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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Předkladatel: Ministerstvo zdravotnictví 

 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 12 

(2) Ministerstvo zdravotnictví a Státní hygienická služba jsou 

oprávněny zřídit službu mobilní aplikace pro účely epidemiologického 

šetření a zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím této mobilní 

aplikace. Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno spravovat a 

předávat údaje podle věty první pro epidemiologické šetření v rozsahu 

určeném v prováděcím rozhodnutí Evropské komise, kterým se mění 

prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1765, pokud jde o přeshraniční 

výměnu údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro 

vysledování kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii 

COVID-19105). 

32020D1023 Čl. 1 bod 5  

5) Vkládá se nový článek 7a, který zní: „Článek 7a  

Přeshraniční výměna údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro 
vysledování a varování přes federační bránu  

1. Pokud se osobní údaje vyměňují přes federační bránu, zpracování se 

omezí na účely usnadnění interoperability vnitrostátních mobilních 
aplikací pro vysledování kontaktů a varování v rámci federační brány a 

kontinuitu vysledování kontaktů v přeshraničním kontextu.  

2. Osobní údaje uvedené v odstavci 3 se přenášejí do federační brány v 
pseudonymizovaném formátu.  

3. Pseudonymizované osobní údaje vyměňované přes federační bránu a 

zpracovávané ve federační bráně zahrnují pouze tyto informace: a) klíče 
přenášené vnitrostátními mobilními aplikacemi pro vysledování kontaktů a 

varování do 14 dnů před datem odeslání klíčů; b) údaje z protokolů 

související s klíči v souladu s protokolem technických specifikací 
používaným v zemi původu klíčů; c) ověření nákazy; d) země zájmu a 

zemi původu klíčů.  

4. Určené vnitrostátní orgány nebo úřady zpracovávající osobní údaje ve 
federační bráně jsou společnými správci údajů zpracovávaných ve 

federační bráně. Příslušné odpovědnosti společných správců jsou 

rozděleny v souladu s přílohou II. Každý členský stát, který má zájem o 
účast v přeshraniční výměně údajů mezi vnitrostátními mobilními 

aplikacemi pro vysledování kontaktů a varování, uvědomí předem Komisi 

o svém záměru a uvede vnitrostátní orgán nebo úřad, který určil jako 
odpovědného správce.  

5. Komise je zpracovatelem osobních údajů zpracovávaných v rámci 

federační brány. Jako zpracovatel zajistí Komise bezpečnost zpracování, 
včetně přenosu a hostování osobních údajů, ve federační bráně a plní 

povinnosti zpracovatele stanovené v příloze III.  

6. Komise a vnitrostátní orgány s oprávněním k přístupu do federační 
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brány pravidelně testují, posuzují a hodnotí účinnost technických a 
organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních 

údajů ve federační bráně.  

7. Aniž je dotčeno rozhodnutí společných správců ukončit zpracování ve 

federační bráně, provoz federační brány se deaktivuje nejpozději 14 dnů 

poté, co všechny připojené vnitrostátní mobilní aplikace pro vysledování 

 

 

Číslo předpisu EU (CELEX číslo) Název předpisu EU 

32020D1023 
Prováděcí rozhodnutí Evropské komise, prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/1023 ze dne 15. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 
2019/1765, pokud jde o přeshraniční výměnu údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro vysledování kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii 

COVID-19 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVRL59AV)


