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Vážená paní 
Mgr. J.K. 
se sídlem  

 
Čj.: 01.35-000001/18-017 
V Praze dne: 25. 6. 2018 

 
Vaše žádost ze dne: 15.6.2018 
 
Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
 
Vážená paní kolegyně, 

na Českou advokátní komoru (dále též jen Komora nebo ČAK) jste se obrátila podáním ze dne 
15.6.2018, v němž žádáte v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších změn a doplňků (dále téže jen SPI), poskytnout informaci týkající se spolku 
Datos – data o spravedlnosti. 

S odkazem na článek publikovaný na webových stránkách Komory, žádáte poskytnout informaci, 
„jak byly posouzeny zmíněné podněty ze strany ČAK, o nichž je v článku hovořeno“. 

A. Na webu Komory je publikován příspěvek z 8.9.2017 v tomto znění: 
 

Představenstvo ČAK bude řešit aktivity spolku DATOS  
Vážené advokátky a advokáti! 

Pokud jste i Vy v posledních dnech či hodinách obdrželi nevyžádanou informaci od zapsaného 
spolku DATOS, prostřednictvím internetové adresy: infocestiadvokati.cz, sdělujeme Vám , že 
problematika aktivit uvedeného spolku a jeho záměru publikovat statistiky o zastupování 
advokátů před ÚS, NS a NSS je zařazena na program jednání představenstva ČAK, které se 
koná ve dnech 11. – 12. září 2017. 

vedení ČAK 

B. Na webu Komory je publikován příspěvek z 13.9.2017 v tomto znění: 
C.  

Informace o postupu ČAK v souvislosti s aktivitami spolku 
DATOS 
Představenstvo ČAK se na svém posledním zasedání v tomto volebním období mimo jiné 
věnovalo problematice aktivit spolku DATOS – Data o spravedlnosti, z.s., který zprovoznil 
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webové stránky www.cestiadvokati.cz, na kterých mj. publikuje osobní údaje advokátů 
společně se statistikami jejich „úspěšnosti“ v řízeních vedených před Ústavním soudem, 
Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem. 

 
Představenstvo ČAK se v prvé řadě zcela distancovalo od veškerých aktivit citovaného 
spolku a upozorňuje advokáty, že osobní údaje advokátů, které spolek DATOS zpracovává, 
získal tento spolek z webových stránek ČAK, na kterých je v souladu se zákonem o advokacii 
zpřístupněn seznam advokátů. Komora jako taková nemá s aktivitami spolku DATOS nic 
společného. 

Následně se představenstvo zabývalo otázkou dalšího postupu v této záležitosti, která, jak víme 
z přímých reakcí advokátů i z jejich reakcí např. na sociálních sítích, je jimi všeobecně velmi 
negativně hodnocena. 

 
Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou osobní údaje advokátů zpracovávány a 
vzhledem k tomu, jaké informace jsou na předmětném webu publikovány, rozhodlo 
představenstvo ČAK o podání několika podnětů k prošetření protiprávního jednání 
spolku DATOS. 

V prvé řadě jde o zpracovávání osobních údajů bez souhlasu advokátů; samotné zveřejnění na 
webových stránkách Komory vyžadované zákonem neznamená, že lze s osobními údaji 
advokátů dále nakládat libovolným způsobem. V tomto směru bude ČAK podávat podnět 
Úřadu na ochranu osobních údajů k prošetření souladu aktivit spolku se zákonem. Vzhledem k 
drakonickým sankcím, které přináší GDPR od 28. 5. 2018, bude Komora aktivity spolku 
důsledně sledovat. 

Samostatnou otázkou je pak i vlastní použití pojmu „čeští advokáti“ v názvu webové stránky, 
když spolek DATOS nemá s advokacií nic společného a použití pojmu „čeští advokáti“ 
vyvolává nebezpečí záměny s oficiálním seznamem advokátů, který Komora ze zákona vede 
na svých oficiálních webových stránkách. Komora proto podá podnět Ministerstvu 
spravedlnosti k prošetření protiprávnosti jednání spolku DATOS. 
 
V neposlední řadě se představenstvo vyjádřilo k obsahu webu a k informacím, které jsou hrubě 
zavádějící a způsobilé poškodit dobré jméno advokátů. V tomto směru bude Komora 
poskytovat veškerou součinnost při vymáhání škody, kterou spolek DATOS svými aktivitami 
způsobí. 
 
 
vedení ČAK 

Vážená paní kolegyně, nevím sice, který z příspěvků máte přesně na mysli (obsahově zřejmě ten 
druhý v pořadí shora uvedený), žádanou informaci Vám Česká advokátní komora poskytuje (byť 
by byla podána i v obvyklém komunikačním režimu mezi advokáty a Komorou i mimo rámec 
zákona o SPI). V příloze proto přikládám podnět Komory ze září 2017 a odpověď ÚOOÚ na 
uvedený podnět z února 2018. 

 

http://www.cestiadvokati.cz/
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Nad rámec Vaší žádosti si dovoluji dodat: 

a) Ke změně názvu webových stránek spolku zřejmě došlo již po jednání představitele 
Komory se spolkem (což sama ve své žádosti konstatujete), nemohu posoudit, zda 
pouze v důsledku takového jednání mezi Komorou a spolkem nebo i z jiných důvodů. 
 

b) Své rozhořčení nad postupy spolku vyjadřovali loni před jednáním Představenstva 
jednotlivě i někteří advokáti, ale zda a jak situaci řešili, a zejména s jakým výsledkem, 
nemohu v souhrnu posoudit. 
 

c) Zápisy z Představenstva ČAK jsou publikovány na www.cak.cz. 
 

     Pokud, paní magistro, máte sama zkušenost s uvedeným spolkem, a chtěla byste se o ni 
s Komorou podělit, jistě Vaše sdělení na Komoře uvítáme a předem za něj děkuji! 

 

     S úctou 

 

                                                                         JUDr. Milan Hoke 
                                                           vedoucí odboru sekretariátu a právního 
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