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V!eobecn" strach z pandemie 
umo#nil pom$rn$ bezbolestn$ 
po celém sv$t$ sbírat osobní 
data, která mají v první %ad$ 
pomoci v boji s nemocí, ale &asto 
jsou zneu#ívána. I tuzemská 
zku!enost s aplikací eRou!ka 
p%itom ukazuje, #e informace lze 
anonymizovat, a zachovat tak 
soukromí ob&an'.

honza !ípek
„Data! Pot!ebujeme spoustu dat. (…) Pot!e-
bujeme na chvíli ka"lat na GDPR,“ burcovala 
iniciativa #esk$ch aj%ák& Covid19cz, zformo-
vaná v ta'ení proti koronaviru. Zprávy o glo-
bální epidemii se rychle m(nily a u mnoha 
lidí se strach z ohro'ení transformoval do 
hore#naté snahy n(co podniknout. A sledova-
cí technologie, budovaná zejména pro pot!e-
by marketingu, hodnocení úv(r& a komer#ní-
ho profi lování lidí, byla první po ruce.

Zatímco za normálních okolností sledujeme 
ukrajování z ob#ansk$ch svobod velice obe-
z!etn( a ka'd$ ústupek z práva na soukromí, 
svobodu pohybu #i vyjad!ování je t('ce vybo-
jovan$, tentokrát jsme b(hem pár dní p!ijali 
uzav!ení hranic a omezení pohybu, svobody 
shroma')ování i podnikání. Ani jsme p!íli" 
neprotestovali. „Omezení n(kter$ch základ-
ních lidsk$ch práv se "í!í Evropou skoro stej-
n( rychle jako virus samotn$,“ varovala za#át-
kem dubna Amnesty International. 

B(hem karantény jsme si hromadn( insta-
lovali telekonferen#ní software Zoom pln$ 
bezpe#nostních d(r, p!ed nimi' varovala 
FBI i tuzemsk$ Národní ú!ad pro kyberne-
tickou a informa#ní bezpe#nost. Kdy' skupi-
na Covid19cz analyzovala data z platebních 
karet, z nich' média pon(kud myln( odvo-
dila, 'e tém(! polovina lidí, kte!í se vrátili 
z ly'ova#ky v Itálii, nedodr'ela povinnou #tr-
náctidenní karanténu, neptali jsme se, jak se 
k dat&m dostala ani co se s nimi d(je za nor-
málních okolností. Nep!ekvapily nás ani grafy 
Googlu, kter$ ze sledování mobilních telefon& 
odvodil, 'e lidé ve st!edních *echách trávili 
v parcích o 37 procent #asu více, ne' je obvyk-
lé, nebo 'e obyvatelé Pardubicka v práci tráví 
o 18 % mén( #asu ne' za normálních okolnos-
tí. „Potenciál ke zneu'ití moci je extrémní,“ 
!ekl Guardianu Ron Diebert, vedoucí skupi-
ny Citizen Lab na Torontské univerzit(, „je to 
tak trochu 11. zá!í na steroidech.“ 

Digitální rou!ky a obu!ky
Autoritá!ské státy u' dávno nevládnou je-
nom za pomoci obu"k&, a aplikaci  povinn( #i 

„doporu#en(“ instalovanou do mobilních tele-
fon& ob#an& zavedly u' desítky vlád. V Indii 
vás bez ní nepustí do letadla. Ve Spojen$ch 
arabsk$ch emirátech chce aplikace p!ístup 
k va"im fotografiím, mikrofonu i kame!e. 
V *ín( je napojena na fi nan#ní a dataminingo-
vou slu'bu Alipay a její uzav!en$ algoritmus 
vám rovnou spo#ítá status: jste -li „zelení“, 
m&'ete v"ude, pokud jste „oran'oví“, m&'e-
te b$t po'ádáni, abyste z&stali doma, a kdy' 
jste „#ervení“, máte #trnáctidenní karanté-
nu. N(kter$m lidem s na!ízenou karanténou 
se dokonce p!ede dve!mi jejich bytu objevi-
la kamera. Jin$m ji ú!edníci p!i"li nainstalo-
vat p!ímo dovnit!. BBC popsala p!ípad stu-
denta na Tchaj -wanu, kterému se nad ránem 
vybil telefon s povinnou sledovací aplikací: 
do hodiny mu volali #ty!i ú!edníci, p!i"la mu 
esemeska, 'e p!i poru"ení karantény se vysta-
vuje postihu. A pak u dve!í zaklepala policie.

