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Úvod  

 

Nedojde-li k dohodě mezi Evropským hospodářským prostorem a Spojeným královstvím 

(brexitu bez dohody), stane se Spojené království dne 1. listopadu 2019 v 00:00 SEČ třetí zemí. 

To znamená, že od 1. listopadu 2019 by osobní údaje musely být předávány do Spojeného 

království na základě jednoho z těchto nástrojů1: 

- standardní nebo ad hoc doložky o ochraně osobních údajů, 

- závazná podniková pravidla, 

- kodex chování a mechanismy pro vydávání osvědčení, 

- výjimky2. 

 

Tato poznámka poskytuje obchodním a veřejným organizacím informace o uvedených 

nástrojích pro předávání osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro 

účely předávání osobních údajů do Spojeného království v případě brexitu bez dohody 

 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) vychází z pokynů, které v této věci vydaly 

dozorové úřady a Evropská komise. Organizace z Evropského hospodářského prostoru (EHP) 

se v případě potřeby mohou obrátit na vnitrostátní dozorové úřady pověřené dohledem nad 

souvisejícími činnostmi zpracování osobních údajů. 

  

 
1 Viz kapitola V obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

2 Výjimky lze použít pouze v případě, že neexistují standardní doložky o ochraně osobních údajů nebo jiné 

alternativní vhodné záruky. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_cs.pdf
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_cs
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I. 5 kroků, které by organizace měly učinit, aby se připravily na 
brexit bez dohody 

 

Při předávání údajů do Spojeného království byste měli: 

 

 
 

 

II. Předávání údajů z EHP do Spojeného království  

1. Dostupné nástroje pro předávání údajů 
 

Pokud v době, kdy dojde k brexitu, nebude přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně3, budou 

k dispozici následující nástroje pro předávání údajů.  

a. Standardní a ad hoc doložky o ochraně osobních údajů  
 

Vy a váš protějšek ve Spojeném království se můžete dohodnout na použití standardních 

doložek o ochraně osobních údajů schválené Evropskou komisí. Tyto smlouvy nabízejí 

dodatečné přiměřené záruky ohledně ochrany údajů potřebné v případě předávání osobních 

údajů do třetí země.  

 

 

 

 
3 Rozhodnutí o odpovídající ochraně je rozhodnutí přijaté Evropskou komisí na základě článku 45 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů (například rozhodnutí o odpovídající ochraně poskytované Japonskem přijaté 

Komisí dne 23. ledna 2019. V minulosti přijala Evropská komise rovněž rozhodnutí o odpovídající ochraně ve 

třetích zemích, např. v Argentině, na Novém Zélandu či v Izraeli). Takové rozhodnutí o odpovídající ochraně pro 

Spojené království momentálně neexistuje. 

• Určit, jaké činnosti zpracování si vyžádají předání osobních údajů do 
Spojeného království

1
• Stanovit vhodný nástroj pro předávání údajů s ohledem na vaši situaci (viz 

níže)2
• Zavést zvolený nástroj pro předávání údajů tak, abyste byli připraveni na 

1. listopad 20193

• Uvést ve vaší interní dokumentaci, že údaje budou předávány do 
Spojeného království

4

• Náležitě aktualizovat vaše oznámení o ochraně osobních údajů pro 
informaci fyzickým osobám5
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V současnosti jsou k dispozici tři soubory standardních doložek o ochraně osobních údajů:  

 

• jsou-li osobní údaje předávány správcem z EHP správci z třetí země (např. Spojeného 

království): jsou k dispozici dva soubory:  

o 2001/497/ES, 

o 2004/915/ES, 

• jsou-li osobní údaje předávány správcem z EHP zpracovateli z třetí země (např. 

Spojeného království):  

o 2010/87/EU. 

 

Je třeba uvést, že standardní doložky o ochraně osobních údajů nelze měnit a musí být 

podepsány tak, jak jsou formulovány. Tyto smlouvy však mohou být součástí širší smlouvy 

a mohou být doplněny o další ustanovení, a to za předpokladu, že nebudou přímo či nepřímo 

v rozporu se standardními doložkami o ochraně osobních údajů přijatými Evropskou komisí. 

S ohledem na lhůtu před 1. listopadem 2019 EDPB potvrzuje, že jsou standardní doložky 

o ochraně osobních údajů nástrojem, který je připraven k použití. 

 

Jakékoliv další změny standardních doložek o ochraně osobních údajů budou znamenat, že se 

bude jednat o ad hoc smluvní doložky. To může poskytnout vhodné záruky s přihlédnutím 

k vaší konkrétní situaci.  

 

Před předáním údajů musí být tyto individuálně upravené smluvní doložky na základě 

stanoviska EDPB schváleny příslušným vnitrostátním dozorovým úřadem. 

b. Závazná podniková pravidla 
 

Závazná podniková pravidla jsou politikou ochrany osobních údajů, kterou dodržuje skupina 

podniků (tj. nadnárodní společnosti) s cílem poskytnout vhodné záruky pro předávání osobních 

údajů v rámci skupiny, a to i mimo EHP.  

