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GDPR – prenos mimo EU/EHP 

Nové štandardné zmluvné doložky platné 
od 27. júna 2021! 

Uverejnenie nových ŠZD 

Európska komisia uverejnila dňa 4. júna 2021 na svojich interne-

tových stránkach vykonávacie rozhodnutie (2021/914) o štan-

dardných zmluvných doložkách v zmysle čl. 46 odst. 1 a 2 

písm. c) GDPR (ďalej len „ŠZD“). Prílohou tohto rozhodnutia sú 

práve nové ŠZD. V Úradnom vestníku Európskej Únie boli vyhlá-

sené dňa 7. júna 2021 a účinnosť nadobudnú dňa 27. júna 2021. 

ŠZD sú jedným z nástrojov, na základe ktorých môžu byť osobné 

údaje prenášané mimo územia EU/EHP.  

Prijatie nových ŠZD je úplne zásadné, pretože sa jedná o prvé 

ŠZD, ktoré boli prijaté podľa GDPR a reflektujú tak aktuálny vývoj 

v oblasti ochrany osobných údajov. Pôvodné štandardné 

zmluvné doložky boli totiž prijaté za účinnosti dnes už prekonanej 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, ktorá bola 

GDPR zrušená.  

Charakter nových ŠZD 

Modulárny systém 

Nové ŠZD sú postavené na modulárnom systéme, kedy na-

miesto niekoľko rôznych doložiek, ktoré boli využívané v minu-

losti v závislosti na tom, v akom postavení sa subjekty zapojené 

do prenosu osobných údajov nachádzali, sú teraz pre všetky si-

tuácie prenosu osobných údajov do tretích štátov využívané 

jednotné ŠZD, ktoré však budú upravované využívaním a vy-

nechávaním jednotlivých modulov, ktoré tieto ŠZD obsahujú, 

a to v závislosti na potrebách a charaktere konkrétnych pro-

cesov prenosu.  

Nové ŠZD napríklad zapĺňujú medzeru, ktorá v predchádzajú-

cich doložkách spôsobovala ťažkosti, keďže po novom taktiež 

obsahujú úpravu prenosu medzi spracovateľmi osobných úda-

jov a prenosu od spracovateľa z EU/EHP k prevádzkovate-

ľovi mimo EU/EHP. 

Napriek tomu, že je tento systému prezentovaný ako moderný, 

flexibilný a môže pôsobiť dojmom, že systém ŠZD je zjednote-

ním zjednodušený, až budúca prax ukáže, či modulárny systém 

nebude viesť k neprehľadnosti a k sťaženiu ich praktického vyu-

žívania. 

Reakcia na Schrems II  

Nové ŠZD okrem iného reagujú na zložitú situáciu, ktorá vznikla 

v súvislosti s prenosom osobných údajov do tretích štátov (najmä 

do USA) po rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len 

„SDEU“) vo veci C-311/18 známeho pod označením „Schrems 

II“.  

V tomto ohľade je zásadná záruka, ktorú podľa doložky 14 ŠZD 

poskytujú zmluvné strany, a síce, že nemajú dôvod sa domnie-

vať, že právne predpisy a postupy v tretích štátoch určenia, 

ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov dovozcom 

údajov, vrátane akýchkoľvek požiadaviek na sprístupnenie osob-

ných údajov alebo opatrenia, ktorými sa povoľuje prístup orgá-

nom verejnej moci, bránia dovozcovi údajov pri plnení svojich 

povinností podľa týchto doložiek.  

Táto záruka reaguje práve na jednu z požiadaviek SDEU vo veci 

Schrems II, ktorý apeloval na nutnosť prieskumu právneho 

poriadku dovozcu osobných údajov a zaistenie toho, aby 

osobné údaje boli fakticky (a teda nie iba formálne) dostatočne 

chránené pri prenose založenom na ŠZD.  

Nové ŠZD potom stanovia demonštratívny výpočet toho, čo 

strany pri poskytovaní vyššie uvedenej záruky musia vziať 

do úvahy. Jedná sa napríklad o konkrétne okolnosti prenosu, 

druh príjemcu, účely spracúvania, kategórie a formát prenáša-

ných osobných údajov, právny poriadok tretieho štátu (najmä 

s ohľadom na sprístupnenie údajov orgánom verejnej moci), 

všetky dodatočné záruky apod. Toto posúdenie potom strany 

musia vyhotoviť v písomnej podobe a poskytnúť ho na vyžia-

danie dozornému úradu.  
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Nové ŠZD okrem toho zavádzajú mechanizmus na riešenie si-

tuácie, kedy dovozca osobných údajov obdrží žiadosť or-

gánu verejnej moci na sprístupnenie osobných údajov. V ta-

kom prípade je dovozca povinný vývozcu osobných údajov bez-

odkladne upovedomiť, a pokiaľ je to možné, musí upovedomiť 

tiež dotknutú osobu. Pokiaľ by takýto postup právny poriadok 

tretieho štátu zakazoval, potom musí vynaložiť všetko úsilie nato, 

aby od tohoto zákazu bolo upustené a toto úsilie musí dovozca 

zdokumentovať a na žiadosť dokumentáciu predložiť vývozcovi.   

