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Prohlášení k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci
C-311/18 - Data Protection Commissioner proti Facebook

Ireland Limited a Maximillianu Schremsovi

Přijato dne 17. července 2020

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal toto prohlášení:

EDPB vítá rozsudek SDEU, který zdůrazňuje základní právo na soukromí v kontextu předávání osobních
údajů do třetích zemí. Toto rozhodnutí SDEU je velmi důležité. Evropský sbor pro ochranu osobních
údajů (EDPB) vzal na vědomí skutečnost, že Soudní dvůr zneplatňuje rozhodnutí 2016/1250 o
odpovídající úrovni ochrany poskytované Štítem EU USA na ochranu soukromí, i skutečnost, že
rozhodnutí Komise 2010/87/EU o standardních smluvních doložkách (SSD) pro předávání osobních
údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích považuje za platné.

EDPB se zabýval rozhodnutím Soudního dvora na svém 34. plenárním zasedání dne 17. července 2020.

Pokud jde o Štít na ochranu soukromí, EDPB zdůrazňuje, že EU a USA by měly dosáhnout úplného a
účinného rámce, který zaručí, že úroveň ochrany poskytovaná osobním údajům ve Spojených státech
je v zásadě rovnocenná úrovni ochrany zajištěné v rámci EU, a to v souladu s uvedeným rozsudkem.

EDPB v minulosti identifikoval některé z hlavních nedostatků Štítu na ochranu soukromí, na jejichž
základě SDEU odůvodnil své rozhodnutí prohlásit ho za neplatný.

EDPB ve svých zprávách o výročním společném přezkumu Štítu na ochranu soukromí zpochybnil při
uplatňování práva USA soulad se zásadami ochrany údajů, konkrétně zásadou nezbytnosti a
přiměřenosti1.

1 Viz EDPB, Štít EU–USA na ochranu soukromí – druhý roční společný přezkum, https://edpb.europa.eu/our-
work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_cs; a
EDPB, Štít EU-USA na ochranu soukromí – třetí roční společný přezkum https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_cs.
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EDPB má v úmyslu i nadále hrát konstruktivní roli při zabezpečování transatlantického předávání
osobních údajů, které je přínosné pro občany i organizace v EHP, a je připraven poskytnout Evropské
komisi pomoc a orientaci, aby jí pomohl vybudovat, společně s USA, nový rámec, který bude plně
v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů.

Zatímco SSD zůstávají v platnosti, SDEU zdůrazňuje potřebu zajistit, aby tyto doložky v praxi
zachovávaly takovou úroveň ochrany, která je v zásadě rovnocenná úrovni ochrany zajištěné obecným
nařízením o ochraně osobních údajů s ohledem na Listinu základních práv EU. Posouzení skutečnosti,
zda země, do nichž jsou údaje zasílány, nabízejí odpovídající ochranu, je v prvé řadě odpovědností
vývozce a dovozce údajů v okamžiku zvažování, zda uzavře SSD. Při provádění takovéhoto předchozího
posouzení vezme vývozce (v případě potřeby za pomoci dovozce) v úvahu obsah SSD, zvláštní
okolnosti předávání údajů, jakož i právní úpravu platnou v zemi dovozce. Přezkoumání této právní
úpravy se provede s ohledem na nevyčerpávající seznam faktorů uvedený v čl. 45 odst. 2 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.

Je-li výsledkem tohoto posouzení zjištění, že země dovozce neposkytuje zásadně rovnocennou úroveň
ochrany, může vývozce zvážit zavedení dodatečných opatření k těm, která jsou obsažena v SSD. EDPB
dále zkoumá, v čem by tato dodatečná opatření mohla spočívat.

SDEU ve svém rozsudku rovněž připomíná, že je důležité, aby vývozce a dovozce plnili své povinnosti
obsažené v SSD, zejména informační povinnosti týkající se změn právních předpisů v zemi dovozce.
Pokud tyto smluvní závazky nejsou nebo nemohou být dodrženy, vývozce je podle SSD povinen
pozastavit předávání údajů, odstoupit od SSD, nebo oznámit svému příslušnému dozorovému úřadu,
zda má v úmyslu pokračovat v předávání údajů.

EDPB bere na vědomí povinnosti příslušných dozorových úřadů pozastavit nebo zakázat předávání
údajů do třetí země na základě SSD, pokud podle názoru příslušného dozorového úřadu a s ohledem
na všechny okolnosti tohoto předávání uvedené doložky v této třetí zemi nejsou nebo nemohou být
dodrženy a ochranu předávaných údajů nelze zajistit jinými prostředky, zejména pokud správce nebo
zpracovatel již sám toto předávání nepozastavil nebo neukončil.

EDPB připomíná, že vydal pokyny k výjimkám podle článku 49 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů2 a že tyto odchylky musí být uplatňovány případ od případu.

EDPB posoudí rozsudek podrobněji a poskytne zúčastněným stranám další objasnění a pokyny ohledně
používání nástrojů pro předávání osobních údajů do třetích zemí v souladu s rozsudkem.

Jak uvedl SDEU, EDPB a jeho evropské dozorové úřady jsou připraveny zajistit jednotnost v rámci EHP.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

předsedkyně

(Andrea Jelinek)

2 Pokyny EDPB 2/2018 k výjimkám podle článku 49 nařízení (EU) 2016/679, přijaté dne 25. května 2018
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_cs.pdf, s.3.


