
 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

k rukám ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA 

Palackého náměstí 375/4 

128 01 Praha 2 

 

V Praze dne 20. 7. 2020 

 

 

OTEVŘENÝ DOPIS S VÝZVOU K ÚPRAVĚ APLIKACE eROUŠKA 

 

V REAKCI NA ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA EU VE VĚCI  

DATA PROTECTION COMMISSIONER v. FACEBOOK IRELAND A MAX SCHREMS 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

obracím se na Vás jménem nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe), která se již od roku 2001 

systematicky věnuje problematice vztahu lidských práv a nových technologií, zejména pak problematice 

ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. V souvislosti s probíhající pandemií Covid-19 jsme se 

věnovali mimo jiné i nástrojům chytré karantény ve vztahu k této problematice, včetně aplikace eRouška. 

 

Aplikaci eRouška, obecně vnímáme jako v zásadě zdařilou, nicméně přesto se domníváme, že lze do budoucna 

provést určitá zlepšení, která povedou k posílení úrovně ochrany osobních údajů i důvěry občanů, která je pro 

úspěch aplikace klíčová.  

 

Za jednu z hlavních námitek, které jsme vůči eRoušce vznesli, ať už v diskusích s tvůrci aplikace ze společnosti 

Keboola, v recenzi aplikace na serveru Lupa.cz či na půdě Senátu ČR v rámci Veřejného slyšení Pandemie v 

kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů konaného dne 23. 6., je skutečnost, že data jsou 

zpracovávána v rámci cloudových služeb společnosti Google na území USA.  

 

Tato námitka pramení z naší dlouhodobé obavy, že tzv. dohoda Privacy Shield, která měla vést k udržení 

dostatečné míry zabezpečení osobních údajů Evropanů na území USA, je nedostatečnou zárukou ochrany dat. 

Bohužel v minulém týdnu byla tato obava potvrzena i Soudním dvorem EU, který platnost dohody Privacy Shield 

zrušil rozsudkem ve věci Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland a Schrems (C-311/18) ze dne 16. 

7. 2020. Důvodem byla právě skutečnost, že oprávnění k prolamování důvěrnosti osobních údajů Evropanů, 

zakotvená ve vnitrostátním právu USA, neodpovídají úrovni ochrany dat v zemích EU. Dohoda Privacy Shield 

nedokázala zajistit takové instituty, které by tento problém vyřešily.  

 

V důsledku rozsudku již tedy nebude možné předávat osobní údaje občanů Evropské unie do Spojených států na 

základě Privacy Shield systému. Ačkoli Soudní dvůr EU nezrušil druhou možnost předávání dat na základě tzv. 

standardních smluvních doložek, tak zdůraznil možnost dozorových orgánů kdykoli předávání dat dočasně či trvale 

zakázat, pokud se ukáže, že jsou údaje předávány do zemí, kde není zajištěna dostatečná ochrana dat vyžadovaná 

právem EU. Právě nedostatečnost těchto záruk je přitom důvodem zrušení systému Privacy Shield. Je tedy velmi 

reálné, že na základě stejné argumentace rozhodnou příslušné dozorové orgány i o zastavení předávání dat na 

základě standardních smluvních doložek. 



 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví, jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s využíváním aplikace 

eRouška, má klíčový vliv na to, jaké řešení zpracování dat bude využito. Ministerstvo by mělo volit taková řešení, 

která budou respektovat právní předpisy, budou stabilní a nepovedou k narušení důvěry občanů ve zporacování 

dat v souvislosti s provozem aplikace. Jedině tak bude aplikace dobrovolně využívána a bude mít smysl. 

 

Tímto bychom Vás proto rádi vyzvali, aby se v rámci chystaných změn využila příležitost, a zpracování 

osobních údajů shromažďovaných v souvislosti s provozem aplikace eRouška bylo do budoucna 

nastaveno tak, aby byla data fyzicky umístěna v místě, kde je vedle špičkového technického zabezpečení 

dat zajištěna i plnohodnotná ochrana osobních údajů po právní stránce, ideálně tedy v některém 

z členských států EU.  

 

Děkuji za pozornost věnovanou tomuto otevřenému dopisu. 

 

S pozdravem, 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. 

výkonný ředitel IuRe 

 

 

   


