
 

 

 

Vážení, 

je mi potěšením s Vámi sdílet důležité novinky týkající se našich online služeb. 

Brad Smith, prezident a ředitel pro právní služby společnosti Microsoft, dne 6. května oznámil 

spuštění iniciativy Datové hranice EU pro cloudové služby Microsoft (EU Data Boundary for the 

Microsoft Cloud), která rozšíří stávající závazky společnosti Microsoft týkající se míst pro ukládání 

zákaznických dat. Datové hranice EU Vám umožní zpracovávat a ukládat veškerá Vaše data 

v Evropské unii. Tento závazek se bude vztahovat na veškeré naše hlavní cloudové služby – Azure, 

Microsoft 365 a Dynamics 365. Práce na tomto projektu již začaly a budou dokončeny do konce 

příštího roku. 

Rádi bychom zdůraznili zejména tyto důležité body zmíněné v našem oznámení: 

• Již dnes naše cloudové služby splňují či přesahují požadavky předpisů Evropské unie na 

ochranu osobních údajů. Společnost Microsoft byla první velkou technologickou 

společností, která potvrdila svůj soulad s GDPR. Nedávno jsme rovněž reagovali na 

doporučení Evropského sboru pro ochranu osobních údajů vyplývající z rozsudku Schrems 

II prostřednictvím naší iniciativy Ochrana Vašich dat. 

• Již nyní zákazníkům z komerčního i veřejného sektoru nabízíme možnost uchovávat svá 

data v EU a většina našich cloudových služeb může být přizpůsobena tak, aby 

zpracovávala data pouze v EU. Jsme si však vědomi toho, že někteří naši zákazníci 

očekávají ještě přísnější závazky týkající se míst uložení dat a vyšší transparentnost, a na 

tyto potřeby reagujeme.  

• Datové hranice EU budou součástí našich hlavních cloudových služeb a obohatí naši 

současnou nabídku služeb zákazníkům. 

Tímto krokem navazujeme na naše silné portfolio služeb a závazků k ochraně zákaznických dat 

s cílem podpořit úspěch našich evropských zákazníků a jako součást našeho závazku k Evropě. 

Projekt Datové hranice EU pro cloudové služby Microsoft bude podpořen našimi velkými 

plánovanými investicemi do expanze infrastruktury evropských datacenter, jež nyní zahrnuje 13 

evropských zemí. Kromě členských států EU budou moci výhody Datových hranic EU využít 

rovněž zákazníci ze Švýcarska, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Zákazníkům v EU bude navíc 

Microsoft poskytovat nepřetržitou podporu (24/7). Cloudové služby podporované sítí datacenter 

pomohou evropským zákazníkům uskutečnit jejich plány v oblasti digitální transformace a zvýšit 

jejich konkurenceschopnost díky zajištění souladu s veškerými zákony a předpisy.  

Toto oznámení je součástí našeho závazku Tech Fit 4 Europe a přímou reakcí na vizi EU známou 

jako Europe Fit for the Digital Age. Uvědomujeme si, že technologický sektor musí hrát zásadní 

roli v pomoci Evropě při realizaci jejích digitálních ambicí a věříme, že Datové hranice EU pro 

cloudové služby Microsoft představují další významný krok k tomuto cíli. 

https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2021/05/06/eu-data-boundary/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/19/defending-your-data-edpb-gdpr/
https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/data-residency/
https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2020/09/25/its-time-to-make-tech-fit-for-europe/
https://ec.europa.eu/growth/content/europe-fit-digital-age-commission-proposes-new-rules-and-actions-excellence-and-trust_en#:~:text=Europe%20fit%20for%20the%20Digital%20Age%3A%20Commission%20proposes,AI%20uptake%2C%20investment%20and%20innovation%20across%20the%20EU.


 

 

Při realizaci naší nové iniciativy budeme i nadále naslouchat našim zákazníkům, dozorovým 

úřadům a vládám evropských států a brát v potaz jejich zpětnou vazbu. Pokud budete mít zájem, 

rádi Vám o této iniciativě poskytneme více informací. 

S pozdravem 
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Violeta Luca 

generální ředitelka  

Microsoft Česká republika a Slovensko 

 

 