V Moskv( p!i"la vláda s bizarním !e"ením: 
p!ed ka'dou cestou z domu musí ob#an ozná-
mit ú!ad&m, kde p!esn( se bude pohybo-
vat, p!ilo'it I*O zam(stnavatele, poznávací 

zna#ku auta a kopii ob#anky – a získá tak QR 
kód, kter$m se na ulici prokazuje. P!etí'ené 
servery vydávaly kódy s n(kolikahodinov$m 
zpo'd(ním, p!ípadn( rovnou spadly, na#e' 
Rusko obvinilo Západ, 'e na n( úto#í „zahlco-
vacím útokem“ (DDoS). V situaci, kdy ve vesti-
bulech moskevského metra z!ízenci kontrolu-
jí QR kódy ru#n( nebo kamsi zmaten( volají, 
zatímco dav se hromadí a potenciáln( infi ku-
je, Moskvané 'ertují, 'e Západ úto#í za pomo-
ci DDoS spí" na vestibuly metra.

P!esto'e se trasování sociálních kontak-
t& za pomoci telefon& nabízí jako moderní 
a efektivní !e"ení, narychlo spíchnuté sledo-
vací aplikace m(ly celou !adu bezpe#nostních 
d(r. A tak v pákistánském Balú#istánu kolu-
je po sociálních sítích tabulka se seznamem 
naka'en$ch, z katarské povinn( instalované 
sledovací aplikace bylo mo'né získat informa-
ce o statisících obyvatel, mapa naka'en$ch 
unikla ú!ad&m na Slovensku a n(které bal-
kánské státy dokonce seznamy osob v karan-
tén( samy zve!ej+ovaly.

Ofi ciální aplikace ze Severní Dakoty sdílejí své 
údaje s fi rmami Foursquare i Google – vzhle-
dem k tomu, 'e se p!i v$voji aplikací #asto 
pou'ívají jejich v$vojá!ské knihovny, které 

„volají dom&“, nebude jediná. Podle spole#-
nosti Top10VPN, která analyzovala 47 mobil-
ních aplikací na epidemiologické sledování 
sociálních kontakt& z celého sv(ta, 51 pro-
cent z nich obsahovalo p!ilepené "t(nice od 
Googlu a Facebooku.

Pochybnosti Brit& vzbuzuje plán spoluprá-
ce Národní zdravotní slu'by s dataminingo-
v$m obrem Palantir, kter$ má zpracovávat 
v"echny údaje o epidemii Covid -19. V Izraeli 
nejen'e na sledování naka'en$ch pracovala 
kontrarozv(dka ,in bet, vyu'ívající údaje od 
operátor&, pozdvi'ení zp&sobil ministr obra-
ny, kter$ cht(l ke spolupráci p!izvat i tam(j-
"í fi rmu NSO Group, známou v$vojem "pio-
ná'ního malwaru, nasazovaného do telefon& 
disident& i noviná!& po celém sv(t(. Kyvadlo 
ve!ejného mín(ní se za#alo pomalu vracet 
zpátky a izraelská parlamentní komise kon-
cem dubna sledování telefon& neprodlou'ila. 
I tak bylo v jeho d&sledku pro poru"ení karan-
tény zat#eno 203 osob. Podobn( rozhodl slo-
vensk$ Ústavní soud, kdy' pozastavil ú#innost 
speciál ního zákona, jen' m(l práv( sledování 
mobil& vlád( umo'nit. 

