
Evropská komise přijala nové standardní smluvní doložky  
 

Dne 4. 6. 2021 přijala Evropská komise („Komise“) rozhodnutí o nových
standardních smluvních doložkách, které zohledňují požadavky obecného
nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Nové standardní smluvní
doložky nahradí dosavadní smluvní doložky přijaté Komisí podle směrnice
95/46/ES (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů).

Co jsou standardní smluvní doložky a kdy se používají? 

Standardní smluvní doložky jsou jedním z nejjednodušších (a tedy
i nejpoužívanějších) nástrojů pro předávání osobních údajů do třetích zemí
mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. Jejich
účelem je zajistit, aby zpracování osobních údajů mimo EU a EHS
odpovídalo požadavkům GDPR. 

Standardní smluvní doložky představují vzorový text smlouvy mezi
subjektem, který hodlá předat osobní údaje do třetí země, a subjektem
přijímajícím osobní údaje v této třetí zemi. Stanoví práva a povinnosti
těchto subjektů při zpracování osobních údajů, včetně pravidel pro
rozdělení odpovědnosti, využití dalších zpracovatelů, uplatňování práv
subjektů údajů atd. 

Nové standardní smluvní doložky obsahují vzorový text rozdělený do čtyř
modulů podle toho, jaké postavení mají subjekty, mezi kterými má
docházet k předávání osobních údajů. Pro správnou aplikaci standardních
smluvních doložek je tedy nezbytné správně určit postavení jednotlivých
smluvních stran při zpracování osobních údajů (zda se jedná o správce či
zpracovatele). 

Nahrazení předchozích smluvních doložek 

Nové standardní smluvní doložky nahradí dosavadní smluvní doložky
přijaté Komisí podle směrnice 95/46/ES s účinností od 27. září 2021. Až do
27. prosince 2022 se ale lze spoléhat na standardní smluvní doložky, které
byly uzavřeny podle (již zrušené) směrnice 95/46/ES. Na „staré“ smluvní
doložky je nicméně možné se spolehnout pouze za předpokladu, že
příslušné operace zpracování zůstávají beze změny. V případě podstatné
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změny by doložky měly být nahrazeny. Po 27. prosinci 2022 bude nutné
standardní smluvní doložky vždy nahradit novými. 

S ohledem na výše uvedené rozhodnutí Komise doporučujeme provést
kontrolu smluvních vztahů, při kterých dochází k předávání osobních údajů
do třetích zemí. U těchto vztahů pak ověřit, zda jsou využívány standardní
smluvní doložky a ujistit se, kdy nejpozději bude nutné stávající smluvní
doložky nahradit. 

S předáváním osobních údajů do třetích zemí máme rozsáhlé
zkušenosti. Jsme Vám plně k dispozici a rádi Vám poskytneme právní
podporu při revizi smluvních vztahů s příjemci osobních údajů ve třetích
zemích a jejich nastavení do budoucna. 
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