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ESD rozhodl, že 

zásady Safe 

Harbour není 

možné dál 

používat  

Vyznáte se ve vývoji v regulaci předávání 

osobních údajů na základě „Safe Harbour“ 
certifikace? 

Předáváte osobní údaje na zpracování do ciziny, např. mateřské 

společnosti? Pozor, možná tak činíte nelegálně! 

 

Nejen odbornou veřejností otřáslo v říjnu přelomové rozhodnutí Soudního dvora Evropské 
Unie v soudním sporu ve věci Facebooku (C-362/14, Maximillian Schrems v Data 
Protection Commissioner, „Rozhodnutí ESD“). V tomto rozhodnutí se Soudní dvůr přiklonil 
k názoru generálního advokáta, o kterém jsme Vás informovali v našich právních 
novinkách v září 2015, a prohlásil za neplatné rozhodnutí Komise ze dne 26. července 
2000 o odpovídající ochraně poskytované v USA podle zásad „bezpečného přístavu“ 

(„Rozhodnutí Komise“) na základě kterého bylo možné předávat osobní údaje do 
USA společnostem, které se zavázaly dodržovat zásady „bezpečného přístavu“ 

(Safe Harbour).  

Pokusíme se Vám ukázat, co toto rozhodnutí přineslo v praxi, jak na něj zareagovali 

regulátoři v Evropě i u nás a seznámit Vás s aktuálním vývojem v této oblasti: 

Malé shrnutí ohledně Safe Harbour 

Safe Harbour certifikace byla donedávna oblíbeným a zřejmě nejčastějším právním 
základem pro přenos osobních údajů mateřské společnosti nebo jinému příjemci do USA, 
kdy dané zpracování, jehož součástí byl přenos osobních údajů do USA, stačilo pouze 
oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“). Nebylo tedy nutné žádat ÚOOÚ o 
povolení k předání nebo implementovat jiné záruky ochrany osobních údajů a ÚOOÚ 
z vlastní iniciativy tyto přenosy osobních údajů dále nezkoumal. Safe Harbour certifikace 
byla dle Rozhodnutí Komise zárukou, že USA poskytují dostatečnou úroveň ochrany 

přenášených osobních údajů. V současnosti již ale není možné takto postupovat.  

Reakce regulátorů na Rozhodnutí ESD 

Z vyjádření pracovní skupiny podle čl. 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES (WP 29, která sdružuje zástupce regulátorů každého členského státu EU) ze 
dne 16. října 2015 se dá dovodit, že příslušné úřady členských státu se sankcemi vůči 
společnostem, které i nadále předávají osobní údaje do USA jen na základě Safe Harbour 
certifikace, měly počkat do konce ledna 2016, do kdy mělo dojít k uzavření dohody mezi 
EU a USA ohledně tzv. Safe Harbour 2.0.  

Aktuální vývoj 

2. února 2016 však došlo pouze k dohodě o základním právním rámci přenosu dat mezi 
EÚ a USA tzv. EU-US Privacy Shield, kterého podstatou má dle dosažené dohody být: 

 

 

 

 

 

 

EU-US 

Privacy 

Shield 

https://www.uoou.cz/files/rk_26-07-00.pdf
https://www.uoou.cz/files/rk_26-07-00.pdf


 

 

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem v Krakovské 1392/7, Nové Město, 110 00 

Praha 1, IČ  03219259, DIČ  CZ03219259, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 

v Praze, spisová značka C 228808 
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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  

 

 více povinností pro společnosti z USA nakládající s osobními údaji z EÚ a 

masivní vynutitelnost a kontrola plnění těchto závazku dle práva USA; 

 jasné limity, záruky a dohled nad zpřístupňováním osobních údajů z EÚ 

orgánům státní správy USA; 

 nové možnosti nápravy zaručující ochranu práv občanů EÚ (např. možnost 

národních dozorových orgánů předávat stížnosti subjektů osobních údajů 

příslušným orgánům v USA, vytvoření nového institutu Ombudsmana pro řešení 

stížností ohledně možného přístupu k osobním údajům z EÚ státními 

zpravodajskými službami USA). 

Reakce ÚOOÚ 

Dle názoru ÚOOÚ vydaného jako reakce na Rozhodnutí ESD je možné přenášet osobní 
údaje do USA jen na základě: 

1. Standartních smluvních doložek;  

2. Závazných podnikových pravidel; 

3. Samozřejmě lze ale využít i obecný režim zvláštního povolení k předání, které 

je ovšem administrativně relativně náročné a není na něj právní nárok (tj. nemusí 

Vám být uděleno). 

S ohledem na složitější a časově náročnější proces schvalování závazných podnikových 
pravidel (zejména v případě nadnárodních korporací se zastoupením ve více státech) Vám 
proto v případě, že jste osobní údaje předávali nebo dokonce předáváte do USA Safe 

Harbour certifikovanému příjemci, doporučujeme bezodkladně uzavřít s příjemcem 
osobních údajů smlouvu obsahující standardní smluvní doložky dle příslušných 
rozhodnutí Komise a změnit si v tomto směru registraci u ÚOOÚ. V opačném případě se 
vystavujete riziku sankce až do výše 10.000.000,-Kč.  

Zároveň upozorňujeme, že i požadavky na závazná podniková pravidla a standardní 

smluvní doložky budou v blízké budoucnosti předmětem posouzení a dočkají se téměř jistě 
aktualizace. O dalším vývoji Vás budeme informovat.  

 

Rádi Vám pomůžeme s analýzou rizik spojených s konkrétním předáváním 
osobních údajů do USA jako i s implementací závazných podnikových pravidel, 
standartních smluvních doložek nebo s přípravou žádosti o povolení k předání od 
ÚOOÚ. 

 

Opinion of the 

Czech DPA and 
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recommendations 
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