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Váš dopis ze dne 16. října 2020

V Praze dne 27. října 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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 16. října 2020, evidované kterou jste

požadoval informace ve věci eRoušky, konkrétně pak (cituji):

1) Žádáme o potvrzení, že přihláška aplikace eRouška byla skutečně odložena.

2) Žádáme o podrobnější informace, jaké nedostatky v ochraně dat, byly důvodem

odložení schválení přihlášky.

3) Pokud byl tento závěr oficiálně sdělen České republice, žádáme o poskytnutí

příslušného dokumentu, kterým k tomu došlo.

4) Žádáme o poskytnutí dokumentu posouzení dopadů na ochranu osobních údajů

dle čl. 35 GDPR (tzv. DPIA) pro aplikace eRouška pokud k jeho zpracování došlo,

případně žádáme o informaci, proč k jeho zpracování nedošlo.,

Vám sděluji následující:

K otázce 1.

Přihláška aplikace eRouška byla zaslána eHealth Network dne 13. 10. 2020. Následně

byly přihlášky všech zemí diskutovány na jednání Joint Controllers a Technical working

groups včetně české. Na těchto jednání bylo mimo jiné diskutována legislativní úprava

předávání a přijímání dat ze zahraniční, respektive z členských států. Česká republika

tento proces bude mít ukotven v rámci novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví. Tato novela bude účinná však nejdříve v lednu 2021. Z tohoto důvodu
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jsou v rámci těchto skupin řešeny možnosti úpravy v tomto mezidobí. Přihláška nijak ze

strany EU odložena nebyla. My jsme se však minulý týden sami rozhodli o přistoupení do

třetí vlny implementace (namísto druhé) a to z důvodu finalizace dokumentace a také

vyřešení legislativní otázky.

K otázce 2.

Nejednalo se o nedostatky v ochraně dat a ze strany EU nebylo schválení odloženo,

viz výše.

K otázce 3.

Jak je uvedeno výše, bylo komunikováno na uvedených pracovních skupinách.

K otázce 4.

DPIA je zpracována k eRoušce 1.0 a aktuálně finalizujeme DPIA k eRoušce 2.0, kde

zapracováváme i interoperabilitu. Následně bude DPIA zaslána ÚOOÚ a eHealth

Network. Finální verzi očekáváme na začátku listopadu.

S pozdravem
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