Kategorie: Dlouhodobé porušování lidského soukromí
Vítěz: Policie České republiky

Předává se: Policejní prezident Oldřich Martinů

Odůvodnění:
Policie České republiky ocenění získává za nejrozmanitější formy závažných a dlouhodobých
zásahů do soukromí občanů v bezprecedentní míře, jimiž dochází k zneužívání pravomocí, které
jsou jí občany dány k výkonu její činnosti. Zejména za archivaci fotografií aut i jejich řidičů
pořízených z kamerových systémů, za rozsáhlé nadužívání žádostí o přístup k citlivým údajům
z mobilů, a v neposlední řadě za nezákonné a vysoce společensky nebezpečné špehování zcela
bezúhonného ekologického aktivisty v Plzni na objednávku soukromé firmy
Policie ČR, jako svědomitý Větší bratr „obyčejných občanů“, nás během minulých let již opravdu začala
monitorovat na každém kroku. Začala využívat toho, že hledáčky kamer zachycují miliony řidičů a
značek jejich aut, aniž by o tom věděli. Nejedná se jen o kamery v centrech měst, ale také o ty, které
jsou umístěny v mýtných branách přímo na dálnici nebo v místech úsekového měření rychlosti. Takové
údaje z kamer systému úsekového měření rychlosti provozovaných pražskou městskou policií
pravděpodobně hromadně sbírá například pražská státní policie, a to bez ohledu na skutečnost, jestli
fotografované auto jezdí nepřiměřenou rychlostí, či ne, případně jestli se jedná nebo nejedná o auto
kradené apod. Vytváří se tak obrovská databáze o pohybu občanů, kteří nic neudělali. V Německu, kde
policie fotografií z kamer využívala v mýtných branách, tuto praxi tamní Ústavní soud zakázal. U nás
nebyla dosud ani řádně vyšetřena.
Policie podává každý rok desetitisíce žádostí o přístup k citlivým informacím o elektronické komunikaci
občanů, zejména pak o telefonních hovorech. Hrubě tak nadužívá možnosti přístupu k provozním a
lokalizačním údajům. Patří v tomto ohledu ke třem nejslídivějším policejním sborům v celé Evropě. Jen
v roce 2009 vznesla přes 145 tisíc takových požadavků. Většina žádostí se vztahovala ke konkrétní
buňce mobilního operátora v daném čase. Z jedné buňky ale v konkrétním časovém úseku mohou volat
stovky až tisíce lidí. Konečné číslo, ke kolika záznamům se takto policie dostává, je tak ještě
několikanásobně vyšší.
Ke špehování a zneužívání osobních údajů dochází i v rámci nebezpečného propojení byznysu a
policie. Na základě trestního stíhání dvou plzeňských policistů bylo zjištěno, že se v pracovní době
snažili najít v neveřejných registrech informace, které by pomohly zkompromitovat aktivistu Dětí Země
Martina Hyťhu. Hyťha poukazoval na nesrovnalosti při stavbě obchodního centra Hornbach v Plzni.

Z vyšetřovacího spisu vyplývá, že ke sledování pana Hyťhy v soukromém autě a nezákonnému
předávání informací z neveřejných policejních databází docházelo na objednávku bezpečnostní služby,
která pracovala pro developerskou firmu. Policisté, kteří se tohoto jednání dopouštěli, dosud nebyli
potrestáni. Další případ nezákonného lustrování správních úředníků plzeňskými policisty v policejních
databázích na objednávku soukromého podnikatele, kterému byly uděleny vysoké pokuty za porušování
zákonů v oblasti životního prostředí, přitom ukazuje, že se nejedná o ojedinělý případ.

Podklady:
http://www.lidovky.cz/velky-bratr-vidi-ridice-policie-ma-obri-databazi-z-kamer-a-mytnych-bran-1ej/ln_domov.asp?c=A100916_214220_ln_domov_lya
http://www.lupa.cz/clanky/jak-ubranite-sve-soukromi-na-internetu/
http://www.lidovky.cz/policie-chce-slidit-vic-uspeje-dep/ln_noviny.asp?c=A100422_000007_ln_noviny_sko&klic=236593&mes=100422_0
http://www.novinky.cz/krimi/179336-policiste-v-plzni-meli-na-objednavku-spehovat-ekologa.html
http://www.novinky.cz/krimi/213894-stihani-policistu-za-nezakonne-lustrace-bude-pokracovat-rozhodlavesecka.html

Vzniklo v rámci projektu Reclaim Your Rights in the Digital Age podpořeného nadací Trust for
Civil Society in The Central & Eastern Europe. Big Brother Awards podpořila také nadace Open
Society Fund.

