
OchranaOchrana
a bezpečnosta bezpečnost

Rozhovor s JUDr.  
Rudolfem Blažkem
„Přidanou hodnotou MBI jsou vlastní experti“

Rozhovor 
s JUDr. Michalem 
Barboříkem
Co nového přinese „Strategie prevence kriminality v ČR  
na léta 2022 – 2027“?

Projekt Numeri
Využití moderní analýzy obrazu v praxi

ROČNÍK 11 | VYDÁVÁ MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTITUT | WWW.MBI.EXPERT | 2022 | ČESKÁ REPUBLIKA



01

Ochrana a bezpečnost | ROČNÍK 11 | 2022

REDAKČNÍ RADA
Předseda redakční rady: JUDr. Rudolf BLAŽEK
Zástupce předsedy redakční rady: doc. Mgr. Odlřich KRULÍK, Ph.D., odpovědný za recenzované příspěvky
Tajemník redakční rady: Ing. Adéla JODASOVÁ
Členové redakční rady: JUDr. Jan VIDRNA, Mgr. Robert PERGL, prof. Ing. Beřich ŠESTÁK, DrSc., JUDr. Tomáš KONÍČEK, Jiří CÍVKA, doc. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Foto: archiv MBI, Shutterstock

Vážení čtenáři,

do Vašich rukou se dostává další číslo 
odborného časopisu Ochrana a  bez-
pečnost. Redakce i  autoři si kladou 
za cíl udržovat rovnováhu mezi odbor-
nou úrovní příspěvků – a  vstřícnou 
názornou formu prezentace aktuálních 
zjištění. V  tomto tématickém čísle, vě-
novaném technickým nástrojům, 
vnímaným jako pomocníci ve-
řejné a soukromé sféry při zajiš-
ťování bezpečnosti, se můžete například těšit na příspěvky věnované 
problematice umělé inteligence. Jednak se jednalo o  leitmotiv nedáv-
ného předsednictví Slovinska v Radě Evropské unie, ale problematika 
je sledována i  v  rámci České republiky, jak o  tom svědčí i  související 
Working paper Mezinárodního bezpečnostního institutu.

V odpovídajícím rozsahu se vracíme také k akci, kterou Mezinárodní bez-
pečnostní institut, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra a další 
aktéři pořádali dne 7. prosince 2021. Jednalo se o „Workshop: Nové 
možnosti v  oblasti situační prevence kriminality“. Průběh 
akce popisuje jak samotný příspěvek, tak rozhovor s ředitelem odboru 
prevence kriminality,  JUDr. Michalem BARBOŘÍKEM. 

Další rozměr tohoto čísla časopisu představuje dvojice rozhovorů. V prv-
ním z nich JUDr. Rudolf BLAŽEK, předseda správní rady Mezinárodní-
ho bezpečnostního institutu představí priority a náplň činnosti této 
organizace. Své postřehy k aktuální situaci představí i Ing. Jiří JIRKOVSKÝ 
z VDT Technology.

Rovněž zbývající příspěvky: „Má umělá inteligence šanci v  boji 
se zločinem?“, „Projekt Numeri – Využití moderní analýzy 
obrazu v praxi“ a „CertiConVis: Co nabízí systém umělé in-
teligence do kamerových systémů?“ zůstávají věrné tématu aktu-
álního čísla. Mezinárodní srovnání ve sledované oblasti je pak předmě-
tem až geostrategického zamyšlení s názvem „Technologická soutěž: 
Čínská lidová republika versus Západ“.

Uzávěrka tohoto vydání se odehrává v době, kdy došlo k frontální agre-
si Ruské federace proti Ukrajině. Aniž bychom chtěli jakkoli relativizo-
vat konflikty na Balkáně v 90. letech XX. století, obdobnou míru ničení 
evropský kontinent nezažil od druhé světové války. Jedná se o otevření 
Pandořiny skřínky, jehož dopad na mezinárodní bezpečnost je již nyní 
obrovský, přičemž další možné navazující procesy je nyní nesnadné 
předjímat.

I z tohoto důvodu se bude příští číslo časopisu Ochrana a Bezpečnost 
věnovat tématům, které se současnou situací souvisí.

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., zástupce šéfredaktora
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Rozhovor s JUDr.  
Michalem Barboříkem,
ředitelem odboru prevence kriminality, MV ČR

Co nového pro nás všechny přinese nově zpracovaná „Stra-
tegie prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027“?

Nová Strategie prevence kriminality v  ČR na  léta 2022 až 2027 (resp. 
v  tuto chvíli její návrh po  vypořádání meziresortního připomínkového 
řízení, který bude v nejbližší době schvalovat vláda ČR) nepřináší do poli-
tiky prevence kriminality revoluci, to ani není potřeba. Preventivní politika 
v ČR je dlouhodobě na vysoké úrovni, a to i v mezinárodním srovnání, 
a sleduje nejnovější potřeby a trendy. Nová Strategie je tak spíše evoluč-
ní, pokračuje v úspěšných aktivitách z minulého období a má za cíl do-
končit ty, které se z různých důvodů nepodařilo dokončit, ale samozřejmě 
přináší i řadu nových cílů a opatření. 

Ty navazují na analýzu bezpečnostní situace a potřeb preventistů působí-
cích na nejrůznějších úrovních, na požadavky kontrolních orgánů, na nové 
trendy, které se objevují i v rámci příslušných orgánů OSN či Evropské sítě 
pro prevenci kriminality. Těch konkrétních cílů je na 50 a počet opatření 
se blíží číslu 200, takže zde mohu zmínit jen zlomek z nich. 

V  rámci priorit Strategie je oproti předchozímu období více prostoru 
věnováno problematikám situační prevence kriminality, kriminality pá-
chané dětmi a na dětech, či prevenci kybernetické kriminality. V systé-
mových opatřeních bych chtěl zmínit důraz na práci s daty, jejich sdílení 
a analýzu a zejména pak na vyhodnocování úspěšnosti/efektivity projek-
tů a programů prevence kriminality. 

K  tomu by v rámci aktivit bezpečnostního výzkumu měla vzniknout ne-
jen nová metodika pro realizátory projektů/programů, nové vzdělávání, 
ale v  rámci programů odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra 
také stanovení konkrétních kritérií a indikátorů u nejčastějších typových 
projektů, vytvoření softwarového nástroje na  evaluaci projektů i  těch-
to programů a v neposlední řadě také databáze příkladů dobré praxe 
postavená na kvalitativních kritériích pro zařazování úspěšných projektů 
do této databáze. 

Rovněž věříme, že se do budoucna podaří zajistit potřebné posílení pro-
gramů prevence kriminality na Ministerstvu vnitra, nicméně tuto potřebu 
s ohledem na aktuální prioritu snížování výdajů státního rozpočtu není 
možné realizovat již od roku 2022.

V  nově připravované Strategii je mnoho cílů a  opatření 
i v oblasti situační prevence kriminality. Co zde vidíte z Va-
šeho pohledu za nejdůležitější?

Jako zásadní v oblasti situační prevence kriminality vidím posílení spo-
lupráce mezi veřejným sektorem (státní správa a  samospráva), sou-
kromými subjekty (podnikatelská sféra, zastřešující cechy a organizace) 
a  vědeckými institucemi. Tuto roli plní na  republikové úrovni Poradní 

sbor Ministerstva vnitra pro situační prevenci kriminality, kterému by-
chom chtěli dát nový impulz do další činnosti, včetně obohacení členské 
základny o nové důležité subjekty a zástupce bezpečnostního výzkumu.

Na základě této spolupráce pak probíhá - a věříme, že v novém období 
v  ještě větším rozsahu bude probíhat - celá řada preventivních aktivit 
a kampaní, informování občanů (obecně i konkrétních rizikových skupin) 
o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi, v rámci nichž mají 
opatření či normy situační prevence nezastupitelnou a  velmi efektivní 

roli. Chceme posílit povědomí o technických normách prevence krimina-
lity a o jejich přínosu v praxi, a tím zvýšit jejich využívání ze strany osob, 
které utváří veřejný prostor včetně veřejných i soukromých budov v něm, 
aby pro všechny vytvářely bezpečnější prostředí.

Z celé řady dalších opatření musím ještě zmínit plánovaný „audit“ dosa-
vadního stavu a způsobů využívání městských kamerových a dohlížecích 
systémů v obcích ČR a na něj pak navazující koncepci jejich dalšího roz-
voje a podpory z veřejných zdrojů (opět věříme, že se do budoucna bude 
jednat o podporu navýšenou).

Myslíte si, že na opatřeních směřovaných například k měst-
ským kamerovým dohlížecím systémům lze spolupracovat 
s privátními organizacemi a firmami?

Rozhodně ano. A ani bych nepoužil slovo „lze“ spolupracovat, ale přímo 
„je potřeba“ spolupracovat. I na té centrální úrovni, kdy sice nerealizu-
jeme a nebudujeme jednotlivé MKDS (Městský kamerový dohlížecí sys-
tém), tak jsou pro nás poznatky a zkušenosti privátních firem a organizací 
velmi důležité. Jsou zásadní pro přehled o  nejnovějších technologiích 
a inovacích, zprostředkovávají dobrou praxi ve využívání MKDS a analy-
tických nástrojů k nim, jsou ochotny se podělit o rady a doporučení pro 
realizaci a využívání MKDS. Zjednodušeně řešeno, jsou pro nás motorem 
pokroku a dalšího rozvoje v této oblasti.

Jen pro krátké připomenutí pro naše čtenáře. Jaké jsou pri-
oritní osy působnosti odboru prevence kriminality, který 
řídíte pro následující období?

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra plní v systému prevence 
kriminality následující role.

Jiří Cívka

Více prostoru je věnováno 
problematikám situační prevence 
kriminality, kriminality páchané 
dětmi a na dětech, či prevenci 

kybernetické kriminality.
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1) Je koordinátorem Republikového výboru pro prevenci kriminality, 
a tudíž politiky prevence kriminality v celé ČR. V rámci toho také zpraco-
vává Strategii prevence kriminality v ČR a koordinuje její plnění. 

