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OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
OCHRANY ÚDAJŮ

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle
článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda
o vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019,
00:00 hod. (SEČ) (dále jen „datum vystoupení“) vztahovat veškeré primární a sekundární
právo Unie.2 Spojené království se poté stane „třetí zemí“3.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení,
je třeba všechny subjekty zpracovávající osobní údaje upozornit na právní důsledky, jež
je nutno brát v úvahu, až se Spojené království stane třetí zemí4.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se od data vystoupení použijí právní předpisy EU v oblasti předávání
osobních údajů do třetích zemí. S výjimkou „rozhodnutí o odpovídající ochraně“, které
umožňuje volný pohyb osobních údajů z EU, aniž by vývozce údajů z EU musel zavést
případné další záruky nebo aniž by se na něj vztahovaly další podmínky, právní předpisy
EU o ochraně údajů (jak podle směrnice 95/46, tak i podle nového nařízení (EU)
2016/679 – obecného nařízení o ochraně údajů, či „GDPR“, které se použije od 25.
května 2018) umožňují předání údajů, pokud správce nebo zpracovatel zajistí „vhodné
záruky“. Tyto záruky mohou být stanoveny prostřednictvím:


standardních doložek o ochraně údajů: Komise přijala tři soubory vzorových
doložek, které jsou k dispozici na internetových stránkách Komise5;
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V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o
vystoupení.
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V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným
královstvím jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestávají být použitelné k pozdějšímu datu.
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Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.
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Pokud jde o další uplatňování záruk EU pro osobní údaje zpracovávané v době, kdy Spojené království
bylo členským státem, Komise zveřejnila dokument s hlavními zásadami zde:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-informationobtained-or-processed-withdrawal-date_en.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en.





závazných podnikových pravidel: právně závazná pravidla pro ochranu údajů
schválená příslušným orgánem pro ochranu údajů, která se použijí v rámci
skupiny podniků;
schváleného kodexu chování s právně závaznými a vymahatelnými závazky
správce nebo zpracovatele ve třetí zemi;
schválených certifikačních mechanismů s právně závaznými a vymahatelnými
závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi.

Nebude-li přijato „rozhodnutí o odpovídající ochraně“ nebo nebudou-li zajištěny
„vhodné záruky“, předání nebo soubor předání se může uskutečnit na základě takzvaných
„výjimek“: umožňují předání ve zvláštních případech, jako např. na základě souhlasu, za
účelem plnění smlouvy, výkonu právních nároků nebo z důležitých důvodů veřejného
zájmu.
Tyto nástroje jsou hospodářským subjektům v členských státech dobře známy, jelikož se
již dnes používají pro předávání osobních údajů do třetích zemí.
GDPR zjednodušilo používání těchto nástrojů tím, že ve srovnání se směrnicí 95/46
omezilo byrokracii. Předání založená na schválených standardních doložkách o ochraně
údajů nebo na závazných podnikových pravidlech již nevyžadují další, zvláštní povolení
dozorového úřadu. Navíc GDPR za předpokladu splnění dalších podmínek zavedlo
kodexy chování a certifikační mechanismy jakožto nové nástroje pro předávání osobních
údajů.
Příprava na vystoupení z EU není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů,
ale i soukromých subjektů. Pokud jde o provádění GDPR, a zejména nových nástrojů pro
předávání do třetích zemí (např. schválené kodexy chování a schválené certifikační
mechanismy zahrnující právně závazné závazky správců a zpracovatelů, kteří přijímají
údaje v třetí zemi), Komise (GŘ JUST) spolupracuje se zúčastněnými stranami a orgány
pro ochranu údajů za účelem co nejlepšího využití těchto nových nástrojů. Dále Komise
zřídila skupinu zúčastněných stran sestávající ze zástupců průmyslu, občanské
společnosti a akademické obce, v níž se bude toto téma projednávat.
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