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Předávání osobních údajů do zahraničí 

Dnešní svět se stává stále více propojeným, a tak není divu, že předávání osobních údajů do zahraničí je 

stále běžnějším jevem – a to jak pro mezinárodní společnosti, tak i celou řadu menších společností. Rychlý 

rozvoj moderních technologií a přesouvání firemních aktivit do online prostoru umožňuje firmám sdílet data 

v reálném čase. Při takovém sdílení velmi často dochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.  

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) stanovilo v roce 2018 standardy pro 

předávání osobních údajů do zahraničí. Od účinnosti GDPR se však Soudní dvůr Evropské unie (dále jen 

„SDEU“) musel vypořádat s celou řadou otázek týkajících se problematiky předávání osobních údajů do 

zahraničí a zajištění, aby zpracování osobních údajů ve třetích zemí mimo EU/EHS odpovídalo 

požadavkům GDPR. Rovněž Evropská komise (dále jen „Komise“) přijala rozhodnutí týkající se nových 

standardních smluvních doložek, které zohledňují požadavky stanovené GDPR.  

Tento článek vám poskytne stručné shrnutí pravidel předávání osobních údajů do zahraničí s ohledem na 

rozhodovací praxi SDEU a rozhodnutí Evropské Komise. Přidáme také doporučení, jak danou problematiku 

efektivně řešit v praxi.

Úvod 

Hovoříme-li o mezinárodním předávání osobních 

údajů ve smyslu GDPR, jedná se o předávání do 

třetích zemí, tj. nečlenských států EU. Předávání 

dat v rámci EU není třeba specificky regulovat, 

neboť právní úprava ochrany osobních údajů je 

po přijetí GDPR v EU harmonizována. Předáním 

osobních údajů do třetí země je jakékoliv sdělení, 

zpřístupnění nebo jiné poskytnutí osobních údajů 

správci, zpracovateli či jinému příjemci ve třetí 

zemi mimo EU. Není přitom rozhodující, kde jsou 

data fyzicky uložena. Aby mohlo legálně 

docházet k předávání dat do třetích států, musí 

být splněny podmínky alespoň jednoho 

z právních důvodů vymezených v GDPR. Těmito 

právními důvody jsou: 

▪ předání založené na rozhodnutí 
o odpovídající ochraně, 

▪ předání založené na vhodných zárukách, 

▪ předání založené na čerpání výjimky pro 
specifické situace. 

Předání založené na rozhodnutí 

o odpovídající ochraně  

Pokud Evropská komise rozhodne, že je v určité 

zemi zajištěna odpovídající úroveň ochrany, je 

možné do této země předávat osobní údaje 

prakticky bez dalšího omezení. V současné době 

lze v tomto režimu předávat osobní údaje pouze 

do Andorry, Argentiny, Japonska, Kanady, 

Švýcarska, Izraele, Uruguaye, na Nový Zéland, 

Faerské ostrovy a ostrovy Guernsey, Man 

a Jersey. Do této skupiny patřily i USA, avšak 

nedávným rozhodnutím SDEU ve věci 

Schrems II byly ze seznamu odebrány. 

Předání založené na vhodných 

zárukách 

GDPR rozlišuje dvě kategorie vhodných záruk, 

na jejichž základě lze předávání do třetích států 

provádět. Do první kategorie patří takové záruky, 

na jejichž schválení nebo vzniku se podílí 

dozorový úřad nebo Evropská komise. Jakmile 

jsou tyto záruky schváleny, lze je bez dalšího 

použít. Jedná se o následující: 

▪ závazná podniková pravidla, 

▪ standardní smluvní doložky, 

▪ schválený kodex chování, 

▪ schválený mechanismus pro vydání 
osvědčení. 

Závazná podniková pravidla jsou dokumentem, 

který stanoví závazná pravidla pro holdingové 

skupiny nebo skupiny společností provádějících 

společnou ekonomickou aktivitu. Tato 
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vnitropodniková pravidla musí obsahovat 

především typové vymezení předávání údajů, 

které se mají provádět, uvedení třetích zemí, do 

nichž se budou osobní údaje předávat, 

odpovědnost jednotlivých společností a další 

záležitosti. 

Standardní smluvní doložky jsou vzorovým 

textem smlouvy, kterou správce nebo 

zpracovatel z EU uzavře se správcem nebo 

zpracovatelem ve třetí zemi. Tento text je možné 

včlenit do jiné smlouvy či do obchodních 

podmínek nebo jej užít jako text samostatné 

smlouvy. Standardní smluvní doložky obsahují 

jednotlivé možnosti (moduly) pro předávání 

osobních údajů do třetích zemí a mají zajistit, aby 

zpracování osobních údajů ve třetích zemí 

odpovídalo požadavkům a standardům 

dodržovaným v EU/EHS. Správce a zpracovatel 

si tak z těchto možností mohou vybrat tu pro ně 

nejvhodnější. Standardní smluvní doložky jsou 

pro své relativně snadné použití také jedním 

z nejvyužívanějších nástrojů pro předávání 

osobních údajů do třetích zemí mimo EU/EHS.  

SDUE v červenci 2020 rozhodl ve věci C-311/18 

(„dále jen rozsudek Schrems II“) o neplatnosti 

tzv. Privacy Shield (štít EU-USA na ochranu 

soukromí), a to bez jakéhokoliv přechodného 

období. Privacy Shield představoval právní 

základ pro předávání osobních údajů do USA. 

Rozhodnutí Komise, kterým bylo konstatováno, 

že USA zajišťují odpovídající úroveň ochrany 

osobních údajů, bylo tímto rozsudkem zrušeno. 