2) Je metodickým orgánem pro další odborníky působící v oblasti pre-
vence kriminality na všech úrovních, mj. v rámci Policie ČR, krajů, obcí 
apod. Těmto subjektům také poskytuje dotační podporu na  realizaci 
preventivních projektů a  aktivit. Zajišťuje, či sám poskytuje vzdělávání 
a sdílení zkušeností mezi preventisty. Rovněž zprostředkovává informace, 
trendy a zkušenosti na mezinárodní úrovni. 

3) V neposlední řadě náš odbor také realizuje vlastní aktivity, kampaně 
a projekty s celorepublikovým dosahem. Řada našich pilotních projektů 
je následně široce uplatňována na regionální či lokální úrovni po celé ČR, 
vzpomeňme například z poslední doby velmi úspěšné projekty Asistent 
prevence kriminality či Domovník – preventista.

Co se týče věcných priorit, ty jsou vždy na následující období stanoveny 
vládou ČR ve Strategii prevence kriminality. Aktuálně připravený návrh 
stanoví následujících 7 priorit:

A) Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR, 
B) Pomoc obětem trestných činů a jejich podpora, 
C) Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy, 
D)  Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v riziko-

vých lokalitách, práce Policie ČR ve vztahu k menšinám, 
E) Situační prevence kriminality a nové přístupy, 
F) Kriminalita páchaná dětmi a na dětech, 
G) Prevence kybernetické kriminality.

Jsou mezi prioritami, které jste zmínil, též aktivity, které 
by se měly uskutečnit v rámci předsednictví ČR v Radě EU 
ve druhé polovině roku 2022?

V  rámci českého předsednictví v  Radě EU bude Česká republika mj. 
předsedat i Evropské síti pro prevenci kriminality (EUCPN). Pro toto před-
sednictví jsme jako hlavní priority definovali problematiku Práce se zvlášť 

zranitelnou obětí kriminality. Téma bude zaměřeno na výměnu zkušeností 
a dobré praxe zejména v oblastech včasné identifikace obětí trestných činů, 
zejména zvlášť zranitelných, prevence jejich sekundární viktimizace a zvýše-
ní motivace k oznamování protiprávních činů, a tím snižování latence trest-
né činnosti. Téma bude i předmětem Evropské ceny prevence kriminality 
a související Konference dobré praxe, budou k němu zpracovány materiály 
a doporučení pro práci s tímto tématem v praxi.

Druhým důležitým tématem bude problematika přínosů konceptu Crime 
Prevention Through Environmental Design/Crime Prevention Through 
Urban Design & Planning a technických norem prevence kriminality pro 
bezpečnost a  veřejný pořádek ve  městech - vysvětlení pojmu a  jeho 
přínosů a příklady z praxe. K tomu bude uspořádána mezinárodní kon-
ference s titulem Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příle-
žitost pro prevenci? Akce se bude konat 6. října 2022 a bude realizována 
ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a Evropským výbo-
rem pro normalizaci, konkrétně technickou komisí CEN/TC 325 Prevence 
kriminality při plánování městské výstavy a navrhování budov.

V legislativní rovině lze během CZ PRES očekávat v oblastech, které souvisí 
s prevencí kriminality, návrhy na unijní úrovni týkající se boje proti sexu-
álnímu zneužívání dětí (online i offline), domácího a genderově podmí-
něného násilí, obětí trestné činnosti, nenávistných projevů (Hate crime & 
Hate speech) atd. Zejména problematika prevence a boje proti sexuálnímu 
zneužívání bude patřit mezi top priority CZ PRES v oblasti vnitra.

Váš odbor je leadrem spolupráce v rámci TC 325, tedy v ob-
lasti technických norem prevence kriminality při výstavbě. 
Připravujete nějakou novou technickou zajímavost?

Aktuálně je v rámci finálního schvalovacího procesu návrh technické spe-
cifikace CEN/TS 14383-6 Školy a vzdělávací instituce, který byl pod vede-
ním expertů z ČR připraven v rámci Evropského výboru pro normalizaci, 
technické komise CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování 
městské výstavby a navrhování budov a její pracovní skupiny WG3. Tato 
evropská norma (resp. návrh) vychází z již schválené a úspěšně aplikova-
né české normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti 
při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

V procesu přípravy je také další evropská norma (technická specifikace) 
CEN/TS 14383-2 Principy a postupy, která vychází z principů řízení rizik 
(v tomto případě rizik kriminálních) a implementuje principy kriminální 
analýzy a  konceptu CPTED (Crime Prevention Through Environmental 
Design). Ta bude pak základem i pro tvorbu a aktualizaci dalších norem.

Vedle toho je snaha propojit činnost CEN/TC 325 s činností obdobně za-
měřených komisí CEN, s organizací ISO, Evropskou komisí či organizacemi 
zabývajícími se bezpečností a prevencí kriminality v městském prostředí. 
A rovněž nalézt možnosti financování budoucích projektů, např. v oblasti 
zvýšení odolnosti veřejných prostranství před kriminalitou. A  nesmím 
zapomenout zopakovat ještě jednou pozvánku na připravovanou mezi-
národní konferenci v rámci CZ PRES Městské prostředí – bezpečnostní 
hrozba nebo příležitost pro prevenci? dne 6. října 2022.

Jakým směrem se podle Vašeho názoru bude ubírat finan-
cování projektů v  oblasti prevence kriminality určených 
pro obce?

Děkuji za  tuto velmi záludnou otázku 🙂. Co se týče reality, tak oblast 
prevence kriminality je bohužel již dlouhodobě podfinancovaná, a to jak 
v  rámci dotací poskytovaných Ministerstvem vnitra či jinými ministerstvy, 
tak i v rámci samospráv samotných. Naštěstí se v posledních letech zvyšoval 
počet krajů, které obcím začaly rovněž přispívat dotacemi na projekty/akti-
vity prevence kriminality. Nicméně s dopady nemoci COVID-19, s význam-
nými deficity do veřejných rozpočtů, se objevují tendence i v těchto výdajích 
šetřit. To by ale bylo velkou chybou, protože různé dopady COVID-19 (vyšší 
zadluženost veřejných rozpočtů i samotných obyvatel, vyšší inflace, očeká-
vaný nárůst nezaměstnanosti atd.) budou vytvářet prostředí, ve kterém se 
kriminalitě obvykle daří a může přijít její nárůst. V  takové době je třeba 
naopak prevenci posilovat. Návrh nové Strategie prevence kriminality v ČR 
na léta 2022 až 2027 usiluje o zajištění navýšení dotací Ministerstva vnitra 
včetně dotací pro Program prevence kriminality na místní úrovni určený pro 
obce a kraje (o 30 mil. Kč ročně, z toho 20 mil. Kč na neinvestiční projekty, 
10 mil. Kč na investice). Nicméně s ohledem na potřebu v roce 2022 snižo-
vat výdaje státního rozpočtu a tím pádem jeho deficit, bude otázka navýšení 
financování prevence kriminality znovu otevřena v letech následujících.

Podle čeho je možné odlišit projekt, který byl úspěšný, 
od méně úspěšného?

Další záludná otázka 🙂. Obecně platí, že projekt je úspěšný, pokud 
naplnil cíle, které měl na začátku stanovené. Většinou je třeba sledovat 
dopady do praxe, zda nastala nějaká očekávaná změna, která řeší pro-
blém, jež jsme na počátku identifikovali. Nicméně hodnocení úspěšnosti 
projektů, potažmo jejich efektivity, je zatím spíše slabé místo projektů 
prevence kriminality v ČR. Zejména, bavíme-li se o jednoletých projek-
tech financovaných z  dotací; u  velkých projektů financovaných např. 
z  fondů EU se situace liší v  tom, že projekty jsou víceleté, s podstatně 
větším rozpočtem, jehož součástí jsou prostředky na plat profesionální-
ho evaluátora. Ono takové hodnocení v  prevenci kriminality totiž není 
vůbec jednoduché, vyžaduje komplexní, dlouhodobou, náročnou práci, 
do které vstupuje celá řada faktorů, jejichž vliv na celkový výsledek je pak 
velmi těžko prokazatelný. Někdy se také záludnost hodnocení projektů 

prevence kriminality dokládá rčením, že v  prevenci kriminality máme 
hodnotit něco, co se nestalo – což je obecně velmi náročné (dokazovat, 
že jste něčemu zabránili je mnohem těžší, než vykázat, kolik kilometrů 
dálnic jste postavili).

Ale právě proto mezi priority nové Strategie prevence 
kriminality (resp. jejího návrhu), v souladu s mezinárod-
ními trendy, je i vytvoření metodik, vzdělávání a nástrojů 
pro hodnocení úspěšnosti / efektivity projektů a programů 

prevence kriminality cestou bezpečnostního výzkumu.

Konference
Městské prostředí – bezpečnostní 
hrozba nebo příležitost pro prevenci?
 
Podtitul
Přínosy prevence kriminality prostřednictvím konceptu Crime 
Prevention Through Environmental Design/Crime Prevention 
Through Urban Design Planning a technických norem prevence 
kriminality pro bezpečnost a veřejný pořádek ve městech - 
vysvětlení pojmu a jeho přínosů a příklady z praxe.
 
Akce bude realizována Ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality 
ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a CEN/TC 325 Prevence 
kriminality při plánování městské výstavy a navrhování budov.
 
Konání akce: 6. 10. 2022, v Kongresovém centru Praha
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Situační prevence je jednou z podmnožin prevence kriminality, která 
je založena na předpokladu, že určité druhy kriminality vyplývají z určité 
situace, která může být více či méně příznivá pro jejich spáchání. Proto 
panuje snaha podmínky pro páchání kriminality zhoršit, například za vy-
užití fyzických změn prostoru (úpravy „temných zákoutí“), režimových 
opatření (modifikace práce policejních hlídek) nebo technických opatře-
ní (veřejné osvětlení a nasazení kamerových systémů). 1

Na  workshopu vystoupila řada odborníků z  veřejného i  soukromého 
sektoru, kteří v  rámci jednotlivých přednášek představili řadu nových 
nástrojů, technologií a přístupů v oblasti prevence kriminality. Publikum 
tvořili zejména zástupci obcí a obecních policií.

