Ochránci soukromí zkoumají Chytrou karanténu. O data
žádali už na jaře, dostali je v listopadu
Mnohdy chaotické počínání vlády ohledně pandemie způsobuje problémy také instituci, která má
dohlížet na zachování našeho soukromí. Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) požádal
ministerstvo zdravotnictví o informace o Chytré karanténě během první vlny nákazy, obdržel je ale až
před měsícem.
„Snažíme se v této věci dělat maximum, ale v okamžiku, kdy se – s nadsázkou řečeno – dnes večer na
tiskové konferenci dozvíte, co platí od včerejška, je to obtížné,“ přiznává pro Deník N předseda ÚOOÚ
Jiří Kaucký.
Jeho úřad narazil na překážku v podobě nedostatku dat od ministerstva zdravotnictví. „Od jara se
intenzivně snažíme dostat relevantní údaje o Chytré karanténě. První relevantní reakce ministerstva
nám byla doručena na přelomu listopadu a prosince,“ podotýká Kaucký.
ÚOOÚ do té doby chyběly obsáhlé texty o propojení složitých systémů či uchovávání citlivých dat.
„Podrobně analyzujeme, a zejména intenzivně hledáme, v čem ministerstvo spatřuje právní základ
realizovaných opatření. Situace se ovšem mění velmi rychle a nám zřejmě nezbude než posuzovat
nejen stávající situaci, ale i předchozí překotný vývoj,“ vysvětluje Kaucký, který úřad vede od
letošního září.
Nechce předjímat, jak šetření dopadne ani kdy bude hotové.
Protože se do systému Chytré karantény zapojuje více subjektů – kromě ministerstva zdravotnictví je
to třeba také armáda –, existuje podle předsedy ÚOOÚ větší riziko, že může dojít k ohrožení
soukromí lidí.
„Opatrnosti a nutnosti pečlivého zkoumání nasvědčuje také fakt, že ministerstvo i po více než půlroce
stále řeší základní otázky týkající se právního základu pro zpracování údajů,“ upozorňuje Kaucký.
Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), mluvčí jeho resortu Barbora Peterová ani ředitel Ústavu
zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek na otázky Deníku N zatím nereagovali.
Rozesílání roušek seniorům
Není to poprvé, co se ÚOOÚ zabývá protiepidemickými kroky vlády. Do jeho pozornosti se dostalo
například ministerstvo vnitra kvůli rozesílání roušek seniorům v souvislosti s komunálními volbami.
Vnitro, jak před třemi týdny informoval server iRozhlas.cz, využilo osobní údaje z evidence obyvatel,
aby pošta lidem nad 60 let mohla ochranné pomůcky doručit.
„Úřad se nyní zabývá otázkou právního základu poskytnutí osobních údajů České poště,“ řekl Kaucký
Deníku N s tím, že šetření ještě není u konce.
Jeho instituce podle informací Deníku N řeší i zneužívání datových schránek, kdy stát ve snaze snížit
na úřadech množství osobních kontaktů povolil na určitou dobu odesílání zpráv zdarma. Toho ale
zneužili někteří jednotlivci a skupiny pro rozesílání obchodních sdělení a spamů.

