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Evropská komise zahájila proces 
přijetí rozhodnutí o odpovídající 
úrovni ochrany pro bezpečný tok 
osobních údajů s USA 

Dne 13. prosince 2022 Evropská komise podnikla krok smě-

řující k přijetí rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany (tzv. 

adequacy decision, „rozhodnutí o přiměřenosti“) podle  

čl. 45 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném po-

hybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“). Proces byl za-

hájen zveřeněním návrhu rozhodnutí o přiměřenosti týkající 

se EU-US rámce pro ochranu osobních údajů (EU-US Data 

Privacy Framework, „EU-US DPF“), který by měl podpořit 

bezpečné transatlantické toky osobních údajů a vyřešit 

obavy, které přineslo rozhodnutí Soudního dvora Evropské 

unie v rozhodnutí Schrems II v červenci 2020. Rozhodnutím 

Soudní dvůr zrušil tzv. Privacy Shield – dohodu EU a USA, 

na základě které docházelo k předávání osobních údajů z EU 

do USA pro komerční účely. Návrh rozhodnutí o přiměřenosti, 

který odráží posouzení právního rámce USA ze strany Ko-

mise, dochází k závěru, že USA novým EU-US právním rám-

cem zajišťuje odpovídající míru ochrany srovnatelnou s 

úrovní ochrany zavedenou v EU GDPR. Nyní byl návrh roz-

hodnutí o přiměřenosti předán Evropskému sboru pro 

ochranu osobních údajů („EDPB“), aby k němu zaujal stano-

visko. 

Klíčové prvky rozhodnutí 

V případě vydání závazného rozhodnutí o přiměřenosti Ev-

ropskou komisí se budou moci americké společnosti připojit 

k novému rámci EU-US DPF tím, že se zavážou dodržovat 

podrobný soubor povinností v oblasti ochrany osobních 

údajů. Součástí tohoto souboru bude například požadavek na 

vymazání osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro 

účel, pro který byly shromážděny, zajištění soustavné 

ochrany osobních údajů i při jejich předávání dalším třetím 

stranám apod. 

Občanům EU bude k dispozici několik možností správní a 

soudní ochrany, pokud by s jejich osobními údaji bylo naklá-

dáno v rozporu s novým rámcem, včetně možnosti podaní 

stížnosti přímo nezávislému orgánu (buď v USA nebo v EU, 

podaní stížnosti by mělo být zdarma). 

EU-US DPF navíc stanoví řadu omezení a záruk týkajících 

se přístupu orgánů veřejné moci USA k údajům, zejména pro 

účely vymáhání trestního práva a národní bezpečnosti. To 

zahrnuje i nová pravidla zavedená dekretem prezidenta Bi-

dena v říjnu 2022: 

► Přístup zpravodajských agentur USA k osobním 

údajům Evropanů bude omezen na to, co je ne-

zbytné a přiměřené k ochraně národní bezpeč-

nosti; 

► Subjekty údajů z EU budou mít možnost účinné 

právní ochrany ohledně shromažďování a použí-

vání jejich osobních údajů zpravodajskými agentu-

rami USA před nezávislým a nestranným orgánem 

soudní a/nebo správní soustavy, jehož součástí 

bude nově vytvořený soud pro přezkum ochrany 

osobních údajů (Data Protection Review Court). 

Soud bude nezávisle šetřit a řešit stížnosti Evro-

panů, včetně přijímání závazných nápravných opat-

ření. 

Evropské společnosti se budou moci spolehnout na tyto zá-

ruky pro transatlantické přenosy osobních údajů, a to i při po-

užití jiných mechanismů přenosu osobních údajů do USA, 

https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/Draft%20adequacy%20decision%20on%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_0.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/Draft%20adequacy%20decision%20on%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_0.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/10/07/executive-order-on-enhancing-safeguards-for-united-states-signals-intelligence-activities/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/10/07/executive-order-on-enhancing-safeguards-for-united-states-signals-intelligence-activities/
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jako jsou např. již nyní využívané standardní smluvní do-

ložky. 

A co bude dál? 

Návrh rozhodnutí o přiměřenosti nyní musí projít procesem 

posouzení. Jako první krok předložila Komise svůj návrh roz-

hodnutí EDPB. Poté bude Komise žádat o souhlas výbor slo-

žený ze zástupců členských států EU. Kromě toho má i Ev-

ropský parlament právo na kontrolu rozhodnutí o přiměře-

nosti. Jakmile je tento postup dokončen, může Komise při-

stoupit k přijetí konečného rozhodnutí o přiměřenosti. 

Fungování rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA 

bude dle návrhu a v souladu s požadavky GDPR podléhat 

pravidelným přezkumům, které bude provádět Evropská ko-

mise spolu s evropskými orgány pro ochranu osobních údajů 

a příslušnými orgány USA. První přezkum se uskuteční do 

jednoho roku po vstupu rozhodnutí o přiměřenosti v platnost, 

aby se ověřilo, zda byly všechny příslušné prvky právního 

rámce USA plně implementovány a v praxi účinně fungují. 

Nový EU-US transatlantický právní rámec je určitě žádoucím 

krokem. Podle některých informací bychom se, v případě  

úspěšného absolvování schvalovacího procesu, mohli dočkat 

jeho finální a závazné podoby počátkem léta 2023. Do té 

doby je nutné pro předávání osobních údajů z EU do USA, 

využívat i nadále nové verze standardních smluvních doložek 

a provádět detailní posouzení dopadu předávání osobních 

údajů mimo EU. 

Pro konkrétní dotazy ohledně EU-US právního rámce jsme 

vám k dispozici na níže uvedených kontaktech.  

○   ○   ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na zá-

kladě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných 

v době, kdy byl tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní infor-

mace 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 sou-

časně nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní proble-

matiky a veškerých možných konsekvencí, a nemělo by na ně 

být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodovacích procesech ani 

by neměly být považovány za náhražku specifické právní rady, 

které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. Weinhold Legal, 

v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený jako au-

tor 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  omto bulletinu uváděné mohou existovat různé právní názory 

z důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení, a v bu-

doucnu může převážit jiný než námi uváděný výklad. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, part-

nera / manažera, s nímž jste obvykle ve spojení. 
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