„Smyslem zorganizování tohoto workshopu byla snaha předat naše 
bohaté zkušenosti s  moderními technickými nástroji a  přístupy obcím 
a obecním policiím, a zároveň tyto nástroje a přístupy představit i v kon-
textu pohledu veřejného a  akademického sektoru. Proto jsme si také 
workshop od prvopočátku myšlenky vždy představovali se zapojením zá-
stupců Ministerstva vnitra, což se nám podařilo uskutečnit díky podpoře 
Odboru prevence kriminality a jeho ředitele doktora Barboříka.“ Komen-
toval záměr workshopu předseda správní MBI rady JUDr. Rudolf Blažek.

Na workshopu bylo prezentováno celkem 11 přednášek, které byly roz-
děleny do  tří hlavních bloků. V  prvním bloku byl představen zejména 
pohled Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra 
na  problematiku situační prevence kriminality a  příklady 
dobré praxe:

Nová strategie prevence kriminality

JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality, 
MV ČR

Doktor Barbořík zahájil workshop a  představil připravovanou novou 
Strategii prevence kriminality v  České republice na  léta 
2022 až 2027. V době prezentace byla strategie připravena ke schvále-
ní a jak bylo podotknuto, hlavním důvodem proč nová strategie již není 
používána, je rozpor o navýšení finančních prostředků o 34 milionů ko-
run ročně. Z toho 30 milionů je určeno pro dotační titul pro obce a kraje.

Dále byly představeny hlavní principy a priority nové strategie, respekti-
ve, jak se liší od strategie předešlé. Zejména se jedná o reakci na nové 
hrozby a přístupy, které se osvědčily. Jednou ze sedmi priorit nové stra-
tegie je i  situační prevence kriminality. Zdůrazněna byla myšlenka, že 
na  jednu stranu technologický vývoj vytváří nové hrozby, ale na stranu 
druhou nám tento vývoj dává přístup k novým nástrojům, jak se s krimi-
nalitou vypořádat efektivněji. 
 

Dotační tituly pro prevenci kriminality

JUDr. Milan Fára, odbor prevence kriminality, MV ČR

Nedostatek finančních prostředků bývá často zásadní bariérou pro obce 
v případě podpory projektů prevence kriminality. Doktor Fára se tudíž 

zaměřil na představení Programu prevence kriminality na míst-
ní úrovni, který se snaží tyto pomyslné bariéry obcím alespoň částeč-
ně redukovat. Přednáška byla velice prospěšná pro potřeby seznámení 
s  programem přímo od  jednoho z  jejich autorů. Představeny byly zá-
kladní informace o programu, tedy termín vyhlášení a podávání žádostí, 
finanční prostředky, možní žadatelé, podmínky žádostí a aktivity, které lze 
v rámci tohoto programu podporovat.

Následně se představení programu zaměřilo zejména na podporu bu-
dování, rozšiřování a  modernizaci městských kamerových dohledových 
systémů (MKDS). Zmíněna byla například i potřeba do projektů zaměřu-
jící se na MKDS zohlednit názor veřejnosti, především zda občané mají, či 
nemají zájem o nasazení těchto nástrojů. Představeny byly také statistiky 
poskytnuté podpory na  MKDS, která se v  posledních třech letech po-
hybovala okolo 15 milionů ročně. Byly zmíněny i konkrétní příklady, jak 
dotační titul využít pro konkrétní části MKDS.

Vývoj MKDS od roku 1996

JUDr. Tomáš Koníček, nezávislý bezpečnostní poradce

Pan doktor Koníček zavedl diváky zpět do historie, aby představil vývoj 
a smysl vytvoření Republikového výboru pro prevenci kriminality a MKDS 
v rámci jeho vlastních zkušeností získaných při působení na Odboru pre-
vence kriminality. Přednáška se zaměřila na situaci po rozdělení Česko-
slovenska a  snahu nastavit využívání MKDS tak, aby byly efektivní pro 
potřeby ochrany před kriminalitou, ale zároveň výrazně neomezovaly 
základní lidské svobody Přednáška se také zaměřila na  technologický 
vývoj. Od analogových systémů přes moderní IP systémy až po dnešní 
inteligentní softwarovou analýzu obrazu. Pan Koníček rovněž poukázal 
na  nepostradatelnost lidského faktoru při používání nástrojů MKDS. 
Respektive, že rozhodnutí vždycky bude muset dělat lidský operátor, 
který na ně musí být připraven.

Efektivita projektů prevence 
kriminality

doc.  Mgr.  Oldřich Krulík, Ph.D., MBI, z. ú., Vysoká škola 
Ambis

Měřitelnost efektivity projektů a  programů prevence kriminality před-
stavuje významné, chronické, celoevropsky obtížně řešitelné téma. Studií 
mapujících a srovnávajících zkušenosti, týkající se měření a vyhodnoco-
vání efektivity projektů a  programů prevence kriminality, je celá řada. 
Zdaleka všechny ale neoperují s konkrétními finančními údaji, případně 
se často jedná pouze o odhady. V tomto duchu autor připravil v průběhu 
roku 2018 podklad pro potřeby odboru prevence kriminality Ministerstva 
vnitra České republiky, na který je možné dále navazovat. V rámci Mezi-
národního bezpečnostního institutu se jedná o stěžejní téma.

Analyzovány byly různé přístupy či úrovně, stejně jako teorie, ambice 
a  formy souvisejících dokumentů. Jako nejinspirativnější se v  sou-
časnosti jeví přístupy zemí, jakými jsou Kanada, Austrálie, Irsko nebo 
Nizozemsko.

Workshop: Nové možnosti 
v oblasti situační prevence 
kriminality
Expertní tým Mezinárodního bezpečnostního institutu

1 Prevence kriminality. Ministerstvo vnitra České republiky. https://prevencekriminality.cz/ 

V  úterý 7. prosince 2021 Mezinárodní bezpečnostní institut (MBI) zorganizoval 
ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky 
první ročník workshopu: Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality. 
Tento workshop byl pořádán se záměrem informovat zástupce obcí a městských po-
licií o nových technologiích, nástrojích a přístupech v oblasti prevence kriminality 
s hlavním zaměřením na prevenci situační. Konference fyzicky proběhla v budově 
Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) a para-
lelně byla nahrávána a vysílána online.
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V druhém bloku byly představovány zejména zkušenosti ze zahra-
ničí a konkrétní příklady využití nových přístupů a moder-
ních technologií:

Aktuální trendy týkající se vzdělávání 
v problematice bezpečnosti

Mgr. Petr Klíma, MPA, odbor prevence kriminality, MV ČR

Pan magistr Klíma představil Audit národní bezpečnosti z  roku 2016 
a  jeho doporučení. Jedním z  těchto doporučení bylo i  bezpečnostní 
vzdělávání veřejnosti. Této problematice se věnoval i zbytek přednášky. 
Byla zdůrazněna ochrana měkkých cílů, respektive jaké hrozby jsou v sou-
časnosti v  této oblasti aktuální a  jaká opatření jsou nejefektivnější při 
řešení těchto hrozeb. Tato část byla pro lepší představu doplněna řadami 
příkladů z praxe.

Ve  druhé části byl představen přístup francouzských bezpečnostních 
odborníků k  problematice vzdělávání v  oblasti bezpečnosti, zejména 
dětí ve školním věku. Zazněla kritika ostrých cvičení teroristických útoků, 
která může u  dětí vyvolat trauma. Naopak byly vyzdvihovány přístupy, 
při kterých se děti i personál informují o různých možnostech tak, aby 
mohly dynamicky reagovat na mimořádnou událost, nejenom spojenou 
s  hrozbou teroristických útoků. Byla představena i  řada konkrétních 
doporučení a materiálů z Francie, u kterých existuje možnost převzít je 
a modifikovat pro podmínky České republiky.

Městská agenda pro EU

Ing. Ondřej Dolejš, bezpečnostní specialista, MBI, z. ú.

Dalším tématem, které na workshopu zaznělo, bylo představení part-
nerství Městská agenda pro EU a připravovaného nástroje hodnoce-
ní bezpečnosti ve  městech, které je vytvářeno právě v  rámci tohoto 
partnerství. Pan inženýr Dolejš nejprve představil partnerství a  jeho 
smysl a následně se zaměřil na detaily připravovaného nástroje. Tento 
nástroj je prozatím ve fázi tvorby identifikátorů, podle kterých je možné 
hodnotit městkou bezpečnost.

Představeny byly jednotlivé skupiny identifikátorů i  s  konkrétními pří-
klady, jak získávat určité hodnoty a co přesně mají v praxi představovat. 
Prezentovány byly také výsledky z prvního nasazení nástroje v konkrét-
ních podmínkách evropských měst. Nástroj se prozatím ukázal jako velice 
časově a administrativně náročný. Autoři přislíbili lepší modifikovatelnost 
a škálovatelnost pro použití v podmínkách menších měst, ale i větších 
celků, například krajů. Nástroj je prozatím ve  vývoji a  v  roce 2022 se 
předpokládá následné testování a  představení další části k  použití při 
hodnocení bezpečnosti.

Využití video-analytických nástrojů 
v oblasti prevence

Ing.  Erik Feldman, specialista na  analytické technologie, 
VDT Technology a.s.
Pan inženýr Feldman se zaměřil na představení příkladů využití video-
-analytických nástrojů inteligentních kamerových systémů v  praxi pro 
potřeby prevence kriminality. Byl představen způsob, jakým tyto nástroje 
zapadají do současných MKDS a bylo i celkově shrnuto obecné technické 
složení MKDS. Tyto nástroje v zásadě slouží k tomu, aby zásadně zvýšily 
efektivitu lidských operátorů, kterým pomohou v  analýze ohromného 
množství dat, která i relativně malé MKDS denně nashromáždí.

Rozhodně nejzajímavější částí této přednášky byly však konkrétní příkla-
dy využití softwarové analytiky v  praxi. Software dokáže operátory au-
tomaticky upozornit na  nestandartní situace, na  které může následně 
operátor reagovat. Jedná se například o porušení dopravních předpisů, 
nezvyklé chování nebo dopravní nehody. Softwarová analytika je rovněž 
použitelná při vyšetřování, kdy může operátor zanalyzovat desítky hodin 
záznamů během několika minut. Zohledněna byla i  ochrana osobních 
údajů v rámci ČR a EU.
 

