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Brexit a GDPR: Rozhodnutí 
Komise o odpovídající ochraně  
Evropská unie po více než roce jednání ofi-
ciálně uznala vysoké standardy ochrany 
údajů ve Spojeném království 

Dne 28. června 2021 přijala Evropská komise dvě rozhodnutí ve věci 

odpovídající ochrany ve vztahu ke Spojenému království (UK) – 

jedno ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR) a druhé ve smyslu tzv. trestněprávní směrnice, která upra-

vuje zvláštní pravidla pro ochranu osobních údajů a volný pohyb 

osobních údajů v této oblasti, která je jako vyňata z působnosti 

GDPR . Tato rozhodnutí nyní umožní volný tok osobních údajů z EU 

do UK, kde jim bude zaručena v zásadě rovnocenná úroveň 

ochrany, jakou zaručují právní předpisy EU. Obě rozhodnutí Ev-

ropské komise rovněž obsahují přísná ochranná opatření pro případ 

budoucích odchylek od standardů EU, jakou je např. tzv. „doložka 

o ukončení platnosti“, která omezuje dobu trvání odpovídající 

ochrany na čtyři roky.  

Klíčové prvky rozhodnutí o odpovídající 
ochraně  

Systém ochrany údajů ve Spojeném království je i nadále založen na 

stejných pravidlech, která platila v době, kdy bylo UK členským stá-

tem EU. Zásady, práva a povinnosti vyplývající z GDPR a trestně-

právní směrnice UK po Brexitu plně začlenilo do svého právního sys-

tému. Pokud jde o přístup veřejných orgánů v UK k osobním údajům, 

zejména z důvodu národní bezpečnosti, poskytuje systém UK silné 

záruky. Je tomu tak zejména v případě shromažďování údajů zpra-

vodajskými orgány, které v zásadě podléhá předchozímu povolení 

nezávislého soudního orgánu. Jakékoli opatření v těchto věcech 

musí být nezbytné a přiměřené tomu, čeho má být dosaženo. Každé 

osobě, která se domnívá, že byla předmětem nezákonného sledo-

vání je navíc umožněno podat žalobu k Tribunálu pro kontrolu vyšet-

řovacích pravomocí (IPT).  

Spojené království rovněž podléhá jurisdikci Evropského soudu pro 

lidská práva a je tak jeho povinností postupovat v souladu jednak 

s Evropskou úmluvou o lidských právech a jednak s Úmluvou Rady 

Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 

osobních dat, která je zároveň jedinou závaznou mezinárodní 

smlouvou v oblasti ochrany údajů. Tyto mezinárodní závazky jsou 

základními prvky právního rámce posuzovaného v obou rozhodnu-

tích o odpovídající ochraně.  

Tato rozhodnutí vůbec poprvé obsahují tzv. „doložku o ukončení 

platnosti“, která dobu jejich platnosti striktně omezuje. To znamená, 

že platnost těchto rozhodnutí automaticky vyprší čtyři roky po 

jejich vstupu v platnost. Po uplynutí této doby mohou být závěry 

o odpovídající ochraně obnoveny, avšak pouze v případě, že UK 

bude i nadále zajišťovat odpovídající úroveň ochrany údajů. Během 

těchto čtyř let bude Komise nadále sledovat právní situaci v UK a 

bude moci zasáhnout kdykoli se UK odchýlí od stávající úrovně 

ochrany. Pokud se Komise rozhodne závěry o odpovídající ochraně 

obnovit, bude nutné provést proces jejich přijetí od samotného po-

čátku.  

Předávání údajů pro účely kontroly přistěhovalectví v UK je za úče-

lem zohlednění nedávného rozsudku odvolacího soudu Anglie a 

Walesu o platnosti výkladu některých omezení práv na ochranu 

údajů v této oblasti momentálně vyloučeno z působnosti rozhodnutí 

o odpovídající ochraně přijatého ve smyslu GDPR. Komise znovu 

posoudí potřebu tohoto vyloučení, jakmile bude situace podle práva 

UK napravena. 

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě našeho 
nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl tento text dán 
do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se k tématům uvedeným v 
tomto bulletinu by měly být konzultovány dříve, než na jejich základě bude 
učiněno jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu současně 
nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní problematiky a veškerých 
možných konsekvencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv 
rozhodovacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku spe-
cifické právní rady, které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. Wei-
nhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený jako 
autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by mohla 
vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace. Dále si dovolujeme 
poznamenat, že na některé záležitosti v tomto bulletinu uváděné mohou 
existovat různé právní názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných usta-
novení, a v budoucnu může převážit jiný než námi uváděný výklad. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera / mana-
žera, s nímž jste obvykle ve spojení. 
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