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Snowdenova odhalení ohrožují 

pohyb údajů mezi Evropou a USA: 

průlomový názor generálního 

advokáta na předávání osobních 

údajů do USA 

 

 

Praxe sledování dat 

v USA představuje 

ohrožení osobních 

údajů i pro občany 

EU 

Dne 23. září 2015 Soudní dvůr Evropské Unie uveřejnil názor generálního 

advokáta na soudní spor ve věci kauzy „Facebook“ (č. C-362/14, 

Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner), ve kterém 

generální advokát dovodil, že i přes rozhodnutí Komise, že úroveň 

ochrany osobních údajů v USA je dostatečná, národní úřady mohou 

pozastavit přenos údajů evropských uživatelů Facebooku na servery 

umístněné v USA a že příslušné rozhodnutí Komise 2000/520/EC je 

neplatné. 

V uvedeném sporu si pan Schrems stěžoval u irského úřadu pro ochranu 

osobních údajů, že po odhaleních Edwarda Snowdena v roce 2013 

ohledně aktivit amerických zpravodajských služeb je jasné, že právo a 

praxe v USA nezabezpečují reálnou ochranu dat proti jejich sledování ze 

strany USA. Irský úřad stížnost zamítl s odvoláním na rozhodnutí Komise 

2000/520/EC, dle kterého USA poskytují dostatečnou úroveň ochrany 

osobních údajů přenášených v rámci tzv. bezpečného přístavu. 

Generální advokát Yves Brot je však toho názoru, že rozhodnutí Komise 

nemůže vyloučit nebo omezit pravomoci národních dozorových orgánů 

dle směrnice 95/46/EC. Dojde-li národní dozorový orgán k závěru, že co 

se týče zpracování údajů občanů EU, konkrétní přenos dat oslabuje jejich 

ochranu, má národní orgán pravomoc takový přenos údajů pozastavit, a 

to bez ohledu na posouzení obsažené v rozhodnutí Komise. Pravomoci 

Komise, jež příslušná směrnice udělila Komisi, nemají vliv na pravomoci, 

které směrnice udělila národním dozorovým orgánům. 
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Sledujeme pro Vás 

další vývoj 

Dle názoru generálního advokáta jsou-li navíc zjištěna závažná pochybení 

v třetí zemi, do které jsou osobní údaje přenášeny, členské státy musí 

mít možnost zavést opatření nevyhnutná pro zabezpečení ochrany 

základních práv svých občanů v souladu s Listinou základních práv EU. 

S ohledem na to, že v tomto případě došlo k porušení základních práv 

občanů EU, Komise měla pozastavit aplikaci svého rozhodnutí, a to i přes 

to, že v současnosti již probíhají jednání s USA za účelem nápravy 

zjištěných nedostatků. 

Uvedený názor generálního advokáta může mít závažné obchodní i 

politické dopady a již se o něm vedou početné diskuze mezi odborníky. O 

dalším průběhu a konečném rozhodnutí daného sporu Vás budeme 
informovat. 

Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Lýdii Cadete 
na adrese lydia.cadete@deltalegal.cz nebo Michala Zahradníka na 
adrese michal.zahradnik@deltalegal.cz nebo na svoji kontaktní osobu 
v naší kanceláři. 

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v 
konkrétní záležitosti. Pokud si nepřejete, aby Vám byl tento 
dokument zasílán, prosíme Vás, abyste nám nesouhlas sdělili na 
adrese office@deltalegal.cz  
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