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Vážený pane řediteli,

dovolte mi reagovat na Váš dopis ze dne 20. 7. 2020 týkající se Rozhodnutí soudního 
dvora EU ve věci DATA PROTECTION COMMISSIONER v. FACEBOOK IRELAND 
A MAX SCHREMS.

Aktuálně Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národní agenturou pro komunikační 
a informační technologie vyvíjí novou verzi aplikace eRouška 2.0, která bude využívat 
Apple/Google Exposure Notification protokol a která má za cíl vylepšit její stávající funkce. 
Jedná se zejména o následující:

• Bezproblémové fungování na iPhonech

• Komunikace s trasovacími aplikacemi v rámci EU

• Vyšší ochrana osobních údajů a minimalizace zpracovávaných osobních údajů

• Informační servis ke Covid-19

Rozhodnutí o využívání Apple/Google Exposure Notification protokolu bylo učiněno 
v rámci shody členských států EU a mezi klíčové důvody tohoto rozhodnutí patří vysoký 
standard ochrany osobních údajů, který tento protokol pomáhá zajišťovat, a také potřeba 
zajistit interoperabilitu aplikací napříč Evropskou unií. Z tohoto pohledu je třeba 
konstatovat, že role společnostní Apple a Google jako majoritních dodavatelů operačních 
systémů mobilních telefonů je nepominutelná a jakýkoliv systém kvalitní ochrany soukromí 
v mobilních aplikacích pro trasování kontaktů musí počítat s využitím jejich společně 
vyvíjeného protokolu.

V současné době vyhodnocujeme dopady rozhodnutí Evropského soudního dvora 
na aplikaci eRouška, zejména z pohledu využívání cloudových služeb společností Google 
a Apple a probíhá posouzení smluvních klauzulí ve smlouvách s těmito společnostmi. 
Na základě výsledku posouzení připravíme a zrealizujeme návrh potřebných změn.
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Současně uvádím, že i přes zrušení Štítu soukromí Evropské právo v současnosti stále 
umožňuje přenos osobních údajů mimo území Evropského hospodářského prostoru 
(EHP) prostřednictvím standardních smluvních doložek.

S pozdravem

Vážený pan
Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
Výkonný ředitel 
luridicum Remedium, z.s. 
Přístavní 1236/35 
Praha 7, 170 00
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 131424773-25785-
200826103112, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
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Ministerstvo zdravotnictví
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Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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