PRÁVNÍ ODBOR
Registr,
číslo

223/21

Policie České republiky
zastoupená
policejním prezidentem
genmjr. Mgr. Janem Švejdarem
(dále jen „policie“)
a

Ministerstvo zdravotnictví
Zastoupené
MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph D.
pověřenou zastupováním na služebním místě
hlavního hygienika s postavením náměstka
pro řízení sekce pro ochranu a podporu
veřejného zdraví
(dále jen „ministerstvo“)

(dále společně jen „strany“)

uzavírají
na základě § 69 odst. 2 věta druhá zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, a v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se zákonem č. 110/2019 Sb..
o zpracování osobních Údajů, a s § 14 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
dohodu o součinnosti
(dále jen „dohoda“)
ČI. 1
Předmět dohody

Předmětem dohody je úprava součinnosti mezi stranami spočívající v předáváni
osobních údajů v souvislosti s onemocněním COVID-19 ministerstvem za účelem provádění
kontrol dodržování stanovených opatření policii a v provádění společných kontrol.
ČI. 2
Předáváni osobních údajů
(1) Ministerstvo předává osobni údaje o osobách v karanténě1 a izolaci2. Ministerstvo
zajistí předávání osobních údajů o osobách uvedených ve větě první zpracovávaných
krajskými hygienickými stanicemi a Hygienickou stanici hl. m. Prahy (dále jen „hygienické
stanice“). Ministerstvo zajistí předáváni údajů podle věty druhé v rozsahu, ve kterém je samo
předává (odstavec 2) a způsobem stanoveným touto dohodou.
(2)
Ministerstvo předává policii osobni údaje v rozsahu
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
1

2

§ 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů.
§ 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb.
i

c) rodné číslo,
d) datum počátku a konce karantény nebo izolace,
e) adresa pro výkon karantény nebo izolace,
f) označení, zda je osoba v karanténě nebo v izolaci.
(3) Ministerstvo předává osobní údaje každý kalendářní den na datovou schránku
policie v souboru formátu xlsx uzamčeném denně měněným heslem.

(4)

Hygienické stanice předávají osobní údaje obdobně podle odstavce 3.

(5) Správcem3 osobních údajú je do doby předání policii ministerstvo. Od doby
převzetí osobních údajú policii je pro účely kontroly dodržování opatření správcem osobních
údajů policie.

ČI. 3
Provádění kontrol
(1) Kontroly dodržování stanovených opatření osobami v karanténě a izolaci probíhají

a) společně (cíleně) pracovníky hygienických stanic a policie,
b) namátkově při prováděni kontrol policii v souvislosti s plněním jejich úkolu.
(2) Podrobnosti provádění kontrol lze dohodnout na nižší úrovni řízení, zpravidla na
úrovni krajů.

ČI. 4
Oprávnění a povinnosti stran

(1) Strany jsou si navzájem povinny poskytovat součinnost nezbytnou pro plněni
této dohody.
(2) Strany jsou povinny bez prodlení se informovat o závadách, prodleních či jiných
incidentech s významem pro tuto dohodu.
ČI. 5
Kontaktní osoby
Kontaktní osobou k projednání případných změn dohody je za policii operační odbor
Policejního prezidia České republiky,
a za ministerstvo sekce ochrany a podpory veřejného zdraví,

ČI. 6
Závěrečná ujednání
(1) Strany budou s informacemi získanými podle plnění dohody nakládat v souladu
s právními předpisy, zejména zajistí, že přístup k informacím bude umožněn pouze osobám,
které údaje potřebují pro plnění úkolů policie.
(2)

Touto dohodou nejsou založeny žádné finanční závazky mezi stranami.

(3) Strany se dohodly, že se budou bez zbytečného odkladu informovat o případném
zjištění rozporu této dohody s právními předpisy a přijmou potřebná opatření.
(4) Případné spory vzniklé při plnění této dohody, pokud nebyly vyřešeny kontaktními
osobami uvedenými v čl. 4 odst. 1 až 2 řeší policejní prezident a hlavní hygienik ČR.

3 Čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
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(5) Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, které
se dnem podpisu stran stanou její součástí.
(6) Případná náhrada škod vzniklých při spolupráci realizované na základě této dohody
bude řešena podle právních předpisu.

(7)

Tato dohoda se vyhotovuje elektronicky.

(8) Strany se dohodly, že se výše uvedenými ujednáními budou řídit počínaje dnem
podpisu druhé ze stran.

Č.j. PPR-5328/ČJ-2021 -990400

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

policejní prezident

pověřena zastupováním na služebním místě
hlavního hygienika s postavením náměstka
pro řízení sekce pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

Mgr. Václav Pelikán
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Důvod: Za správnost vyhotovení
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