
 

 

 

Dne/Date: 9. 5. 2018 
 

 

Věc: Zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00, Praha, IČO: 282 44 532, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne  

24. 4. 2018 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). V souladu s ust. § 5 odst. 3 

zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti 

o její poskytnutí. 

 

Žádost: Zpřístupnění následujících informací o kamerách napojených na software k rozlišování obličejů v areálu 

Letiště Václava Havla Praha (dále jen Letiště): 

 

1. Kolik takových kamer je v současné době na Letišti užíváno? 

2. Kdo jsou konkrétní výrobci kamer? Uveďte modely kamer. Žádám Vás o poskytnutí návodu výrobce 

k použití kamer. 

3. Jaký konkrétní software je užíván k rozlišování obličejů? Žádám Vás o poskytnutí návodu k použití 

softwaru. 

4. K jakým účelům jsou tyto kamery užívány? 

5.  

a) Na jak dlouhou dobu je záznam obličeje cestujícího uchováván? 

b) Jsou zaznamenány i obličeje lidí, kteří necestují, tj. osob pohybujících se pouze v areálu letiště? 

c) Pokud je odpověď b) kladná, nalézají se kamery pouze v interiéru nebo i v exteriéru? V tom případě 

uveďte počet kamer v exteriéru a počet kamer v interiéru. 

6. Které konkrétní státní složky mají do databáze obsahující zaznamenané obličeje přímý přístup? 

7. Jak je tato databáze zabezpečena proti úniku osobních údajů a kdo a kde ji spravuje? 

8. Jakým způsobem si může cestující vyžádat informace o své osobě? (fotografii z kamer, fotografie  

a údaje z pasu, čas a místo záznamu a další údaje, které jsou plošně sbírány a ukládány)? 

 

Poskytnutá informace: 

 

Ad k otázce č. 1 – 8: 

 

Povinný subjekt nevlastní a ani neprovozuje na Letišti Václava Havla Praha kamerový systém s funkcí automatické 

detekce obličejů (rozlišování obličejů).  

 

 

 

 

Letiště Praha, a. s. 