Analytické nástroje v praxi

Oldřich Rutar, provozní ředitel, M2C a.s.

Pan Rutar se zaměřil na představení zkušeností se softwarovou analýzou 
v praxi, které společnost M2C využívá při své činnosti. Na začátek byly 
představeny dvě možná řešení, jak softwarovou analytiku implemento-
vat, a to pomocí vzdáleného řešení (data jsou analyzována na vzdáleném 
serveru) nebo lokálního řešení (součástí každé kamery je čip, který data 
vyhodnocuje).
Obdobně jako v předchozí přednášce byla představena řada zajíma-
vých příkladů z praxe. Zaměřených jak na bezpečnost, tak i na další as-
pekty důležité pro soukromý sektor. Prezentace byla doplněna o řadu 
obrázků a videí z konkrétního nasazení, které velice dobře ilustrovaly 
použití softwarové analýzy v  praxi. Za  zmínku také stojí to, že pozice 
operátora, který tyto nástroje používá, je velice vhodná i pro zaměst-
nance s handicapem. Na to byl i navázán důraz na kvalitní vzdělávání 
operátorů, kteří vždy budou tím hlavním faktorem v případě používání 
těchto analytických nástrojů.

Třetí blok byl zaměřen na zkušenosti zástupců měst v praxi s ře-
šeními konkrétních problémů spojených se situační preven-
cí kriminality a novými nástroji a přístupy:

Obnova MKDS ve městě Pardubice

Ing. Petr Kvaš, náměstek primátora, Město Pardubice (Za-
stoupen Ing. Erikem Feldmanem)

Město Pardubice v  roce 2015 zahájilo projekt za  účelem modernizace 
místního MKDS. Hlavní prioritou této modernizace bylo sledování veřej-
ného pořádku na veřejných prostranstvích a sledování dopravy ve měs-
tě. Město Pardubice nechalo analyzovat současný stav MKDS a následně 
nastavilo cíle, kterých má modernizace dosáhnout.

Součástí obnovy MKDS bylo také zapojení softwarové analýzy, která byla 
během přednášky představena na konkrétním použití ve městě Pardubi-
ce. Autoři tohoto projektu si výsledky velmi pochvalují a přednáška byla 
výbornou ukázkou nejen toho, jak využívat moderní MKDS, ale také, jak 
připravit celý projekt na modernizaci nebo i budování současného nebo 
nového systému.

Využívání moderních technologií pro 
potřeby bezpečnosti ve městě Plzeň

Martin Zrzavecký, radní pro bezpečnost a  krizové řízení, 
Statutární město Plzeň

Pan Zrzavecký nejprve zkráceně shrnul historii MKDS města Plzeň, jehož 
primárním cílem do  roku 2010 bylo využití v  dopravě. Od  roku 2010 
začala řada aktivit, které měly za cíl MKDS modernizovat a využívat více 
i v oblasti prevence kriminality. V roce 2014 začala Plzeň experimentovat 
se softwarovými nástavbami na jejich MKDS, včetně zapojení technologií 
umělé inteligence. 

Kromě tradičních monitorovacích úkolů, které MKDS tradičně plní, do-
plnil pan Zrzavecký i další použití při ochraně měkkých cílů, podporu při 
veřejných událostech nebo analýzu pro bezpečnější dopravu. Pan Zrza-
vecký také informoval o tom, že se město Plzeň snaží být lídrem v oblasti 
implementace moderních technologií, a proto se zapojují i do vědecké-
ho výzkumu a  experimentují s  mnoha dalšími nástroji, jako například 
používání dronů pro potřeby zásahů složek IZS, použití analýzy zvuku 
(například detekce výkřiku, výstřelu nebo rozbitého skla). Zmíněny byly 
rovněž vzdělávací nástroje za účelem veřejnosti, zejména mládeže.

Projekt NUMERI

Mgr. Tomáš Portlík, starosta, Městská část Praha 9

Pan starosta Portlík představil projekt NUMERI, který se zaměřuje 
na  instalaci inteligentního softwaru a  digitalizaci MKDS. Hlavním 
důvodem realizace tohoto projektu je nedostatek strážníků městské 
policie a tento projekt a celková modernizace mají za účel zefektiv-
nit činnost lidských zdrojů. Zdůrazněno bylo také využití mobilních 
kamerových systémů tak, aby mohli jednotliví strážníci monitorovat 
místa vzdáleně.

Pan Portlík také prezentoval jasnou představu o budoucnosti práce měst-
ské policie v Praze 9. Tato představa zahrnuje menší množství kvalitně 

vyškolených operátorů, kteří mají k dispozici chytré mobilní monitorovací 
nástroje, které jim budou asistovat při jejich činnosti tak, aby byli efek-
tivnější a zároveň jejich činnost byla komfortnější. Vkládány byly také na-
děje do prediktivních technologií umělé inteligence, které by pomáhaly 
hledat krizové situace a místa tak, abychom nemuseli rozšiřovat MKDS 
pouze kvantitativně.

Nahrávání a  vysílání workshopu zajišťovala Česká tisková agentura, 
která registrovala přes sto individuálních sledujících. „Myslím, že 
i navzdory všem obtížím spojeným se současnou situací, byl workshop 
úspěchem, zejména pokud přihlédneme k tomu, že se jednalo o první 
ročník. Zkušenosti získané při organizaci této události nám v MBI zcela 
jistě pomohou k tomu, aby další ročníky byly jen a pouze lepší a kva-
litnější“, shrnuje úspěšnost workshopu předseda správní MBI rady 
JUDr.  Rudolf Blažek a  dále pokračuje. „Bez dodatečného vzdělávání 
odborníků, kteří u nás mají na starosti prevenci kriminality, bychom 
v  této oblasti pouze stagnovali a  MBI se snaží takovými akcemi této 
situaci předcházet.“

Jednotlivé přednášky byly velice obsáhlé a  nelze je kom-
pletně shrnout do  jediného článku. MBI tudíž připravil 
přehledný záznam, který obsahuje jednotlivé přednášky 
a dodatečné materiály ke konferenci. Záznam můžete na-
lézt na webových stránkách www.mbi.expert, v  sekci 
„Naše konference“.

Workshop se uskutečnil za podpory:

•  Odbor prevence kriminality Ministerstva 
vnitra České republiky

•  VDT Technology a.s. 

•  Gatum Advisory s. r. o.

•  KH servis a.s. 

•  Mark2 Corporation Czech a.s.

•  OMNILINK Services a.s.
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Zločin je starý tak, jako samotné lidstvo a totéž současně platí i o jeho 
potírání. Tak, jak se společnost vyvíjí, obě strany pomyslné barikády se 
ve své činnosti snaží využívat i všechny nejnovější výsledky vědeckotech-
nického pokroku.  Mezi ně bezesporu patří i umělá inteligence (dále jen 
„AI“), jejíž možnosti dnes dovolují už i to, co před léty patřilo ještě pouze 
do sféry sci-fi.

Co to vlastně je AI?

Jedna z možných definic uvádí, že systémy umělé 
inteligence jsou softwarové (případně i  hardwa-
rové) systémy navržené lidmi, které vzhledem 
ke  komplexnímu cíli působí ve  fyzické nebo di-
gitální dimenzi tím, že vnímají své prostředí pro-
střednictvím získávání dat, interpretují shromáž-
děná strukturovaná nebo nestrukturovaná data 
a  samostatně uvažují o  znalosti nebo zpracování

informací, odvozené z  těchto dat a  o  rozhodo
vání o nejlepších krocích k dosažení daného cíle. 
Systémy AI mohou buď používat symbolická pra-
vidla nebo se naučit numerický model, a  také 
mohou přizpůsobovat své další chování analý-
zou toho, jak je vnější prostředí ovlivněno jejich 
předchozími akcemi.

Pokud se jedná o využívání (lépe řečeno o zneužívání) AI na straně „zla“, 
možností je již opravdu celá řada a někdy se dokonce i zdá, že kreativita 
zločinců zde má určitý náskok.

Znepokojivý výčet takových aplikací AI obsahuje společná zpráva Evrop-
ského centra kybernetického zločinu Europolu a  dalších několika rele-
vantních institucí z roku 2020, publikovaná pod názvem Malicious Uses 
and Abuses of Artificial Intelligence.

Takto položenou otázku můžeme chápat dvojím způsobem. Zaprvé, zda je toho umě-
lá inteligence, vzhledem ke  svému potenciálu, plnohodnotně schopná. Zadruhé, 
do jaké míry jí toto soupeření lidská společnost vůbec dovolí. Tato druhá varianta 
sice zní poněkud nelogicky a snad až provokativně, ale bude dále vysvětlena.

Některé příklady:

Pokud se jedná o škodlivý malware, již v roce 2015 byla provedena ukáz-
ka toho, jak vytvářet emailové zprávy tak, aby se obešly filtry nevyžádané 
pošty. Tento systém používá generativní gramatiku schopnou vytvořit roz-
sáhlou datovou sadu emailových textů s vysokým stupněm sémantické 
kvality. Tyto texty jsou poté použity k překonání antispamového systému 
a přizpůsobení se různým filtrům nevyžádané pošty za účelem identifika-
ce obsahu, který by již nebyl spamovými filtry detekován. 

Ukazuje se, že velmi nebezpečné jsou ze zkoumaných hledisek tzv. „chytré 
domácnosti“. Například neautorizované odemykání dveří, skryté mapování 
vnitřních prostor, sledování pohybu majitelů apod., to vše je již bohužel 
dnes možné. (V této souvislosti se objevují informace o tom, že zejména 
robotické vysavače mohou být poměrně výkonnými domácími špiony.) 

Bohužel cokoliv, co je dnes označováno, většinou s  určitou pýchou 
prodejců, jako „chytré“, může ukázat při napadení zločineckou AI svoje 
výrazné slabiny a připravit tak svým majitelům horké chvilky. V této sou-
vislosti nelze samozřejmě opomenout ani „chytré“ automobily,  u kterých 
je třeba předpokládat možnosti jejich ovládnutí na dálku proti vůli řidiče, 
což ovšem zní mimořádně zlověstně.