Rozsudek Schrems II tak značně ztížil předávání 

osobních údajů do USA. SDEU v rozsudku 

Schrems II konstatoval, že osobním údajům 

předaným do třetích zemí musí být poskytnuta 

rovnocenná ochrana jako ochrana poskytovaná 

GDPR. V rozsudku Schrems II se SDEU rovněž 

zabýval otázkou platnosti rozhodnutí Komise 

o standardních smluvních doložkách pro 

předávání osobních údajů zpracovatelům 

usazeným ve třetích zemí dle směrnice 95/46/ES. 

SDEU došel k závěru, že rozhodnutí Komise je 

platné. Zdůraznil však, že pokud daná smlouva 

obsahující tyto doložky nezajišťuje předávaným 

osobním údajům ve třetí zemi rovnocennou 

ochranu jako poskytuje GDPR, je na 

odpovědnosti dovozce a vývozce osobních 

údajů, aby poskytli dodatečné záruky, které 

požadovanou ochranu zajistí.  

Komise v návaznosti na tento rozsudek SDEU 

přijala v červenci 2021 rozhodnutí o nových 

standardních smluvních doložkách, které 

zohledňuje požadavky GDPR a nahrazuje staré 

standardní smluvní doložky s účinností od 

27. září 2021. Využívat „staré“ standardní 

smluvní doložky bude možné až do 27. prosince 

2022, avšak pouze za předpokladu, že dané 

operace zpracování zůstávají beze změny. Po 

27. prosinci 2022 bude nezbytné nahradit „staré“ 

standardní smluvní doložky novými. Schválené 

kodexy chování a mechanismus pro vydání 

osvědčení jsou v tuto chvíli spíše mrtvou literou 

zákona. Aktuálně existuje kodex chování pouze 

pro cloudové služby a mechanismy pro vydávání 

osvědčení prozatím v praxi nefungují. 

Do druhé kategorie vhodných záruk patří vlastní 

smluvní doložky, které si příslušné strany připraví 

samy. Ovšem i tyto doložky musí být nejprve 

schváleny dozorovým úřadem, aby bylo možné 

na jejich základě předávání do třetích států 

provádět. 

Předání založené na čerpání výjimky  

Pokud není vydáno rozhodnutí o odpovídající 

ochraně ani neexistují vhodné záruky popsané 

výše, může k předání do třetí země dojít pouze 

z následujících důvodů: 

▪ daný subjekt údajů byl informován 
o možných rizicích, která pro něj v důsledku 
absence rozhodnutí o odpovídající ochraně 
a vhodných záruk vyplývají, a následně 
k navrhovanému předání vydal svůj 
výslovný souhlas; 

▪ předání je nezbytné pro splnění smlouvy 
mezi subjektem údajů a správcem nebo pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením 
smlouvy na žádost subjektu údajů; 

▪ předání je nezbytné pro uzavření nebo 
splnění smlouvy, která byla uzavřena 
v zájmu subjektu údajů mezi správcem 
a jinou fyzickou nebo právnickou osobou; 

▪ předání je nezbytné z důležitých důvodů 
veřejného zájmu; 
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▪ předání je nezbytné pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků; 

▪ předání je nezbytné k ochraně životně 
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiných 
osob v případě, že subjekt údajů není 
fyzicky nebo právně způsobilý udělit svůj 
souhlas. 

Jakým způsobem nejefektivněji řešit 

předávání do třetích zemí? 

Odpověď na tuto otázku se bude odvíjet vždy od 

konkrétní situace. Využití jedné z výše 

uvedených výjimek bude na místě v případech, 

kdy organizace běžně osobní údaje do třetích 

zemí nepředává, ale vyskytne se u ní více méně 

ojedinělá situace, která předání do třetí země 

vyžaduje. Nicméně také v případech, kdy 

dochází k pravidelnému předávání do třetích 

zemí, které naplňuje znaky jedné z uvedených 

výjimek, je možné předání založit na tomto 

právním důvodu. 

Ve většině případů však nebude předávání na 

základě výjimky možné nebo praktické. 

Nejjednodušším způsobem pak je založit 

předávání na použití výše zmíněných 

standardních doložek. S ohledem na nové 

rozhodnutí Komise rovněž doporučujeme 

zkontrolovat stávající smluvní dokumentaci 

týkající se předávání osobních údajů do třetích 

zemí a zjistit, jaké standardní smluvní doložky 

jsou využívány – a případně zajistit jejich změnu. 

Přijetí závazných podnikových pravidel bude 

nejvhodnějším instrumentem v případě 

nadnárodních skupin, u nichž je předávání dat do 

zahraničí běžnou součástí jejich činnosti. 

V těchto případech dává určitě smysl mít 

unifikovaná, propracovaná a robustní pravidla, 

jimiž se bude předávání řídit. Vlastní smluvní 

doložky lze doporučit v těch případech, kdy 

standardní smluvní doložky nejsou vyhovující 

a přijetí podnikových pravidel by bylo zbytečně 

komplikované řešení. 

 

 

Potřebujete-li v otázkách GDPR poradit, s důvěrou se na nás obraťte. S revizí nastavení firemních 

procesů máme bohaté zkušenosti a rádi pomůžeme i vám.  

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo 

připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu 

ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn v legislativní 

oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru 

předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny nenese 

společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné 

vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.com/subscribers-en/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
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Kontakt  

Karel Ryšavý 

Legal Partner 

E-mail: karel.rysavy@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme outsourcingové projekty 

napříč několika státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným řízením 

a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
mailto:karel.rysavy@accace.com
https://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash

