
 

Rada Evropy vyzývá k přísné regulaci aplikace rozpoznávání obličeje 

Zdroje: Tisková zpráva 

Rada Evropy (RE) (anglicky Council of Europe, CoE, francouzsky Conseil de l'Europe) je 

mezinárodní organizace spojující 47 zemí Evropy. Tato instituce dále zahrnuje šest 

pozorovatelských zemí: Vatikán, Kanadu, USA, Mexiko, Japonsko a Izrael. Rada Evropy je 

nezávislá na Evropské unii a funguje na principu diskuse a hledání společných řešení v 

ekonomických, sociálních, kulturních, vědeckých, právních a administrativních otázkách a v 

udržování a rozvoji základních lidských práv a svobod. Zatímco Evropská unie funguje na 

principu supranacionality, Rada Evropy je založená na mezivládním principu.  

Rada Evropy vyzvala k přísným pravidlům, aby se zabránilo významným rizikům pro soukromí 

a ochranu údajů, které představuje rostoucí používání technologií rozpoznávání obličeje. 

Některé aplikace rozpoznávání obličeje by navíc měly být zcela zakázány, aby se zabránilo 

diskriminaci. 

V nové sadě pokynů určených vládám, zákonodárcům a podnikům navrhuje tato významná 

organizace pro lidská práva použití rozpoznávání obličeje pouze za účelem určení barvy pleti, 

náboženského nebo jiného přesvědčení, pohlaví, rasového nebo etnického původu, věk, 

zdravotní nebo sociální status by měly být zakázány. 

Tento zákaz by se měl vztahovat také na technologie, které dokážou identifikovat emoce a 

použít je k detekci osobnostních rysů, vnitřních pocitů, stavu duševního zdraví nebo úrovně 

angažovanosti pracovníků-protože představují důležitá rizika v oblastech, jako je zaměstnání, 

přístup k pojišťovnictví a vzdělávání. 

„V nejlepším případě může být rozpoznávání obličeje pohodlné, protože nám pomáhá 

překonávat překážky v našem každodenním životě. V nejhorším případě ohrožuje naše základní 

lidská práva, včetně soukromí, rovného zacházení a nediskriminace, zmocnění státních orgánů 

a dalších k monitorování a kontrole důležitých aspektů našeho života-často bez našeho vědomí 

nebo souhlasu“ uvedl generální tajemník Rady Evropy Marija Pejčinović Burić. 

"Ale to se dá zastavit." Tyto pokyny zajišťují ochranu osobní důstojnosti, lidských práv a 

základních svobod lidí, včetně bezpečnosti jejich osobních údajů. Pokyny stanoví, že je 

zapotřebí demokratická debata o používání živého rozpoznávání obličeje na veřejných místech 

a ve školách s ohledem na jejich dotěrnost a případně také o potřebě moratoria až do další 

analýzy. 

Použití skrytých technologií rozpoznávání obličeje donucovacími orgány by bylo přijatelné, 

pouze pokud je to nezbytně nutné a přiměřené, aby se zabránilo bezprostřednímu a podstatnému 

ohrožení veřejné bezpečnosti, která jsou předem zdokumentována.  

  

https://www.coe.int/en/web/portal/-/facial-recognition-strict-regulation-is-needed-to-prevent-human-rights-violations-


 

Soukromé společnosti by neměly mít povoleno používat rozpoznávání obličeje v 

nekontrolovaných prostředích, jako jsou nákupní centra, pro marketingové nebo soukromé 

bezpečnostní účely. 

Pokyny byly vyvinuty Poradním výborem Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob s ohledem na 

automatické zpracování osobních údajů, který sdružuje odborníky zastupující 55 smluvních 

států úmluvy a 20 pozorovatelských zemí. 

Úmluva, vůbec první závazná mezinárodní smlouva o potřebě ochrany osobních údajů, byla 

otevřena k podpisu ve Štrasburku před čtyřiceti lety, 28. ledna 1981. 


