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Co je nového 

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) ve svém rozsudku z 16. července 2020 ve věci C-311/18, 
Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd a Maximillianu Schremsovi (Schrems 
II), zneplatnil rozhodnutí Evropské komise o tom, že štít Evropská unie-USA poskytuje při 
předávání údajů z EU do USA odpovídající úroveň ochrany. Tento štít na ochranu soukromí je 
režimem autocertifikace, k němuž se mohou právnické osoby v USA připojit tím, že prohlásí, že 
splnily určité podrobné požadavky podle zásad na ochranu soukromí. Organizace se na tento 
nástroj mohly spoléhat při předávání osobních údajů do USA americkým subjektům, které mají 
certifikaci v rámci tohoto štítu. Pokud by se na něj spoléhat nemohly, musely by uplatnit jiné, 
více zatěžující předávací mechanismy, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů. 
Zneplatnění rozhodnutí v rozsudku Schrems II o tom, že štít na ochranu soukromí zajišťuje 
odpovídající úroveň ochrany, znamená, že rámec šítu Evropská unie-USA na ochranu soukromí 
již není platným mechanismem pro zaručení souladu s požadavky EU na ochranu údajů při 
předávání osobních údajů do USA.  

SDEU ve svém rozsudku také zpochybnil to, nakolik mohou standardní smluvní doložky Komise 
(standardní smluvní doložky předcházející GDPR) pro předávání osobních údajů do USA a 
v globálním měřítku předávání údajů legitimizovat. Podle SDEU byly standardní smluvní doložky 
předcházející GDPR jako mechanismus předávání údajů v zásadě stále platné, avšak vyžadovaly 
dodatečnou práci (např. posoudit právo třetí země a přesvědčit se, zda účinnost standardních 
smluvních doložek nemůže být něčím omezena, nebo v případě potřeby přijmout další opatření 
s cílem zajistit, že úroveň ochrany předávaných údajů odpovídá standardům EU). Standardní 
smluvní doložky jsou formou „vhodné záruky“, kterou lze využít, neexistuje-li rozhodnutí 
o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR. Komise o nich rozhoduje v souladu s článkem 46 
GDPR a organizace mohou na jejich základě předávat údaje do zemí mimo EU nebo EHP, které 
Komise neuznala jako země poskytující vhodnou ochranu.  

Vzhledem k tomu, že standardní smluvní doložky předcházející GDPR jsou zastaralé a po vstupu 
GDPR v platnost a zejména po rozsudku Schrems II je bylo třeba neodkladně přepracovat, 
pracuje již Komise nějaký čas na nových standardních smluvních doložkách. Dne 4. června 2021 
konečně zveřejnila nové standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů do třetích 
zemí podle GDPR, které jsou k dispozici zde. Nové standardní smluvní doložky budou platit od 
27. června 2021, avšak organizace mohou používat již existující standardní smluvní doložky 
předcházející GDPR až do 27. prosince 2022, ačkoli pro splnění podmínek rozsudku Schrems II 
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mohou být vyžadována doplňující opatření. Standardní smluvní doložky předcházející GDPR 
budou zrušeny a přestanou platit 27. září 2021.  

Dne 4. června 2021 přijala Komise také standardní smluvní doložky (dostupné zde), které 
mohou používat správci a zpracovatelé, aby byly splněny požadavky článku 28 GDPR a článku 29 
EUDPR (nařízení (EU) 2018/1725, které stanoví povinnosti orgánů a institucí EU týkající se 
ochrany údajů při zpracování osobních údajů).  

Tiskovou zprávu Komise o dvou uvedených souborech standardních smluvních doložek 
naleznete zde.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.199.01.0018.01.ENG&toc=OJ:L:2021:199:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1725&qid=1623917155282
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2847

