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Váš dopis ze dne: 25. září 2020

Praha 7. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 25.9.2020, evidované pod

ve věci následujících dotazů:

1) V rámci, jakého zadávacího řízení byla aplikace „eRouška“ získána?

2) Kdy byla uzavřena smlouva s dodavatelem aplikace „eRouška“ v aktuální verzi?

3) Kdo je dodavatelem (vč. případných subdodavatelů) aplikace „eRouška“ v aktuální

verzi (vč. všech dodavatelů a subdodavatelů předchozích verzí)?

4) Který subjekt (příp. které subjekty) aplikaci „eRouška“ vyvíjel(y)?

5) Jaká autorskoprávní oprávnění má ČR k této aplikaci z hlediska rozsahu (územního,

množstevního, časového), pro jaké způsoby ji smí užívat, jaké má záruky

za funkčnost aplikace a jaká má oprávnění ke změnám aplikace (vč. zásahů

do zdrojového kódu) a jaké mají takové zásahy vliv na poskytnuté záruky?

6) Kdo je nositelem autorských práv k aplikaci „eRouška“ v aktuální verzi ve smyslu

autorského zákona?

7) Kdo je oprávněn aplikaci „eRouška“ v aktuální verzi upravovat a měnit? Smí tak činit

Ministerstvo zdravotnictví ČR i bez souhlasu třetí osoby? Smí tak Ministerstvo

zdravotnictví ČR činit i bez souhlasu třetí osoby prostřednictvím Vámi vybraného

dodavatele?
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8) Jakou celkovou částku ČR vynaložila z veřejných prostředků na získání aplikace

„eRouška“ v aktuální verzi?

9) Jaké jsou roční náklady na provoz aplikace „eRouška“ v aktuální verzi, jaká

je struktura těchto nákladů (odměna za licenci, údržba a podpora aplikace apod.)

a z jakých prostředků budou hrazeny?

10) Jak je výše ročních nákladů na provoz aplikace „eRouška“ v aktuální verzi určována

(tj. na základě jakých parametrů jsou tyto náklady vypočítávány)?

11) Kdo je poskytovatelem služeb údržby a podpory aplikace „eRouška“ v aktuální verzi?

12) Na základě, jakého zadávacího řízení byl vybrán poskytovatel služeb údržby

a podpory aplikace „eRouška“ v aktuální verzi a kdy s ním byla uzavřena smlouva?

13) Žádám o zaslání smlouvy a další související dokumentace, na jejímž základě je

aplikace „eRouška“ v aktuální verzi provozována (tedy dokumentace k dodávce

i následnému provozu aplikace).

14) Žádám o informaci, k jakým účelům ČR zpracovává osobní údaje (případně

anonymizované osobní údaje), získané od uživatelů aplikace „eRouška“ v aktuální

verzi a na jakém právním základě (ve smyslu nařízení GDPR),

Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1)

Aplikace eRouška 1.0 byla vytvořena bezplatně komunitním sdružením COVID19CZ,

ze strany Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) byla na základě bezplatné

smlouvy o spolupráci s firmou Keboola (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12307632)

pouze oficiálně zastřešena a registrována v aplikačních storech Apple a Google.

Od srpna 2020 je aplikace provozována a rozvíjena na základě smlouvy mezi

ministerstvem a NAKIT https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13430376. Smlouva byla

uzavřena na základě usnesení č. 576 Vlády ČR ze dne 25. 5. 2020, kterým uložila

společný úkol realizovat projekt Chytrá karanténa 2.0 prostřednictvím vzájemné

spolupráce Objednatele a Poskytovatele.

Ad dotaz č. 2)

Viz smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13430376.

Ad dotaz č. 3)

Viz odpověď na otázku č. 1, dodavatelem je aktuálně NAKIT. Aplikace je podporována a

rozvíjena zaměstnanci NAKIT a skupinou individuálních kontraktorů NAKIT

zasmluvněných prostřednictvím existujících rámcových smluv NAKIT. Serverové

komponenty eRouška jsou provozovány v prostředí Google Cloud Platform.

Ad dotaz č. 4)

Viz odpověď na otázku č. 1.
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Ad dotaz č. 5)

Aplikace je vyvíjena jako opensource, zdrojový kód je publikován pod licencí MIT (viz

např. https://github.com/covid19cz/erouska-ios/blob/master/LICENSE), dostupný je na

githubu viz https://github.com/covid19cz.

Ad dotaz č. 6)

Viz odpověď na otázku č. 5

Ad dotaz č. 7)

Viz odpověď na otázku č. 5. Z hlediska publikace změněné aplikace na aplikačních

storech Apple a Google jsou ale aktuálně uplatňována pravidla těchto společností,

povolující pouze jednu aplikaci využívající Exposure Notification API pro jeden stát a

povolení publikace aplikací týkajících se COVID19 pouze státním organizacím.

Ad dotaz č. 8)

Viz smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13430376.

Měsíční náklady na provoz, údržbu aplikace a podporu veřejných uživatelů jsou od srpna

816.199, - Kč měsíčně. Rozvojové aktivity, včetně vytvoření verze 2.0 aplikace jsou

objednávány a vykazovány na základě reálně odvedených prací formou Odborných

služeb. Za srpen 2020 byly objednány práce v předpokládaném rozsahu 1.369.990, - Kč

a skutečně vykázáno a fakturováno 1.024.518,95 Kč. Za září 2020 byly objednány práce

v předpokládaném rozsahu 1.632.910, - Kč.

Ad dotaz č. 9)

Viz odpověď na otázku č. 8. Prostředky jsou hrazeny z rozpočtu ministerstva na základě

usnesení č. 576 Vlády ČR ze dne 25. 5. 2020.

Ad dotaz č. 10)

Viz odpověď na otázku č. 8. Ze strany NAKIT jsou měsíční náklady na provoz, údržbu

aplikace a podporu veřejných uživatelů určeny na základě zkušeností z personální

náročnosti provozu aplikace eRouška 1.0.

Ad dotaz č. 11)

Viz odpověď na otázky č. 1, 2 a 3.

Ad dotaz č. 12)

Viz odpověď na otázky č. 1 a 2.

Ad dotaz č. 13)

Smlouva je zveřejněna v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, na

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13430376
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Ad dotaz č. 14)

Účelem mobilní aplikace eRouška je pomáhat snadněji, efektivněji a rychleji upozorňovat

uživatele, kteří v poslední době přišli do styku s osobami pozitivně testovanými

na Covid-19 a byli přitom vystaveni vysokému riziku nákazy. Aplikaci eRouška, ani údaje

z ní získané, nebudeme využívat pro jiné účely, než je provoz a další rozvoj této

aplikace. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a čl. 9 odst. 2

písm. i) GDPR jako nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým

je pověřen správce v oblasti veřejného zdraví, při ochraně před vážnými přeshraničními

zdravotními hrozbami. Ministerstvo zdravotnictví při tom postupuje jako ústřední orgán

státní správy, a stejně jako krajské hygienické stanice plní své úkoly dle zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dle zákona č. 372/2011 Sb.,

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Další detailní informace o zpracování osobních údajů naleznete zde:

https://erouska.cz/podminky-pouzivani

S pozdravem

Elektronicky »odtrh
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