 
v článku 6. Tento článek neobsahuje výslovný právní základ pro zpracovávání osobních údajů při 
výkonu činnosti advokáta. Nicméně podle čl. 6 odst. 1) písm. e) a čl. 6 odst. 2) mohou členské státy 
zavést ustanovení určující, za jakých podmínek může ke zpracování osobních údajů docházet „pro 
splnění úkonu prováděného ve veřejném zájmu“:  

• Čl. 6 odst. 1) písm. e): „Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna 

z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: [...] zpracování je nezbytné pro splnění 

úkonu prováděného pověřeným správcem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.“ 

• Čl. 6 odst. 2): „Členské státy mohou zachovat nebo zavést konkrétnější ustanovení, aby 

uvedly používání pravidel tohoto nařízení ohledně zpracování do souladu s odst. 1 písm. c) a 

e) tím, že přesněji určí konkrétní požadavky na zpracování a jiná opatření k zajištění 

zákonného a spravedlivého zpracování, a to i u jiných zvláštních situací, při nichž dochází ke 

zpracování, jak stanoví kapitola IX.“ 

                                                           
1 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 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), k dispozici zde.  
2 CCBE (Rada evropských advokátních komor) zastupuje advokátní komory 32 členských států a dalších 
13 přidružených a pozorovatelských států a jejich prostřednictvím více než 1 milion evropských advokátů. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


Je všeobecně známo, že činnosti vykonávané advokáty, zejména pokud jde o právní služby ve 

sporných řízeních, slouží zájmu výkonu spravedlnosti i zájmům těch, jejichž práva a svobody mají být 

uplatňovány a chráněny. Je tedy ve veřejném zájmu zavést zvláštní ustanovení, která stanoví právní 

základ a požadavky na zpracovávání osobních údajů při výkonu činnosti advokáta týkající se sporných 

řízení. Na činnosti advokátů spojené s právními službami v nesporných řízeních se nemůže vztahovat 

tato výjimka veřejného zájmu. Proto advokátním komorám doporučujeme své členy informovat, aby 

si pro zpracovávání osobních údajů v rámci právních služeb v nesporných řízeních vyžádali od svých 

klientů souhlas.  

Předpokládá se, že pro zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů stanoví čl. 9 odst. 2) písm. f) 

dostatečný právní základ pro advokáty v souvislosti s právními službami poskytovanými ve sporných 

řízeních: 

• Čl. 9 odst. 2) písm. f): „Odstavec 1 se nepoužije, uplatní-li se  některý z následujících případů: 

[...] zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud 

soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí;“ 

 

B. Omezení informací a přístupu k osobním údajům chráněným PT/PPM  

 

V čl. 14 odst. 5) je stanovena výslovná výjimka z informačních požadavků správce, pokud osobní 

údaje nebyly získány od subjektů údajů, v případě, kdy se na údaje vztahuje PT/PPM. Zejména pak 

odstavec 5) omezuje použití prvních čtyř odstavců článku 14 (upravující informace, které mají být 

poskytnuty v případech, kdy osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů), jestliže „osobní údaje 

musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie 

nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti“. Proto například když advokát při 

výkonu své profese shromáždil od klienta údaje o třetí osobě, pak není povinen naplnit informační 

požadavky stanovené v čl. 14 odst. 1) až 4).  

Kromě toho článek 23 omezuje rozsah povinností a práv stanovených v článcích 12 až 22 „jestliže 

takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a představuje opatření v demokratické 

společnosti nezbytné a přiměřené, s cílem zajistit: [...] g) prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání 

porušování etických pravidel regulovaných profesí“. 

Tento článek může posloužit advokátním komorám a dalším jako základ snah o to zajistit, aby 

členské státy za účelem ochrany informací, na něž se vztahuje PT/PPM, přiměřeným způsobem 

omezily následující články: 

- Článek 13: „Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu 

údajů“ 

- Článek 15: „Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům“ 

- Článek 16: „Právo na opravu“ 

- Článek 17: „Právo na výmaz („právo být zapomenut“)“. V této souvislosti je důležité 

poukázat na odst. 3 písm. e), který již obsahuje omezení, kterých by se mohli dovolávat 

advokáti v souvislosti s činnostmi při zpracovávání, které jsou nezbytné „pro určení, výkon 

nebo obhajobu právních nároků“. Advokátní komory mohou usilovat o to, aby se tato 



výjimka rozšířila tak, že bude zahrnovat i právní činnosti advokátů ve sporných řízeních, 

jejichž součástí je zpracování údajů, na něž se vztahuje PT/PPM. 