Jak sledovat anonymn$
V Evrop(, citlivé na otázky soukromí a sle-
dování, za#ali v$zkumníci vym$"let zp&soby, 
jak provozovat aplikace, které zaznamená-
vají sociál ní kontakty naka'en$ch, ale p!i-
tom zachovávají soukromí. Oba dva hlavní 
koncepty pou'ívají rozhraní Bluetooth na 
mobilním telefonu. Aplikace vysílá jedine#n$ 

pseudonymní identifi kátor a sou#asn( zazna-
menává identifi kátory telefon&, které se 
vyskytly poblí'. Identifi kátory nejsou nutn( 
spjaté s fyzickou identitou u'ivatele a jeho 
osobními údaji, navíc se v pravideln$ch inter-
valech obm(+ují. Ob( technologie se li"í ve 
zp&sobu reakce v p!ípad(, 'e se u u'ivate-
le proká'e nákaza: model PEPP -PT nahraje 
na centrální server seznam v"ech kontakt&, 
s nimi' se naka'en$ potkal, a server poslé-
ze ostatní u'ivatele upozorní na nebezpe#-
n$ kontakt. Druh$ model, DP3T, jde v zacho-
vání soukromí je"t( dál. Pokud se u u'ivatele 
proká'e nákaza, za!adí se jeho identifi kátor 
na seznam, kter$ si pravideln( stahují v"ech-
ny ostatní telefony, a teprve ony vyhodnotí, 
zda se s kontaktem n(kdy setkaly. Ani cent-
rální server tedy nevidí seznam na"ich setkání.

Hegemoni mobilního trhu Google a Apple 
p!i"li ve své rivalit( s nevídanou dohodou, 
'e oba zapracují stejné rozhraní na sledová-
ní sociálních kontakt& p!ímo do sv$ch ope-
ra#ních systém&. A zatímco jejich implemen-

tace se podobá spí"e bezpe#n(j"ímu modelu 
DP3T, #eská aplikace eRou"ka, vyvinutá ini-
ciativou Covid19cz, odpovídá spí"e mode-
lu prvnímu.

P!esto tato iniciativa IT fi rem ochromené-
mu státu v$razn( pomohla: vyvinula systém 

„vzpomínkov$ch map“ pro call centra hygieni-
k&, kte!í stopují kontakty naka'en$ch, a její 
technická sekce za pomoci desetimilionové 
sbírky vyvinula plicní ventilátor CoroVent. 
Stát si od ní vyp&j#il i název „chytrá karanté-
na“ a sdru'ení pro n(j nakonec vyvinulo i apli-
kaci eRou"ka. Aplikace má otev!ené zdrojové 
kódy, které pro"ly nezávisl$mi audity. Para-
doxn( jí nejvíce u"kodil vládní epidemiolog 
Roman Prymula, kter$ tvrdil, 'e bude pou-
'ita ke kontrole dodr'ování karantény – nic 
takového podle autor& v plánu nebylo a není 
to ani technicky mo'né.
„Jednou z motivací, pro# jsme cht(li pomoci 
a sou#asn( b$t u toho, bylo, abychom nedali 
vlád( záminku po!ídit si nap!íklad izraelské 
!e"ení, které bez souhlasu sbírá loka#ní data 
u'ivatel& plo"n(,“ !ekl na online konferenci 
Covid -ITe 2020 Petr Barto", jeden ze spolu-
tv&rc& takzvané chytré karantény. Zatím jsme 
tedy vyvázli, otázkou z&stává, na jak dlouho. 
Autor je dokumentarista.

