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Každá česká společnost, která zpracovává osobní údaje fyzických osob (např. zaměstnanců) 
v USA na základě „pravidel Safe Harbor“ (přičemž zpracováním osobních údajů je i jen jejich 
uložení na serveru umístěném v USA), bude mít od 9. října 2015 problém, neboť „pravidla 
Safe Harbor“ neplatí! 

Soudní dvůr Evropské unie tohoto dne v rozsudku ve věci C-362/14 Maximillian Schrems v. 
Data Protection Commissioner vynesl průlomové rozhodnutí. Prohlásil za neplatné rozhodnutí 
Komise ze dne 26. července 2000 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
o odpovídající ochraně poskytované podle zásad „bezpečného přístavu“ ve spojitosti s USA, 
na základě kterého bylo dosud možné tam předávat osobní údaje. 

Český Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „UOOU“) nám sdělil, že do budoucna lze 
očekávat jednotný postup všech dozorových orgánů členských zemí EU. Okamžité kontroly 
UOOU těch, kteří předávají osobní údaje do USA na základě „pravidel Safe Harbor“ jsou proto 
nepravděpodobné, ale přesto je třeba podniknout nápravná opatření.  

V současné době je nutné zajistit předání osobních údajů do Spojených států americ-
kých, jinými nástroji, jimiž lze zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve 
třetích zemích s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. Jako nejvhodnější se 
v souladu s nedávno zveřejněným názorem UOOU ze dne 22.10.2015 jeví standardní 
smluvní doložky nebo závazná podniková pravidla.  

V souladu s využitím standardních smluvních doložek UOOU doporučuje, aby správce/vý-
vozce údajů jako jedna ze smluvních stran vždy důkladně zvážil rizika související s předává-
ním a prověřil, zda je vývozce údajů schopen dodržet zásady, k nimž se ve standardních 
smluvních doložkách zavázal. Je totiž především odpovědností vývozce údajů vyvinout přimě-
řené úsilí k tomu, aby zjistil, že je dovozce údajů schopen dostát svým závazkům vyplývajícím 
z doložek. 

Není-li předání osobních údajů zajištěno jiným odpovídajícím způsobem, je k předání nutné 
získat předchozí souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů a musí být naplněna jedna 
z možností dle § 27 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o aktuálních 

tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné 

zvláštní okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky adresátů. 

Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální 

služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto ma-

teriálu nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, 

spolupracovníci či spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit 

přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv 

odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací 

obsažených v tomto materiálu. 
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