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Čo je nové? 

Súdny dvor Európskej Únie (ďalej len „SDEÚ“) vo svojom rozsudku zo 16. júla 2020 vo veci C-
311/18 Data Protection Commissioner/Facebook Ireland a Maximillian Schrems (ďalej len 
„Schrems II“) zrušil platnosť rozhodnutia Európskej komisie o tom, že štít na ochranu osobných 
údajov medzi EÚ a USA poskytuje pri prenose údajov z EÚ do USA zodpovedajúcu ochranu. 
Tento štít na ochranu osobných údajov je systém samocertifikácie, ku ktorému sa môžu 
právnické osoby v USA pripojiť tým, že vyhlásia, že splnili určité podrobné požiadavky podľa 
zásad na ochranu súkromia. Organizácie sa na tento nástroj mohli spoliehať pri prenose 
osobných údajov do USA americkým subjektom, ktoré majú certifikáciu v rámci tohto štítu. Ak 
by sa nemohli spoliehať na štít na ochranu osobných údajov, museli by uplatniť iné náročnejšie 
mechanizmy na prenos údajov, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov. Zrušenie platnosti 
rozhodnutia o tom, že štít na ochranu osobných údajov zaručuje primeranú ochranu, v rozsudku 
Schrems II znamená, že rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA už nie je 
platným mechanizmom na zaručenie súladu s požiadavkami EÚ na ochranu údajov pri prenose 
osobných údajov do USA.  

SDEÚ vo svojom rozsudku tiež spochybnil, do akej miery môžu štandardné zmluvné doložky 
Komisie (ďalej len „štandardné zmluvné doložky pred prijatím všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov“) predstavovať legitímny základ pre prenos osobných údajov do USA a zvyšku 
sveta. Podľa SDEÚ štandardné zmluvné doložky pred prijatím všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov stále v zásade predstavovali platný mechanizmus prenosu, ale vyžadovali by si 
dodatočnú prácu (napr. posúdiť právo tretej krajiny a presvedčiť sa, či účinnosť štandardných 
zmluvných doložiek nemôže byť niečím obmedzená, alebo v prípade potreby prijať ďalšie 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, že úroveň ochrany prenášaných údajov zodpovedá štandardom 
EÚ). Štandardné zmluvné doložky sú formou „primeranej záruky“, ktorú možno použiť, ak 
neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku 45 všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov. Komisia rozhoduje o týchto doložkách v súlade s ustanoveniami článku 46 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov a organizácie ich môžu použiť na prenos údajov do krajín mimo 
EÚ/EHP, ktoré Komisia neuznala za krajiny, ktoré poskytujú primeranú ochranu.  

Vzhľadom na to, že štandardné zmluvné doložky pred prijatím všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov sú zastarané, a na to, že po nadobudnutí účinnosti všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov, najmä po rozsudku Schrems II, bolo skutočne potrebné naliehavo ich 
prepracovať, Komisia už nejaký čas pracuje na nových návrhoch štandardných zmluvných 
doložiek. Dňa 4. júna 2021 konečne zverejnila nové štandardné zmluvné doložky na prenos 
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osobných údajov do tretích krajín podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sú 
k dispozícii tu. Nové štandardné zmluvné doložky nadobúdajú účinnosť 27. júna 2021, 
organizácie však môžu naďalej používať už existujúce štandardné zmluvné doložky pred prijatím 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov až do 27. decembra 2022, hoci na zabezpečenie 
súladu s rozsudkom vo veci Schrems II môžu byť vyžadované dodatočné opatrenia. Štandardné 
zmluvné doložky pred prijatím všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa zrušia a prestanú 
platiť 27. septembra 2021.  

Komisia 4. júna 2021 prijala aj štandardné zmluvné doložky (dostupné tu), ktoré môžu 
prevádzkovatelia a sprostredkovatelia použiť na dosiahnutie súladu s článkom 28 všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov a článkom 29 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov 
nariadenia (EÚ) (nariadenia 2018/1725, v ktorom sa stanovujú povinnosti inštitúcií a orgánov 
EÚ v oblasti ochrany údajov pri spracúvaní osobných údajov).  

Tlačovú správu Komisie o dvoch súboroch štandardných zmluvných doložiek nájdete kliknutím 
na tento odkaz.  
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