Rychlé a efektivní využívání AI existuje ve vztahu k prolamování he-
sel, kde je využíváno množství dat a schopnost AI se učit. AI se může 
také naučit napodobovat lidské chování a  využívat této své schop-
nosti při prolamování protirobotických opatření pro vstupy na různé 
platformy (CAPTCHA).  Rozsáhlé možnosti dává AI zločincům ve sféře 
podvodů. Lze dokonce předpokládat i to, že AI už dokáže naklonovat 
hlas konkrétní osoby a úspěšně ho zneužít zejména v  telefonickém 
rozhovoru s obětí. 

Co dál? Kromě napodobování hlasů třeba také napodobování obličejů 
a celých vzorců chování.  (Objevují se úvahy o možnosti dokonalého ob-
razového i hlasového „naklonování“ osob např. politiků.) Dnes už také 
není problém zamaskovat škodlivou telefonní aplikaci jako zcela bezpeč-
nou. Lze zmínit také vytváření věrohodných textových obsahů a webových 
stránek, rychlou selektivní četbu dokumentů s výběrem „zájmového“ ob-
sahu… Stručně řečeno, důvodů ke znepokojení je zde opravdu mnoho. 

Je samozřejmé, že na druhé straně zde současně existuje dlouholetá snaha 
využívat AI orgány prosazování práva, tedy složkami policie a justice. Z toho-
to hlediska se pro zjednodušení zaměříme pouze na tzv. „viditelný“ zločin, 
což ostatně poměrně úzce souvisí s problémem naznačeným v úvodu.

Vše, co je dnes označováno, většinou 
s určitou pýchou prodejců, jako „chytré“, 

může ukázat při napadení zločineckou 
AI svoje výrazné slabiny a připravit tak 

svým majitelům horké chvilky.

Pokud se jedná o  detekci jakýchkoliv prostor, nezastupitelnou roli zde 
hrají chytré kamery, které zažívají zvláště v posledních letech všude nebý-
valý rozmach. Nespočetné množství kamer po celém světě permanentně 
zaznamenává obrovské množství obrazových dat. Příslušná dohledová 

centra sledují leckdy i mimořádně velké množství monitorů a jejich ob-
razovými daty jsou tak fakticky zahlcena. Samotný lidský činitel zde tak již 
nutně naráží na své limity.

S  pomocí aplikace BriefCam si ale mohou uživatelé kamerových zá-
znamů prohlédnout celé hodiny pořízených videonahrávek už během 
několika málo minut. Tato aplikace současně dovoluje rychlé vyhledá-
vání živých i neživých objektů, případně vzorců různého nestandardního 
chování (tj. například nepřiměřená frekvence vstupů jednoho subjektu 
do  určitého objektu, oproti standardu nepřiměřená rychlost anebo 
směr jeho pohybu apod.) a  nejrůznějších modelových situací, to vše 
podle předem zadaných kritérií. BriefCam tak splňuje globální potřebu 
prohlížení videozáznamů, rychlého vyhledávání například osob a  také 
hodnocení a prošetřování různých události, včetně přijetí včasných po-
třebných reaktivních opatření. 

Pokud se v některých případech jedná o velmi žádanou individuální identifi-
kaci, nejvýraznějším a nejvýznamnějším osobním identifikátorem je u kame-
rových systémů funkce rozpoznávání obličeje (Face Recognition). To ovšem 
není tak jednoduché, protože se zde zpravidla jedná o tzv. „nespolupracující“ 
prostředí. To jsou taková, kde si subjekt zpravidla ani neuvědomuje možnost 
skenování svého obličeje, nemá důvod dívat se přímo do kamery a ani se 
o to nepokouší. Možnost snímání obličeje k další identifikaci je zde proto zá-
sadně ztížena. Možnost použití jakéhokoliv záběru kamery, z jakéhokoliv úhlu 
a za jakéhokoliv osvětlení k úspěšné identifikaci subjektu podle rozpoznání 
obličeje přitom prozatím není možná (alespoň pokud je známo …). 

Širší možnosti využití této funkce jsou proto tam, kde je využívána pro se-
lekci a kontrolu například při vstupu do režimových prostor. Osoba, jejíž 
obličej se bude skenovat, si uvědomuje toto skenování a vybrala si tento 
proces jako nástroj ověření své identity - taková osoba se proto bude dívat 
přímo na kameru a nebude se nijak snažit zakrývat si svůj obličej, případně 
používat jeho různé modifikace například použitím brýlí. Možnost zobrazení 
všech podstatných znaků obličeje je v tomto případě na ideální úrovni.  

Aplikace AI hraje významnou roli také pokud se jedná o predikci krimina-
lity, která se již stala součástí policejních aktivit i u nás. Analýza širokého 
spektra informací a množství dat je tak schopna určité předpovědi prav-

Má umělá inteligence šanci 
v boji se zločinem?
JUDr. Jan Vidrna
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děpodobného výskytu budoucí trestné činnosti na základě dosavadních 
„zkušeností“ s místy a časy jejího výskytu v minulosti, společně v kombi-
naci s množstvím dalších faktorů. V České republice se konkrétně jedná 
o projekt Ministerstva vnitra s názvem Mapy budoucnosti. Přínosy takové 
predikce jsou nesporné. Umožňuje totiž zejména cílenější a efektivnější 
nasazování sil a prostředků bezpečnostních složek, a tím snížení krimina-
lity se současným zvýšením její objasněnosti. 

Mohlo by se tedy zcela opodstatněně tvrdit, že právě u tohoto segmentu 
kriminality má AI v rukou orgánů prosazování práva již své pevné místo, 
a lze si tak pouze přát její další kvalitativní a kvantitativní rozvoj. 

Vyskytl se zde však aktuální specifický problém, který má 
patrně potenciál určité aplikace AI při prosazování práva 
v budoucnosti limitovat. Tento problém je výsledkem stře-
tu názorů na roli AI v rámci Evropské Unie, přesněji řečeno 
na půdě Evropského Parlamentu.

Na straně jedné je akceptováno, že aplikace AI má v oblasti bezpečnosti 
a práva potenciál usnadnit práci policie a soudních orgánů a posílit bez-
pečnost a  fungování soudních systémů. Mohla by například zlepšovat 
a zrychlovat identifikaci podezřelých a obětí, hrát významnou úlohu při 
prevenci kriminality a hodnocení rizik. 

Na straně druhé je ale upozorňováno, že využití AI pro vymáhání práva 
a soudní účely může současně mít nepříznivé účinky a narušovat základní 
práva, jako např. právo na nediskriminaci, právo na ochranu osobních 
údajů a na soukromý život, právo na svobodu projevu a právo na spra-
vedlivý proces. Technologie rozpoznávání obličeje, prediktivní policejní 
nástroje a nástroje pro hodnocení rizika recidivy mohou vzbuzovat zvlášt-
ní obavy z předpojatosti a páchání diskriminace. AI aplikace také nesou 
určitá bezpečnostní rizika, mohou být cíli kybernetických útoků, a mohou 
tak být zneužívány zločinci.

Prozatímním výsledkem diskusí je rezoluce Evropského Parlamentu ze 
dne 6. října 2021, ve  kterém žádá moratorium na  zavádění systémů 
rozpoznávání obličeje a současně vyzývá k řadě dalších restrikcí v sou-
vislosti s nasazováním AI ve službách policejních a  justičních orgánů.  
Schválené usnesení se například staví i proti tzv. prediktivnímu poli-
cejnímu dohledu, neboli snaze předvídat chování jednotlivců a skupin 
na základě velkého množství dat. 

Pokud se jedná o možné moratorium na zavádění systémů 
rozpoznávání obličeje. Policie by podle europoslanců neměla 
mít možnost tento nástroj využívat, „dokud nebude možné 
považovat technické normy za plně v souladu se základními 
právy“, a dokud nebudou splněny další podmínky. Obecně 
Evropský parlament vyjadřuje názor, že využívání algoritmic-
kého rozpoznávání obličejů by z hlediska policejní práce mělo 
být omezeno na „jasně odůvodněné účely“.

Přijatá rezoluce apeluje na  ochranu základních práv a  varuje před 
hromadným sledováním občanů za účelem prosazování práva. Kromě 
omezení v otázce rozpoznávání obličejů obsahuje rezoluce také výzvu 
k trvalému zákazu systémů, které by ve veřejných prostorách automa-
ticky analyzovaly jiné lidské projevy, jako jsou chůze nebo hlas. Dále 
požaduje zákaz používání AI pro navrhování soudních rozhodnutí a sta-
ví se proti tomu, aby se donucovací orgány pokoušely za pomoci umělé 
inteligence předvídat chování lidí a identifikovat osoby, které by mohly 
spáchat trestný čin.

Obsáhlá rezoluce konstatuje potřebu zásadní metodiky správy AI a závě-
rem vyzývá relevantní orgány EU, aby vypracovaly komplexní pokyny, do-
poručení a osvědčené postupy s cílem dále upřesnit kritéria a podmínky 
pro vývoj, používání a zavádění aplikací a řešení umělé inteligence pro 
účely prosazování práva a  soudnictví. Samotný Evropský parlament se 
zavazuje, že vypracuje studii o provádění směrnice o prosazování práva 
s cílem určit, jak je při zpracovávání údajů donucovacími a soudními or-
gány zajištěna ochrana osobních údajů, zejména při vývoji nebo zavádění 
nových technologií. Dále vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila, zda jsou 
zapotřebí konkrétní legislativní opatření týkající se dalšího vymezení kri-
térií a podmínek pro vývoj, používání a zavádění aplikací a řešení umělé 
inteligence donucovacími a soudními orgány.

Základní nastolená otázka tak zní, 
zda je opravdu namístě postavit 

lidská práva nad využívání možností 
technologického pokroku a zde 

dokonce i nad bezpečnost občanů. 
Od rezoluce ke konkrétním 

legislativním a exekutivním krokům 
je sice ještě dlouhá cesta, ale velký 

důvod k zamyšlení pro všechny 
zainteresované zde je už nyní.

Working paper č. 2: Umělá inteligence jako 
bezpečnostní téma pro Evropskou unii a další 
mezinárodní organizace
plk. JUDR. Martin BOHMAN, Ph.D.
doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.

Základní zjištění, managerské shrnutí

•  Umělá inteligence je po linii Evropské unie, ale i jiných 
nadnárodních platforem, přinejmenším poslední tři 
roky (od roku 2018) výslovně vnímána jako určitá prů-
řezová priorita, téma, kterému se je třeba intenzivně 
věnovat.