30 odpor 

11. zá%í na steroidech
Kdy# se sledování !í%í jako virus Na rozcestí

miroslav patrik
Mnozí doufali, #e by se obrana p%ed pan-
demií nemoci Covid -19 v podob$ dvou-
m$sí&ního nouzového stavu mohla stát 
i p%íle#itostí k odvá#n$j!ímu %e!ení bu-
doucích problém'. I proto se logicky 
oz"vá &ást anga#ované ob&anské spole&-
nosti se sv"mi obavami a návrhy. Nap%í-
klad organizace Greenpeace (R 17. dub-
na 2020 zve%ejnila internetovou v"zvu 
Zdravá budoucnost – bezpe&n$j!í, odol-
n$j!í, spravedliv$j!í a udr#itelná (eská 
republika, která obsahuje dvacet po#a-
davk' na ochranu #ivotního prost%edí 
s d'razem na klima, energetiku, biodi-
verzitu, vodu, zem$d$lství a lesy, a ji# 
zatím podepsalo zhruba jedenáct tisíc 
lidí. Dokument akcentuje politiky „ze-
lené“ ekonomiky a sociální soudr#nosti 
a za základ mo#ného restartu ekonomi-
ky pova#uje Zelenou dohodu pro Evropu.
S podobn$ zam$%en"m stanoviskem 

p%i!la 29. dubna 2020 i Klimatická koa-
lice a Zelen" kruh, které sdru#ují &eské 
ekologické organizace. Zelená dohoda 
pro Evropu by podle nich urychlila p%e-
chod na nízkouhlíkovou ekonomiku ve 
prosp$ch ochrany klimatu. Hlediskem 
úsp$chu má b"t hlavn$ kvalita #ivota, 
a ne hrub" domácí produkt. Stanovis-
ko proto podporuje zelené investice na 
lokální úrovni a do men!ích ve%ejn"ch 
a soukrom"ch komunit, tedy energeti-
ku bez velk"ch centrálních zdroj' v&et-
n$ jadern"ch, dopravu bez masové tu-
ristiky a hlavn$ se sdílením dopravních 
prost%edk', zadr#ování vody v p'd$, ni-
koli v betonov"ch nádr#ích, zem$d$lství 
bez velk"ch celk' a naopak s krajinn"-
mi prvky. 

Dal!í komplexní internetovou v"zvu 
– s názvem Bez solidarity není imunity. 
11 bod' ke koronavirové krizi – zve%ej-
nil dne 3. kv$tna 2020 server  A2larm.cz.
Manifest s obsáhl"mi argumenty #ádá 
vládu i parlament, aby p%ijaly taková 
opat%ení, která umo#ní lépe zvládat bu-
doucí krize. Signovalo jej dosud kolem 
osmi set lidí. Mezi hlavními tématy na-
lezneme op$t ochranu #ivotního prost%e-
dí, ekonomiku, z které mají prosp$ch 
i chudí, efektivní zdravotnictví, kvalit-
ní !kolství, vy!!í sociální standardy a po-
dobn$. Podle v"zvy musí b"t Evropa sou-
dr#ná, solidární a bez d$lení na centra 
a periferie.

Podobná anga#ovanost je d'le#itá, jak-
koli v$t!inou z'stává na proklamativní 
úrovni. (esk" establishment chce toti# 
utratit desítky miliard korun za do-
pravní stavby s omezením ochrany ve-
%ejn"ch zájm', plánuje postavit jadern" 
blok v Dukovanech za stovky miliard ko-
run s rizikem zna&né fi nan&ní zát$#e pro 
ob&any, usiluje o územní ochranu pro 
dal!í t%i desítky vodních nádr#í a hod-
lá pokra&ovat v p%íprav$ jezu u D$&ína 
&i kanálu Dunaj–Odra–Labe a tak dále. 
To je p%itom p%esn" opak p%ístupu zalo-
#eného na rozvoji „zelené“ ekonomiky, 
decentralizaci investic a podpo%e míst-
ních komunit, kter" po#aduje ekologicky 
a sociáln$ vnímavá ve%ejnost. Nesmíme 
dopustit, aby se koronavirová pandemie 
stala záminkou pro oprá!ení antiekolo-
gick"ch a ekonomicky rizikov"ch mega-
lomansk"ch plán', z nich# mají prosp$ch 
pouze bohatí a mocní.

B!hem pár dní jsme p"ijali uzav"ení hranic a omezení pohybu. Ani jsme p"íli# neprotestovali. Ilustrace Bety Suchanová
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