Kategorie: Pozitivní cena Edwarda Snowdena
Vítěz: PRAŽSKÁ KOALICE za odmítnutí zavést rozpoznávání obličeje v kamerách městského kamerového systému
Cena je udělena za jednoznačné odmítnutí zavádět technologie rozpoznávání obličeje v městském
kamerovém systému v Praze. Pražská radnice ústy vrcholných představitelů všech tří koaličních
stran odmítla žádost policie, aby se u vybraných kamer na veřejných prostranství v Praze instalovala technologie umožňující efektivnější sledování pomocí funkce rozpoznávání obličeje.
Ačkoli policie zprvu tvrdila, že svoji iniciativou chtěla pouze otevřít diskuzi o zavádění funkcí rozpoznávání
obličejů u kamer pražského kamerového sytému, tak po sérii výmluv a zkreslujících vyjádření, do níž byl
zatažen i ministr vnitra Hamáček, vyšlo najevo, že o žádnou diskuzi nešlo.
Dopis podepsaný náměstkem pražského policejního ředitele plk. Matějčkem se odvolává na Koncepci
rozvoje městského kamerového systému z roku 2016 a rovnou vyzývá k instalaci daných technologií na
strategických bodech ve městě. Mělo jít o kamery v metru, na nádražích, v centru města nebo na cestě
k letišti Václava Havla. Požadavek byl zdůvodněn s odkazem na rizika terorismu, na nelegální migraci a
využitelnost systému při šetření drogové kriminality.
Přestože zavádění rozpoznávání obličejů u kamerových systémů znamená zásadní změnu v míře zásahu
do soukromí občanů města a ze zákona vyžaduje velmi pečlivé posouzení, policie nezkonzultovala svůj
záměr s Úřadem pro ochranu osobních údajů, ani nezpracovala tzv. posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů, které u takto invazivních technologií legislativa vyžaduje. To zároveň potvrzuje existující pochybnosti, zda Policie ČR využívá metody automatické detekce (nejen obličejů, ale například i SPZ u aut, za
což obdržela jednu z Cen Velkého bratra již za rok 2015) v souladu s právem nebo se stále opírá o neudržitelně extenzivní výklad ustanovení zákona o policii, které jí umožňuje pouze monitorovat veřejný prostor.
Jednoznačně odmítavé reakce představitelů stran pražské koalice – primátora Zdeňka Hřiba, Jiřího Pospíšila či Jana Čižinského, jakož i náměstka primátora pro bezpečnost Petra Hlubučka, v nichž zaznívalo
varování před Velkým bratrem čínského střihu či zpochybnění účelnosti takového systému, vnímáme nejen jako postoj hodný ocenění. Věříme zároveň, že jde i o politický závazek bránit soukromí Pražanů i do
budoucna, což budeme bedlivě sledovat.
Inspirací zde může být americké San Francisco, kde vedení města minulý rok úplně zakázalo využívání
kamer s rozpoznáváním obličeje bezpečnostními složkami.
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