•  Významný rozměr agendy představují bezpečnostní aspek-
ty, využití, ale i potenciál zneužití umělé inteligence.

•  Státy v této oblasti nemohou situaci zvládat samy, potřebují 
pomoc soukromých hráčů, bezpečnostního průmyslu.

•  Jedná se i  téma slibné pro profilování České republiky 
na nadnárodní úrovni, například částečně i v kontextu na-
cházejícího Předsednictví.

Základní doporučení, s důrazem na nejvíce 
relevantní aktéry a stakeholdery:

•  V první fázi je vhodné sledovat, kdo v kontextu České re-
publika zaujímá jaká stanoviska (a  jakou činnost). Sama 
agenda je tak široká, že není vždy zřejmé, jaká agenda 
do ní spadá již nyní, a jaká až perspektivně.

•  Samostatně je třeba téma mapovat s ohledem na probí-
hající bezpečnostní výzkum.

Zcela zásadní je rovněž proaktivní a trvale probíhající komunikace s ve-
řejností, s cílem vyvracet možné existující obavy ze souvisejících procesů, 
například s  ohledem na  ochranu lidských práv a  svobod, nebo vývoj 
a změny pracovního trhu.
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Rozhovor  
s Ing. Jiřím Jirkovským,
CEO ve společnosti VDT Technology a.s. 

Jiří Cívka

Analýza silných a slabých míst, příležitostí a hrozeb:

Analýza politických, hospodářských, sociálních, technologických, právních a environmentálních faktorů (dopadů) konkrétního vývoje.

Silná místa V rámci České republiky existuje řada aktérů, kteří jsou ve vztahu k zavádění umělé inteligence progresivní (výroba, 
kustomizace, networking, právní analýzy, atd.).

Slabá místa V kontextu České republiky je zřejmý nedostatek koordinace této agendy. Figuruje zde příliš mnoho aktérů, sledujících 
své úzce koncipované priority.

Příležitosti Téma je perspektivně slibné i jako dílčí téma (navazující na stejnou iniciativu Slovinska) v kontextu Předsednictví České 
republiky v orgánech Rady Evropské unie.

Hrozby
Související vývoj bude tak překotný, že na něj aktéři v České republice budou, přes veškeré své úsilí, reagovat se 
zpožděním.
Téma zároveň může z objektivních i subjektivních důvodů vyvolat plošný odpor části veřejnosti.

Možné politické 
dopady

Umělé inteligence v nejširším smyslu slova mohou znamenat transformaci světa, který známe. V užším smyslu slova 
je možné zmínit roli umělé inteligence v analýzách voličského chování, volebních kampaní a cílené komunikace 
s konkrétními skupinami obyvatel (voličů), podle jejich dosavadních preferencí (v kyberprostoru, na sociálních sítích 
i v reálném světě).

Možné hospodářské 
dopady

Umělá inteligence je doprovodným integrálním jevem celé řady hospodářských procesů (další průmyslová revoluce), 
včetně požadavků na lidskou sílu, výkonost, efektivitu a rychlost relevantních procesů.

Možné sociální 
dopady

Umělá inteligence je prezentována jako řešení, které odbřemeňuje člověka, je rychlejší, efektivnější, je svého druhu 
jediným řešením v kontextu záplavy informací. Je přitom otázkou, zda se potvrdí obavy z úplného nahrazení člověka 
a jeho vytlačením z určitých pracovních a společenským pozic.

Možné 
technologické 
dopady

Technologické aspekty jsou alfou a omegou celé problematiky. Umělá inteligence se může prolínat mnoha, pokud ne 
všemi, procesy a řešeními denní potřeby, oblastí bezpečnosti nevyjímaje.

Možné dopady 
na právní rámec

Právní (i etické respektive lidskoprávní) aspekty jsou v této souvislosti široce prezentovány. Je však otázkou, zda tento 
vývoj bude pamatovat na všechny eventuality a zda nezůstanou rozlehlá pole nepokryta – a vývoj právo nepředběhne.

Možné dopady 
na životní prostředí

Téma bývá zmiňováno spíše nepřímo, s tím, že zefektivnění celé řady procesů s sebou přímo ponese nižší požadavky 
na zdroje, energie a další vstupy, čímž dojde i ke snížení ekologické zátěže, spojované s dosavadním nastavením těchto 
procesů.  

Kompletní working paper naleznete na stránkách 
www.mbi.expert v sekci „Témata“
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lasti, zejména pokud jde o zajištění kritické infrastruktury, významných 
provozů a  služeb. Výsledný nedostatek odborníků se pochopitelně 
dotýká i  našich aktivit, kdy se situaci snažíme řešit z  několika úhlů 
pohledu. První z nich se dotýká vlastní znalosti technologií, kde právě 
široká spolupráce s akademickou sférou a odbornými institucemi při-
pravuje půdu pro růst nových specialistů a pomáhá pokrýt požadavky 
na  potřebné kapacity. Společné projekty s  konkrétními provozovate-
li a  uživateli v  jednotlivých segmentech pak vytvářejí podmínky pro 
získání expertízy v  daném specifickém oboru, ať jde o  infrastrukturu 
veřejné správy, energetiky, vodárenství či dopravy. Zde musím zmínit 
naše navázání na  přední evropské i  světové instituce a  kapacity, se 
kterými při řešení úzce kooperujeme. S tímto procesem je pak spojen 
třetí aspekt, a  to schopnost navrhovat a  realizovat komplexní úlohy 
napříč jednotlivými odbornostmi, včetně využití nástrojů strojového 
učení, modelování a umělé inteligence, kde právě VDT Technology jako 
systémový integrátor vidí svoji roli.
 
Jaké jsou Vaše předpovědi do  budoucna, co se týče vy-
užívání moderních chytrých technologií v oblasti bezpeč-
nosti? Jak myslíte, že tento vývoj ovlivní každodenní život 
obyvatel?

Myslím, že budeme sledovat podobný trend jako v ostatních odvětvích, 
tedy automatizace řady systémů, které podpoří, zefektivní a  usnadní 
práci lidským operátorům. Lidský vstup ale bude vždy v oblasti bezpeč-
nosti potřeba. Využití moderních technologií uvidíme zejména v oblas-
tech větších měst, zatímco venkovské oblasti se budou v  této oblasti 
měnit pomaleji nebo alespoň méně znatelně. Samozřejmě nevýhodou 
tohoto vývoje je větší závislost na technologiích, s čímž souvisí debata, 
do jaké míry se na moderní bezpečnostní technologie spoléhat a jak 
moc se připravovat na situaci, kdybychom se museli bez těchto tech-
nologií obejít.

Oblast bezpečnosti je občas zrádná tím, že si nových nebo lepších opat-
ření všimneme až v případě nějaké mimořádné události, které naštěstí 
většina obyvatel často nezažije. Často by se dalo říct, že to, že se nic 
nestane znamená, že opatření fungují. Abych zmínil něco konkrétněj-
šího, díky technologiím, kterými se ve  VDT zabýváme, bychom mohli 
například vidět lepší reakční dobu složek IZS, menší riziko ohrožení 
života a zdraví záchranářů při zásahu, efektivnější plánování evakuací 
v budovách, bezpečnější veřejné prostory a obecně lepší připravenost 
a odolnost našich systémů na mimořádné události.

Jaká je budoucnost VDT Technology?

Společnost působí v  segmentu, který vzhledem ke  svému významu, 
možnostem a dynamice otevírá široké spektrum možností dalšího roz-
voje. Stále více technologií se stává komoditami a přidaná hodnota se 
přesouvá do znalostí a aktivit, které jsem jmenoval – správa a využití 
dat, tvorba pokročilých expertních funkcí jako digitální modelování, 
simulace a predikce. 

VDT Technology si tak podle svého motta klade za  cíl dále růst jako 
významný partner se silným zázemím a  týmem zkušených odborníků 
v oblasti inteligentního řízení, digitalizačních procesů a bezpečnostních 
řešení. Díky partnerství s  předními světovými dodavateli technologií 
a služeb pak v konečném efektu pomáhat zákazníkům rychle a efek-
tivně implementovat nové trendy i  zákonné požadavky pro dosažení 
úspěchu v náročných podmínkách trhu.

Děkujeme za rozhovor a za celou redakci přejeme mnoho úspěchů 
a spokojenosti ve Vašem dalším profesním i osobním životě.

 www.vdttechnology.com

Jako ředitel VDT Technology můžete nám shrnout co VDT 
Technology je a jaké jsou jeho hlavní činnosti?

Rád bych představil VDT Technology jako ryze českou společnost, půso-
bící jako systémový integrátor v  oblasti digitalizace a  expertních systé-
mů se speciálním zaměřením na bezpečnost. Jako certifikovaný partner 
renomovaných globálních hráčů využíváme robustní platformy pro vývoj 
vlastních aplikací ve vodárenství, dopravě a průmyslu, které také nabízí-
me jako službu. Z bezpečnostních technologií považuji za důležité uvést 
analytické nástroje pro kamerové systémy či expertní řešení pro crowd 
management řešící efektivní monitoring pohybu davu lidí s možností si-
mulace a predikce chování např. při krizových situacích.

Významná je pro nás spolupráce s univerzitami, výzkumnými a kompe-
tenčními centry i odbornými asociacemi, se kterými se podílíme na pří-
pravách řešení jak pro komerční sféru, tak pro implementaci v projektech 
vědy a výzkumu.

V posledních letech se často mluví o konceptu chytrých a bez-
pečných měst. Můžete nám tento koncept více přiblížit?

Metodiky chytré městské odolnosti a realizace jejich postupů jsou re-
akcí na měnící se bezpečnostní situaci, rozšiřující se formy rizik i nově 
využívané technologie. Záměrem je zajištění spolehlivého fungování 
základních provozních systémů, infrastruktury a ochrana obyvatelstva 
v dané městské aglomeraci a souvisejícím území. Zásadním principem 
je multidisciplinární přístup se zahrnutím všech dostupných oblastí 
a aspektů – z pohledu rizik posuzujeme všechny představitelné moda-
lity od následků systémových poruch a provozních havárií, přes dopady 
přírodních a ekologických katastrof až po teroristické útoky.