Je treba upozorniť, že nové ŠZD sú stále iba zmluvného charak-

teru a teda zaväzujú iba zmluvné strany – dovozcu a vývozcu 

osobných údajov. Samy o sebe preto nie sú spôsobilé prekonať 

prípadné narušenie náležitej úrovne ochrany osobných údajov 

právnym poriadkom tretieho štátu.  

Prechodné obdobie 
Rozhodnutie Európskej komisie stanovuje, že ŠZD nadobú-

dajú platnosť dvadsiatym dňom po vyhlásení v Úradnom ves-

tníku Európskej Únie. Ako už bolo uvedené, k vyhláseniu došlo 

dňa 7. júna 2021 a ŠZD teda nadobudnú platnosť dňa 27. júna 

2021 a od tohto dátumu je možné ich využívať.  

Naopak pôvodné doložky sa k 27. septembru 2021 rušia. Po 

tomto dátume už teda nebude možné pôvodné doložky pre 

ďalšie procesy prenosu do tretích štátov využiť a pre tento pre-

nos bude potrebné využiť práve ŠZD. To však neznamená, že 

sa prenos založený na pôvodných doložkách stane po 27. sep-

tembri 2021 nezákonným. Rozhodnutie Európskej komisie totiž 

stanovuje obdobie ďalších pätnástich mesiacov, počas ktorých 

je možné sa naďalej spoliehať na prenos založený na základe 

pôvodných doložiek, pokiaľ ide o plnenie zmlúv uzavretých pred 

dátumom zrušenia pôvodných doložiek, a to za predpokladu, že 

operácie spracúvania, ktoré sú predmetom zmluvy, zostanú ne-

zmenené. 

Najneskôr do 27. decembra 2022 tak musia byť všetky pôvodné 

doložky nahradené ŠZD. Aj preto je možné odporučiť, aby už po 

27. júni 2021 boli využívané nové ŠZD. 

Čo robiť teraz?  
Ak ste v situácii, kedy sa zaoberáte prenosom osobných údajov 

do tretích štátov, tj. mimo štáty EU/EHP, a zákonnosť prenosu 

plánujete založiť na ŠZD, potom odporúčame využiť nové ŠZD 

po tom, ako nadobudnú platnosť. 

Ak už prenášate osobné údaje do tretích štátov na základe pô-

vodných doložiek, potom je treba myslieť na to, že do konca roku 

2022 je potrebné tieto doložky nahradiť ŠZD. Odporúčame tento 

proces nenechávať na poslednú chvíľu a začať vyjednávanie 

s dovozcami osobných údajov čo možno najskôr.  

V prípade potreby sa na nás neváhajte obrátiť. Náš špecializo-

vaný tím Vám rád poskytne potrebnú podporu v komplikovanej 

oblasti prenosu osobných údajov do tretích štátov. 

Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na základe 
nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v dobe, kedy 
bol tento text daný do tlače. Konkrétne informácie vzťahujúce sa 
na témy uvedené v tomto bulletine by však mali byť konzultované 
skôr, ako na ich základe bude spravené akékoľvek rozhodnutie. Infor-
mácie uvedené v tomto bulletine súčasne nie je možné chápať ako 
vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých možných 
konsekvencií, a nemalo by na ne byť plne spoliehané v akýchkoľvek 
rozhodovacích procesoch ani by nemali byť považované za náhradu 
špecifickej právnej rady, ktorá by bola relevantnou pre konkrétne okol-
nosti. Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani ktorýkoľvek práv-
nik uvedený ako autor týchto informácií nezodpovedajú za akúkoľvek 
ujmu, ktorá by mohla vzniknúť zo spoliehania sa na tu uverejnené in-
formácie. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na niektoré záležitosti 
v tomto bulletine uvedené môžu existovať rôzne právne názory z dô-
vodov nejednoznačnosti príslušných ustanovení, a v budúcnosti 
môže prevážiť iný ako nami uvedený výklad. 

Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, partnera / 
manažéra, s ktorým ste obvykle v spojení. 
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