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Předmět: Používání aplikací pro sledování kontaktů v rámci boji proti koronaviru

Podniky, badatelé a orgány v členských státech pracují v rámci boje proti pandemii na vývoji aplikací 
pro sledování kontaktů. Tyto aplikace mohou odesílat upozornění lidem, kteří se nacházeli v těsné 
blízkosti nakažené osoby, aby se mohli rozhodnout pro dobrovolnou izolaci. Na vnitřním trhu a v 
schengenském prostoru je nezbytné uplatňovat koordinovaný evropský přístup, a pokud možno 
jednotnou evropskou aplikaci. Přestože tento nástroj může být spolu s dalšími specifickými opatřeními 
úspěšný, může být také velmi rušivý, a proto ho musí doprovázet přiměřené záruky, správné 
technické normy a musí se jednat o striktně dočasné opatření používané pouze k informování lidí, že 
se ocitli v těsné blízkosti nakažené osoby. K tomu, aby byl tento systém úspěšný, je klíčové, aby jej 
používalo dostatečné množství lidí, a to se nepodaří, pokud nebude důvěryhodný.

1. Může Komise vysvětlit, jak může aplikace pro sledování kontaktů přispět k reakci na pandemii a 
jaké předpoklady musí splnit, aby byla úspěšná, například pokud jde o počet uživatelů? Jak budou 
kontaktovány skupiny osob, které většinou nemají chytré telefony, jako jsou například starší lidé?

2. Domnívá se Komise, že používání aplikací pro sledování kontaktů by mělo být dobrovolné a že 
systém by měl být dočasný? Může Komise uvést, jaký právní základ je k dispozici pro povinné 
používání aplikace pro sledování kontaktů? Jakým způsobem Komise zajistí, aby se u systémů 
aplikací pro sledování kontaktů uplatňovala nejvyšší úroveň ochrany kybernetické bezpečnosti a aby 
se po skončení krize přestaly používat?

3. Bude Komise trvat na decentralizaci jako na hlavní zásadě a doporučí členským státům, aby se 
rozhodly pro decentralizovanou aplikaci, která by údaje neuchovávala v centralizovaných databázích, 
jež by mohly být potenciálně zneužity?

4. Domnívá se Komise, že fungování aplikace pro sledování kontaktů by mělo být plně transparentní 
prostřednictvím využívání otevřeného zdroje, aby si lidé mohli ověřit jejich protokol pro bezpečnost a 
ochranu soukromí i samotný kód a ujistit se, že daná aplikace funguje tak, jak má?

5. Domnívá se Komise, že na poskytovatele těchto aplikací by se měly v plné míře a výlučně 
vztahovat právní předpisy EU a neměli by být potenciálně vystaveni výzvám třetích zemí, aby sdíleli 
údaje shromážděné v rámci tohoto systému?

6. Souhlasí Komise s tím, že je třeba zajistit úplnou transparentnost rozhodovacího postupu, včetně 
postupu výběru konkrétních modelů/poskytovatelů, a že je třeba deklarovat jakýkoli obchodní zájem?
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