Znalostní systém v oblasti urbánní odolnosti zahrnuje veškerá relevantní 
odvětví – především bezpečnost, energetickou, dopravní a komunikační 
infrastrukturu, logistiku a  zásobování, zdravotnictví, městské řídící sys-
témy, a to včetně součinnosti příslušných složek a organizací. Právě na-
sazení pokročilých technologií, jakými se ve společnosti VDT Technology 
zabýváme, umožňuje převést úroveň analytiky, prevence, návrhu řešení 
včetně modelování a simulace na kvalitativně novou úroveň.

Výsledným efektem aplikace konceptu chytrých a bezpečných měst je ne-
jen zvýšení odolnosti dané lokality, ale také přínos pro definici národní 
politiky v této oblasti a synergický efekt při uplatňování v dalších měs-
tech, obcích a územích.

V  jakých moderních bezpečnostních technologiích vidíte 
velký potenciál?

Pokud se budeme bavit o využití moderní technologie v podobě software 
řešení, tak samozřejmě vidím největší potenciál ve využití moderních ná-
strojů počítačového a strojového vidění. Jednak jsme realizovali několik 
projektů, ve kterých se využívala umělá inteligence jako nástroj pro rozvoj 
a bezpečnost. A dále jsem přesvědčen, že softwarová řešení mají mno-
hem širší využití. Jejich komplexnost nabízí mnohonásobně vyšší uplat-
nění, než jednorázové novinky na trhu. V oblasti bezpečnosti je potřeba 
nástroj, který lze použít a  přizpůsobit různým situacím a  toto je právě 
velká výhoda softwarů s umělou inteligencí. Jednoduše řečeno, naučíte 
program vyřešit problém.

Jaký dopad bude mít vybudování 5G sítí pro technologie se 
kterými VDT pracuje?

5G jako nová generace mobilní konektivity v rámci komunikačních sítí 
staví na předchozích generacích LTE technologií. Jedná se o technologii 
přinášející kvalitnější a spolehlivější mobilní konektivitu, která umož-
nuje rozvoj širokého spektra digitálních služeb a  aplikací spojených 
s  vysokorychlostním přenosem dat a připojením k  internetu. Přináší 
nejen zásadní příležitosti v oblasti zlepšení stávajících aplikací a řeše-
ní, ale otevírá dosud nevyužité příležitosti pro správu měst a firemní 
aplikace. Aktuálně s velkou výhodou využíváme možnosti 5G v oblasti 
kamerových bezpečnostních systémů, kde lze s výrazně nižšími náklady 
a  vyšší kvalitou a  flexibilitou budovat komplexní kamerové systémy. 
K  tomu lze přidat rozvoj telematických projektů pro zlepšení dopravy 
v rámci městských aglomerací. Naším cílem je pak spojit 5G s našimi 
záměry v oblasti autonomního řízení.

VDT se zabývá technologiemi analýzy kamerového obrazu, 
takzvané „chytré kamerové systémy“. Existují oprávněné 
obavy ze zneužívání těchto technologií v rámci omezení zá-
kladních lidských práv. Jaký je Váš pohled na věc?

Podívejte se, záleží na  úhlu pohledu. Pokud budeme chtít vnímat 
bezpečnost jako restriktivní opatření, tak samozřejmě můžeme dis-
kutovat o  využití kamer v  podobě „Velkého bratra“. Nicméně pokud 
budeme nahlížet na analýzu kamerového obrazu jako na prostředek 
pro prevenci a  eliminaci možných kolizních jevů, rázem se bavíme 
o velmi efektivním nástroji na získání potřebných informací nebo jako 
informační zdroj pro predikci. Faktem také zůstává, že kamerové body 
jsou již běžnou součástí našich životů a  prostředí. Nikdo z  nás není 
pohoršen, když někde kamera je. Bohužel ne vždy se jedná o kameru, 
která dokáže vyřešit problém, pokud se kamerový záznam nenahrává 
a  neukládá. Právě proto, a  to zdůrazňuji, je velmi výhodné používat 
software, jako prostředek pro analýzu obrazu, a to bez nutnosti uklá-
dání záznamů. Chytrá řešení v  podobě softwaru dokážou analyzovat 
obraz bez uložení, a tím pádem se nemůžeme bavit o zneužívání dat 
a záznamů.

VDT pracuje s  technologiemi, které jistě vyžadují vysoce 
kvalifikované odborníky v oblasti informačních technologií. 
Je u nás v České republice dostatek těchto lidí nebo s tím 
máte problém?

Vedle rozvoje technologií představuje dostupnost připravených od-
borníků klíčovou podmínku nejen pro design, ale také implementaci 
a  provoz pokročilých technologií. Současná situace charakterizovaná 
kvůli pandemickým opatřením prudkým nárůstem nároků na vzdále-
né sdílení dat a komunikaci pochopitelně generují enormní poptávku 
po takových profesionálech. Provozovatelé ve státní i komerční sféře 
jsou navíc konfrontováni s novými legislativními požadavky v této ob-

Kdo je Jiří Jirkovský?

Generální ředitel VDT technology Ing.  Jiří Jirkovský, MBA 
je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a University 
of Pittsburgh. Během své kariéry zastával řadu vedoucích 
pozic u  nadnárodních koncernů se specializací zejmé-
na na  inteligentní systémy řízení, digitální modelování, 
simulaci a  predikci s  využitím pasportizačních nástrojů 
a  IoT platformy. Například ve  společnostech Siemens, 
Landis&Gyr a  Elektrowatt. V  současnosti zastává pozice 
v  Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium 
Alarm, Bezpečnostní sekci Hospodářské komory ČR, Evrop-
ské bezpečnostní asociaci Euralarm a u Obchodní komory 
Švýcarsko – Česká republika.
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Z  pohledu bezpečnosti existuje velký potenciál použití 
prvků Smart city k zajištění větší bezpečnosti a odolnosti 
městského systému. Jednou z  často diskutovaných tech-
nologií spadajících do konceptu chytrých bezpečných měst 
jsou inteligentní kamerové systémy. V  rámci programu 
Smart Prague byl v roce 2018 podpořen i projekt Numeri – 
Inteligentní monitorovací systém pro Prahu 9.

Cílem projektu Numeri byla digitalizace kamerového systému a  jeho 
instalace, včetně nastavení softwaru pro analýzu obrazu za účelem zvý-
šení bezpečnosti v dané lokalitě. Koncept kamerových systémů nebo 

v tomto případě městských kamerových dohledových systémů (MKDS) 
jistě není nutné představovat. Jejich vývoj v druhé polovině 20. století 
a následný rozvoj v 90. letech je veřejnosti znám. 

Modernizace kamerového systému v  současnosti zahrnuje zejména 
přechod ze starých analogových systémů na  systémy digitální, op-
timalizování umístění jednotlivých kamer, zavedení kamer s  větším 
rozlišením, instalace hardwarové infrastruktury podporující přenos, 
nové monitorovací prvky a podobně. Tato modernizace nevyhnutelně 
vede ke zvýšení množství dat k analýze a pokud bychom pokračova-
li stejným způsobem vyhodnocování těchto dat, který byl nastaven 

před skoro jak půl stoletím, v praxi by to vždy znamenalo navýšení 
lidských zdrojů.

Avšak doby, kdy operátor kamerového systému roboticky monitoroval 
jeden obraz za druhým po celou dobu jeho směny, se už několik let mění 
a bude měnit čím dál drastičtěji. Hlavním faktorem této změny je právě 
zavádění softwaru pro analýzu obrazu. Právě tyto sofwarové aplikace byly 
v rámci projektu Numeri instalovány. Jaké jsou ale možnosti těchto no-
vých technologií? To se pokusí rozvést zbytek tohoto článku. Pro potřeby 
základní kategorizace si můžeme softwarovou analýzu rozdělit do dvou 
hlavních oblastí offline a online.

Offline analýza, neboli také forenzní analýza, slouží pro potřeby 
vyšetřování přestupků, trestné činnosti nebo jiné mimořádné události. 
Lidskému operátorovi může zabrat analýza záznamů kamer pro potřeby 
vyšetřování hodiny a dny. Se softwarovými nástroji může tuto dobu výraz-
ně snížit na minuty. Čím déle zůstávají mimořádné události neobjasněné, 
tím se zvyšuje pravděpodobnost, že v závěru objasněné nikdy nebudou. 
Softwarová analýza dokáže v mnoha případech proces vyšetřování pod-
pořit a zrychlit. Konkrétně se může jednat o použití při:

• hledání specifického dopravního prostředku,
• hledání ztracených osob a zvířat,
• vyhledávání pomocí registračních značek nebo
• tvorbě dopravních statistik.

Software pro offline analýzu nebyl během projektu Numeri instalován. 
Charakter těchto nástrojů ale vždy nabízí možnost zpětně tento soft-
ware zavést.

Druhou kategorií je online analýza, neboli také analýza v reálném 
čase. Ta slouží k podpoře lidských operátorů kamerového systému při 
jejich monitorovací činnosti. Po  jeho nastavení na  specifické umístění 
jednotlivých kamer a  požadavků uživatele dokáže software operátora 
upozornit na různé situace, které se na záznamu odehrají, a které ná-
sledně operátor posuzuje. Spojením rychlosti moderního hardwaru, 
softwaru a lidského úsudku můžeme výrazně zvýšit monitorovací kapacity 
jednotlivých operátorů a celkovou efektivitu kamerového systému. 

Právě tato online analýza byla instalovaná a nastavená v rámci projektu 
Numeri. Samozřejmě konkrétní nastavení pro podmínky Prahy 9 jsou cit-
livé informace, avšak můžeme ilustrovat několik příkladů užití, na které 
lze tyto systémy použít. Například v oblasti Situační prevence krimi-
nality můžeme systém nastavit, aby operátora upozornil například na:

•  Detekci agresivního jednání: Na  základě gest, prudkých 
pohybů, nestandartní trajektorie pohybu, rychlosti pohybu 
a dalších atributů dokáže analýza rozeznat a upozornit na agre-
sivní jednání.

