Kategorie: Slídil mezi národy
Vítěz: Evropská unie za financování projektu INDECT

Předává se: Zastoupení Evropské komise v České republice, vedoucí Zastoupení Jan Michal

Odůvodnění:
Cena se uděluje Evropské unii za financování vědeckého projektu INDECT. Cílem projektu je
vývoj systému pro automatickou detekci abnormálního chování lidí na veřejných prostranstvích
i na internetu. Údajně v zájmu veřejné bezpečnosti je vyvíjen a testován systém umělé
inteligence, který bude schopen dohlížet na chování občanů automatizovaně, nebude závislý na
lidském operátorovi. Každý občan se tak stává podezřelým a v případě, kdy bude jeho chování
vyhodnoceno jako abnormální, může proti němu být zakročeno.
Na výzkumném projektu INDECT spolupracují univerzity a soukromé firmy napříč Evropou, dále polská
a severoirská policie . Za Českou republiku se na projektu podílí Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava. Projekt je financován v rámci 7. rámcového programu částkou téměř 11 milionů
euro. Konečnými uživateli systému mají být evropské policejní složky.
V rámci sledování abnormálního chování jsou sledována a vyhodnocována data z různých druhů
senzorů. V případě městských prostor se počítá s využitím kamerových systémů v kombinaci se
zvukovým záznamem z mikrofonů. Pro sledování pohyblivých objektů se počítá s nasazením
bezpilotních letadélek. Pro sledování občanů na internetu se systém zaměřuje zejména na monitoring
diskuzních fór, blogů a sociálních sítí.
Výsledný sledovací systém se zaměřuje na zahrnutí různých, v současnosti spíše nezávisle fungujících
sledovacích technologií pod jeden integrovaný sledovací systém. Kombinace sledování občanů v
různém prostředí využitím různých senzorů za současného nasazení pestrého spektra sofistikovaných
technologií pro automatické vyhodnocování situace (analýza pohybu osob v reálném čase, rozeznávání
emocí v hlasech zachycených mikrofony, automatická identifikace osob atd. ) má sloužit k eliminaci
kriminálního chování, avšak zároveň vytváří technologii, která jako by svou schopností totální kontroly
byla přímo inspirována orwellovskou utopií.
Projekt svým záměrem "vybudovat orwellovskou umělou inteligenci" vzbudil pozornost médií i
evropských poslanců . Kritizována byla zejména neprůhlednost projektu a opomíjení otázek práva na
soukromí. V reakci na pobouřenou odezvu veřejnosti rozhodly zapojené instituce, že nebudou

publikovat výstupy projektu, které "by negativně ovlivnily reputaci zapojených institucí". Na webových
stránkách projektu byly skryty některé dokumenty, které popisují metodiku použitou v rámci projektu .

Podklady:
Webové stránky projektu INDECT - http://www.indect-project.eu/
Seznam partnerů projektu - http://www.indect-project.eu/indect-partners (anglicky)
Podrobnosti o řazení projektu v rámci 7. rámcového programu - Project Reference: 218086 http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=01
2bedeabbea:08dd:5a69e306&RCN=89374 (anglicky)
Výstupy z projektu jsou shrnuty v článku: Piratenpartei Detschland (2010): Piratenpartei veröffentlicht
INDECT-Dokumente: EU forscht im Geheimen am Überwachungsstaat, 8. 9. 2010,
https://web.piratenpartei.de/100908-Piratenpartei-veroeffentlicht-INDECT-Dokumente (německy)
EDRi (2010): INDECT - Privacy Ethics In A Secret Project, 8. 9. 2010,
http://www.edri.org/edrigram/number8.17/indect-secrecy-privacy-ethics (anglicky)
Moeche, E. (2010): lINDECT: Die verschwundenen Papiere, Futurezone.at, 8. 9. 2010,
http://www.futurezone.at/stories/1660457/ (německy), utajené dokumenty jsou dostupné na
http://files.piratenpartei.de/indect/ (anglicky)

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.

