
 

 

Dne/Date: 3. 8. 2020 
 

 

Věc: Sdělení o odložení žádosti dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

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

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „Povinný subjekt“) 

obdržela dne 29. 7. 2020 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 sdělení o odložení žádosti 

dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Žádost: 

 

 „Mé dotazy směřují k využívání kamerových systémů s funkcí rozpoznávání obličeje provozovaného na Letišti 

Václava Havla: 

 

1) Kdo je správcem a kdo zrpacovatelem ve smyslu obecného nařízení o ochraně o ochraně fyzických osob  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") pokud jde o zrpacování osobních údajů při provozu 

kamerového systému s funkcí rozpoznávání obličeje na Letišti Václava Havla?  

 

2) V kolika případech došlo k nalezení shody při identifikaci osob prostřednictvím kamerového systému  

s rozpoznáváním tváří umístěném na Letišti václava Havla v Praze? 

 

3) V kolika případech došlo k tzv. "falešně pozitivní shodě", kdy se nejednalo o zájmovou osobu, ale došlo k záměně 

osob?  

 

Výše uvedené počty pozitivních a falešně pozitivních shod požadujeme uspořádat dle časových období (měsíců, 

let, nebo jiných zaznamenaných časových period), aby bylo možné hodnotit výsledky identifikace v čase. 

 

Výše uvedené počty prosíme rozdělit podle toho zda došlo ke shodě ve vnitřním prostoru letiště nebo vnějším 

(veřejně přístupném) prostoru letiště.  

 

4) Z jakých zdrojových databází jsou čerpnaá zdrojová data k porovnání tváří prostřednictví výše uvedeného 

kamerového systému? 

 

5) Jaké subjekty mají přístup k informacím zpracovávaným v souvislosti s provozem výše uvedeného kamerového 

systému? 

 

6) Žádáme o poskytnutí všech stanovisek a vyjádření správních úřadů, které se k umístění kamerového systému  

s funkcí rozpoznávání tváře v prostorách letiště Václava Havla vyjadřovaly. 

 

7) Žádáme o poskytnutí všech interních směrnic, které upravují provoz kamerových systému s funkcí rozpoznávání 

obličeje.“. 

 

 

 



 

 

Poskytnutá informace: 

 

Povinný subjekt informuje Žadatele, že Povinný subjekt neprovozuje kamerový systém s funkcí rozpoznávání 

obličeje na Letišti Václava Havla Praha; Povinný subjekt není ani správcem a ani zpracovatelem daného systému 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Povinný subjekt informuje Žadatele, že vlastníkem a provozovatelem 

daného typu kamerového systému je Policie České republiky. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že požadované informace (informace vztahující se k využívání kamerového systému 

s funkcí rozpoznávání obličeje provozovaného na Letišti Václava Havla Praha) se nevztahují k působnosti 

Povinného subjektu (Povinný subjekt tak požadovanými informací nedisponuje), sděluje tímto Povinný subjekt 

Žadateli, že předmětnou žádost o poskytnutí informací v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) Zákona 

svobodném přístupu k informacím, odkládá.  
 
 
 
 
S pozdravem 

 
Letiště Praha, a. s 

 

 

 

 

 

 

 

 


