
Případ Facebook: Přelomové stanovisko k 

předávání osobních údajů do USA 

Stanovisko generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie 
ze dne 23. září 2015 může vyústit v tendenci přezkoumávat 
a omezovat předávání osobních údajů zEvropy do USA. 
V současné době se k předávání osobních údajů do USA 
nevyžaduje povolení, pokud příjemcem údajů je společnost 
registrovaná v USA na seznamu Safe Harbor. 

Rakouský absolvent práv Maximillian Schrems (27) používá od 
roku 2008 sociální síť Facebook. V návaznosti na aféru bývalého 
zaměstnance CIA Edwarda Snowdena, který zveřejnil informace 
o masivním celosvětovém sledování telefonů a elektronické 
komunikace ze strany bezpečnostních služeb Spojených států, 
podal Schrems v roce 2013 stížnost na Facebook u irského úřadu 
na ochranu osobních údajů. Facebook má v Irsku dceřinou 
společnost, která uchovává údaje evropských uživatelů Facebooku 
na serverech umístěných ve Spojených státech. Facebook tím, že 
uchovává data ve Spojených státech, údajně napomáhá masovému 
sledování. Podle Schremse by předávání údajů mělo přestat 
z důvodu chybějící ochrany před sledováním ze strany USA.

Irský úřad stížnost zamítl s odvoláním na rozhodnutí Komise, 
podle kterého je možné z Evropské unie volně předávat osobní 
údaje do Spojených států v rámci tzv. programu Safe Harbor 
(bezpečný přístav). Předání osobních údajů těm společnostem, 
které jsou v USA vedeny na seznamu „Safe Harbor List“ (tak jako 
právě Facebook) nevyžaduje povolení národního úřadu na 
ochranu osobních údajů. 

V rámci soudního přezkumu se věc C-362/14 dostala až 
k Soudnímu dvoru Evropské unie. Ve středu 23. září 2015 vydal 
v této věci generální advokát Yves Bot své dlouho očekáváné 
stanovisko. Generální advokát vyjádřil názor, že vnitrostátní 
orgány dozoru mohou přezkoumat a pozastavit předávání údajů 
do Spojených států bez ohledu na existenci rozhodnutí Komise. 
Rozhodnutí Komise je podle něj neplatné a Komise by měla 
uplatňování rozhodnutí pozastavit. 

Bude zajímavé sledovat, jak se ke stanovisku generálního advokáta 
postaví Soudní dvůr. Pokud stanovisko podpoří, nelze vyloučit, že 
národní úřady přistoupí k přezkumu předávání osobních údajů 
i do těch zahraničních společností, které dosud byly z jejich 
přezkumu vyňaty vzhledem k účasti na seznamu Safe Harbor.

Pokud by národní úřady přezkoumávaly a pozastavovaly předávání 
osobních údajů do USA, znamenalo by to komplikace pro 
společnosti, které předávají osobní údaje svých zaměstnanců nebo 
zákazníků mateřským společnostem do USA. Dotčeni by také 
mohli být uživatelé těch sociálních sítí, cloudových či e-mailových 
služeb, jejichž poskytovatelé mají v USA servery. 
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Newsletter společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. informuje obecně o vybraných legislativních změnách, 

judikatuře a právních problémech. Informace předkládané v newsletteru mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled 

změn v legislativě, judikatuře či právní praxi. Do newsletteru jsou zařazovány informace, které naše advokátní kancelář vybírá dle 

vlastního uvážení s ohledem na zajímavost či praktickou využitelnost informací pro adresáty newsletteru. Aplikovatelnost v newsletteru 

publikovaných informací na specifické případy je závislá na konkrétních okolnostech. Tento newsletter nepředstavuje právní radu 

a ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s. r. o. neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností uvedených v newsletteru na jakýkoli 

právní případ.