- Článek 18: „Právo na omezení zpracování“ 

- Článek 19: „Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo 

omezení zpracování“ 

- Článek 20: „Právo na přenositelnost údajů“ 

- Článek 21: „Právo vznést námitku“  

- Článek 22: „Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování“ 

 

C. Omezení pravomocí dozorových úřadů 

 

Vyzýváme advokátní komory, aby zvážily možnost naléhat na vnitrostátní orgány, aby omezily 

pravomoci dozorových úřadů, které mají přístup k údajům v držení advokátů, a to včetně údajů 

držených v jejich prostorách, v souladu s článkem 90 GDPR (viz také bod odůvodnění 164). Toto 

ustanovení umožňuje, aby členské státy přijaly konkrétní pravidla určující pravomoci dozorových 

úřadů (jak je stanoveno v článku 58 GDPR) ve vztahu k advokátům, následovně:  

„Článek 90  

Povinnosti mlčenlivosti  

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad práva na ochranu osobních údajů s povinností 

mlčenlivosti, mohou členské státy přijmout zvláštní pravidla, aby stanovily pravomoci 

dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 1 písm. e) a f) ve vztahu ke správcům nebo 

zpracovatelům, jež podle práva Unie nebo členského státu anebo pravidel stanovených 

příslušnými orgány členských států podléhají povinnosti zachovávat služební tajemství nebo 

jiným rovnocenným povinnostem mlčenlivosti. Tato pravidla platí pouze ve vztahu k osobním 

údajům, které správce nebo zpracovatel obdržel nebo získal při činnosti podléhající této 

povinnosti mlčenlivosti.  

2. Každý členský stát oznámí Komisi do 25. května 2018 pravidla, která přijme podle odstavce 

1, a bez odkladu jakékoliv následné změny týkající se těchto ustanovení.“ 

Advokátní komory tak mohou urgovat svou vládu, aby zajistila, že pravomoci dozorových úřadů dle 

čl. 58 odst. 1) e) a f) nebude možno vykonávat bez souhlasu příslušné advokátní komory, a to takto: 

V případech, kdy je správce nebo zpracovatel advokát a dozorový úřad se snaží využít 

svých pravomocí podle čl. 58 odst. 1) písm. e) a f) k získání přístupu k osobním údajům a 

dalším informacím potřebným k plnění jeho úkolů nebo k získání přístupu do všech prostor, 

v nichž správce a zpracovatel působí nebo jež řídí, včetně přístupu k veškerému zařízení a 

prostředkům určeným ke zpracování údajů, dozorový úřad je povinen si vyžádat souhlas od 

příslušné advokátní komory daného advokáta. Při získávání souhlasu je dozorový úřad 

povinen uvést důvody své žádosti, včetně opatření, která přijme, aby bylo zachováno právo 

na ochranu osobních údajů s povinností mlčenlivosti. Bez souhlasu příslušné advokátní 

komory dozorový úřad své pravomoci podle čl. 58 odst. 1) písm. e) a f) GDPR vykonávat 

nesmí.  



 

D. Sankce a vymáhání  

 
Článek 83 obsahuje sankce s vyššími částkami a procenty, než je stanoveno ve stávající úpravě 
ochrany údajů. Správní pokuty mohou dosahovat až 20 000 000 eur a v případě, že se jedná o 
podnik, až 4 % z celkového celosvětového ročního obratu za předchozí finanční rok, podle toho, 
která hodnota je vyšší. Uložení těchto pokut může mít obzvláště významný dopad na jednotlivé 
advokáty nebo malé advokátní praxe. 
 
Proto advokátní komory vyzýváme, aby při provádění DGPR v rámci jejich státu naléhaly na národní 
vládu, aby snížila horní hranici expozice, jíž právní praxe čelí. 
 
 

 