 

Možná jste již zavedli závazná podniková pravidla nebo spolupracujete se zpracovateli, kteří 

používají závazná podniková pravidla pro zpracovatele. Organizace mohou i nadále vycházet 

ze závazných podnikových pravidel schválených na základě předchozí směrnice 95/46/ES, 

která zůstávají podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů4 v platnosti. Tato závazná 

podniková pravidla je však nutné aktualizovat tak, aby byla plně v souladu s ustanoveními 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  

 

Pokud nemáte zavedena závazná podniková pravidla, musí je na základě stanoviska EDPB 

schválit příslušný vnitrostátní dozorový úřad. 

 

Další vysvětlení podmínek pro podání žádosti o závazná podniková pravidla naleznete na 

internetových stránkách EDPB.  

 

c. Kodex chování a mechanismy pro vydávání osvědčení 

 
4 Podle čl. 46 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že závazná podniková pravidla 

schválená na základě předchozí směrnice 95/46/ES zůstávají podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

v platnosti, ale musí být aktualizována, aby byla plně v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:32001D0497
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32004D0915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_cs
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Kodex chování nebo mechanismus pro vydávání osvědčení mohou poskytnout vhodné záruky 

pro předávání osobních údajů, pokud obsahují závazné a vymahatelné závazky organizace 

v třetí zemi ve prospěch fyzických osob.  

 

Jedná se o nové nástroje podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a EDPB pracuje 

na pokynech, které podrobněji vysvětlí harmonizované podmínky a postup pro používání 

těchto nástrojů. 

 

2. Výjimky  
 

Je třeba zdůraznit, že výjimky umožňují předávání údajů za určitých podmínek a jedná se 

o výjimky z pravidla, že musí být zavedeny vhodné záruky (viz výše uvedené nástroje, jako 

např. závazná podniková pravidla, standardní doložky o ochraně osobních údajů atd.) nebo že 

údaje musí být předávány na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně. Musí být tudíž 

vykládány restriktivně a týkat se zejména činností zpracování, které jsou příležitostné 

a neopakované5.  

 

Tyto výjimky podle článku 49 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zahrnují mimo jiné 

situace, kdy: 

• fyzická osoba obdržela všechny nezbytné informace o rizicích souvisejících s předáním 

údajů a následně k navrhovanému předání poskytla výslovný souhlas, 

• předání je nezbytné pro plnění nebo uzavření smlouvy mezi dotčenou fyzickou osobou 

a správcem, nebo smlouvy, která byla uzavřena v zájmu dotčené fyzické osoby, 

• předání údajů je nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu, 

• předání údajů je nezbytné pro účely naléhavých oprávněných zájmů dotčené 

organizace. 

 

Bližší vysvětlení dostupných výjimek a jejich použití naleznete v pokynech EDPB k článku 49 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

3. Nástroje dostupné výhradně orgánům veřejné moci nebo 
veřejným subjektům  

 

Orgány veřejné moci mohou zvážit použití mechanismů, které obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů považuje za vhodnější s ohledem na jejich situaci.  

 

Jednou z možností je použít právně závazný a vymahatelný nástroj, jako je správní dohoda, 

dvoustranná nebo mnohostranná mezinárodní dohoda. Dohoda musí být pro signatáře závazná 

a vymahatelná.  

 

Druhou možností je použít správní ujednání, jako jsou memoranda o porozumění, která sice 

nejsou právně závazná, ale musí stanovovat vymahatelná a účinná práva subjektu údajů. 

Správní ujednání musí být na základě stanoviska EDPB schválena příslušným vnitrostátním 

dozorovým úřadem. 
 

 
5 Viz 113. bod odůvodnění a čl. 49 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_cs
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_cs
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Kromě toho jsou k dispozici při předávání údajů orgány veřejné moci rovněž výše uvedené 

výjimky, a to za předpokladu splnění příslušných podmínek.  

 

Orgány veřejné moci vykonávající funkce, které souvisejí s vymáháním trestního práva6, mají 

k dispozici další nástroje pro předávání údajů7. 

 

III. Předávání údajů ze Spojeného království do členských zemí EHP 
 

Podle vlády Spojeného království se bude v případě brexitu bez dohody pokračovat 

v současném postupu, kdy je umožněn volný pohyb osobních údajů ze Spojeného království 

do EHP8.  

 

Za tímto účelem je třeba pravidelně sledovat internetové stránky vlády Spojeného království 

a úřadu ICO.  

 

 

 

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 

předsedkyně 

 

(Andrea Jelinek) 

 

 

_________________________ 

 

 
6Které spadají do oblasti působnosti směrnice o prosazování práva. 

7 Viz články 37 a 38 směrnice o prosazování práva. K předání může například dojít, jestliže orgán z EU po 

(vlastním) posouzení všech okolností daného předání osobních údajů dospěl k závěru, že ve třetí zemi existují 

vhodné záruky. Kromě toho lze v konkrétních situacích použít další výjimky (viz článek 38 směrnice 

o prosazování práva).  

8https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-

no-brexit-deal.  

https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-no-brexit-deal
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