•  Detekci vniknutí do objektu: Na základě pohybů a postave-
ní osob, stání v zakázané zóně, změny běžného pozadí záznamu, 
náhlé změny osvětlení může software upozornit na násilné vnik-
nutí do objektů.

•  Detekci poškozování vozidel: Na  základě pohybu kolem za-
parkovaných vozidel může software detekovat poškozování vozidla, 
které může předcházet krádeži vozidla samotného, jeho součástek 
anebo věcí uvnitř. 

•  Detekci poškozování/krádeže majetku: V  případě, že se 
v  monitorovaném prostoru objevují permanentně určité objekty 
jako lampy, lavičky, zábradlí, víka kanálů, bankomaty, odpadní kon-
tejnery, lze nastavit software tak, aby detekoval manipulaci s těmito 
objekty, která může předcházet poškození cizí věci, sprejer-
ství nebo výtržnictví. 

Softwarová analýza dokáže v reálném čase identifikovat možné dopravní 
přestupky a upozornit operátora na konkrétní situace. Mezi tyto situace 
může patřit například:

•  Jízda na  červenou: Podle stavu semaforu systém monitoruje 
pohyb v jednotlivých směrech a pruzích, pokud vozidlo nedodržuje 
tyto daná pravidla systém toto chování detekuje.

•  Detekce používání mobilních zařízení: Pokud je samotná ka-
mera snímající prostor umístěná tak, aby zabírala řidiče v dostateč-
né kvalitě, může identifikovat řidiče, kteří používali mobilní zařízení 
během jízdy.

•  Měření rychlosti: Základní funkce v  dopravní bezpečnosti je 
měření rychlosti. Software dokáže vypočítat přibližnou rychlost po-
hybujících se vozidel, avšak čistě softwarovou analýzou nelze měřit 
rychlost průkazně a je potřeba doplnit kamerový systém o senzory, 
které mohou měření rychlosti provést precizněji.

•  Jízda v protisměru: Jednotlivé záběry kamer se nastavují na běž-
ný směr jízdy, pokud vozidlo tento směr poruší, systém na tuto situ-
aci upozorní.

•  Zákaz zastavení a stání: Software lze snadno nastavit tak, aby 
určité zóny v záběru kamery byly brány jako zóny zastavení nebo stá-
ní. Podle toho, o jakou zónu se jedná, bude upozorňovat okamžitě 
anebo s prodlevou.

•  Jízda v zakázané zóně: Na obrazech z jednotlivých kamer lze vy-
značit prostory, kde se standartně vozidla nemají vyskytovat, například 
chodníky nebo cyklostezky. Výskyt vozidel v  tomto prostoru povede 
k upozornění operátora. Použití také může být pro zóny se zákazem 
vjezdu nákladních vozidel, kde může systém identifikovat větší vozidla. 

V  roce 2017 byla představena Koncepce Smart Prague do  roku 2030. V  rámci této 
koncepce hlavní město Praha začalo podporovat různé projekty v oblasti Smart city. 
Smart city je koncept využívání internetu věcí (síť fyzických zařízení a  senzorů) 
ke sběru dat, řízení aktiv, zdrojů a služeb za účelem efektivnějších městských celků. 
Cílem chytrých měst je zlepšit životní podmínky jejich obyvatel a zároveň mohou 
městu pomoci efektivněji využívat omezené zdroje. Výhody plynoucí z implemento-
vání konceptu chytrého města mohou být například:

• uvolnění lidských zdrojů města pro komplexnější úkoly,
• snížení energetické náročnosti města,
• zkvalitnění služeb města pro obyvatele nebo
• zvýšení bezpečnosti lidí a majetku.

Projekt Numeri – Využití 
moderní analýzy obrazu 
v praxi
Ing. Ondřej Dolejš
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•  Nestandartní jízda: Software se po  jeho zavedení začne učit, 
jak má obraz z  jednotlivých kamer vypadat za běžných podmínek. 
Například kde vozidla běžně zpomalují, jaká je běžná trajektorie 
při průjezdu, odbočení nebo parkování. Pokud se objeví vozidlo, 
které tuto běžnou trajektorii bude zásadně porušovat, systém může 
na toto chování upozornit.

•  Detekce dopravních nehod: Software je schopný identifikovat 
vážnější dopravní nehody pomocí mnoha atributů. Například náhlé 
zpomalení vozidla, změna osvětlení (jiskry/oheň), poškození infra-
struktury (pouliční lampy, svodidla, zábradlí…), netradiční trajektorie 
vozidla a podobně. Rychlé získaní informace o přítomnosti dopravní 
nehody je naprosto zásadní pro efektivní zásah jednotek IZS.

•  Analýza pro management dopravy: Aktuální přehled o do-
pravní situaci je nezbytný pro její efektivnější řízení. Mnoho funkcí, 
které softwary analýzy obrazu nabízejí zde naleznou svoje využití. 

Jedná se například o:

•  Detekci dopravních kolon: Analýza na  jednotlivých obrazech 
kamer může být nastavena tak, aby detekovala zvýšenou hustotu 
vozidel tam, kde to není běžné.  

•  Detekci zásahu složek IZS: Analýza obrazu může být nastavena 
na detekci průjezdu vozidel IZS. Systém tuto situaci může detekovat 
pomocí změny osvětlení (výstražné majáky), porovnání registračních 
značek a nestandartního pohybu vozidel.

•  Počítání vozidel ve městě: Pokud je kamerový systém dosta-
tečně hustý anebo efektivně rozmístěný je možno získat aktuální in-
formace o naplnění dopravní kapacity města anebo určité oblasti/
vozovky. Tyto informace mohou být následně použity pro efektivnější 
řízení dopravy ve městě nebo jeho částech.Softwarovou analýzu ne-
musí uživatel čistě používat v otázkách situační prevence kriminality 
nebo dopravní bezpečnosti. Může mít využití i pro další mimořádné 

události a podpořit tak i zbytek jednotek IZS a další subjekty, které 
zodpovídají za bezpečnost osob v různých podmínkách.

•  Detekci požáru/výbuchu: Na  základě náhlé změny osvětlení 
systém upozorní na požár nebo výbuch a operátor může tak přivolat 
jednotky hasičského záchranného sboru na místo incidentu a podat 
jim přesné informace.

•  Detekci náhlého seskupení osob: Software se po svém za-
vedení začne učit rutinu jednotlivých obrazů z kamer. Například se 
může naučit, že ve všední dny od 7:30 do 7:50 je na dané kameře 
zvýšené množství chodců, jelikož se v blízkosti nachází škola. Pokud 
se však větší množství chodců nestandartně objeví v 8:30, upozorní 
na to operátora. Takto může detekovat nepřímo například paniku, 
požár v okolí.

•  Podporu při veřejných událostech: Stále častější praxí se 
stává používání softwarové analýzy obrazu pro podporu řízení spo-
lečenských událostí. Software umožňuje rychlé přenastavení na růz-
né funkce k podpoře pořádání těchto událostí. Například se může 
používat k  počítání návštěvníků události a  podávat tak informace 
o kapacitě.

•  Detekci zdravotních potíží: Pokud se osoba zastaví, posa-
dí nebo lehne nestandartním způsobem a  na  netradičním místě 
v monitorovaném prostoru, systém může být nastaven na upozor-
nění, třeba po určené uplynuté době. Možná může být také detekce 
záchvatů, při kterém má osoba třes.

Jak lze z  příkladů výše vidět, softwary analýzy obrazu jsou vysoce 
modifikovatelné a dají se nasadit v ohromném množství rozdílných 
podmínek a operačních situací. Je však naprosto stěžejní řádně zre-
gulovat a kalibrovat systém při jeho úvodním nastavení podle míst-
ních podmínek a  požadavků uživatele. Právě tato kalibrace, určení 
požadavků a následné „učení“ algoritmu byla stěžejní částí projektu 
Numeri.

CertiConVis: Co nabízí 
systém umělé inteligence 
do kamerových systémů?
Ing. Vladimír Mařík, MBA
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Umělá inteligence a pokročilá analýza videa jsou odpovědí na součas-
ná rizika spojena nejen s terorismem a kriminalitou. Tzv. chytrá kamera 
dnes nejen zaznamenává obraz a zvuk, ale v reálném čase vyhodnocuje 
to, co právě vidí. Technologie počítačového vidění je pro své pokročilé 
funkce využívána při ochraně veřejného prostoru a objektů, v automobi-
lovém průmyslu, v řízení a plánování dopravy, ve zdravotnictví, při třídění 
elektroodpadu i v kosmonautice. 

Využití na veřejných prostranstvích

„Kamery jsou součástí městské infrastruktury již několik dekád. To, co se 
mění, je způsob, jak se na obrazy z kamer díváme. Počet kamer roste mno-
hem rychleji než kdy dříve, ale počet jejich operátorů zůstává víceméně 
stejný. Dnes dokážeme ke každé kameře přidat prvek umělé inteligence, 
která z pasivního zařízení, jež bez lidské obsluhy nepřináší požadovaný uži-
tek, vytvoří chytré zařízení se schopností sledovat i několik úloh najednou, 
dokáže se učit a  zlepšovat. V budoucnu povede právě schopnost učit se 
ke schopnosti přizpůsobovat se změnám. Počet lidských operátorů může 
zůstat klidně stejný nebo nižší než dnes, ale jejich výkon výrazně poroste 
díky umělé inteligenci. To je však jen jedna z mnoha oblastí. Díky sledování 
dopravy a situací, ke kterým v ní dochází, lze zachránit stovky životů, které 
si každý rok vyžádá provoz na silnicích. Mimo oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví pomáhá tato technologie samotné urbanistice v rozvoji měst. Analy-
zováním a vyhodnocováním chování lidí ve městech můžeme jejich budoucí 
podobu výrazně zlepšovat. Tato technologie se rozvíjí i pro další oblasti jako 
komerce, marketing a samozřejmě se připravujeme i na výzvy, které dnes 
ještě ani neznáme, a které vyplynou z budoucích potřeb,“ říká Vladimír Ma-
řík mladší, obchodní ředitel vědecko-technologické společnosti CertiCon.

Využití pro komerční sféru

Na  trhu se vyskytují různé technologie pro oblast počítačového vidění 
z kamer. V převážné většině se jedná o systémy, které jsou orientova-
né do oblasti bezpečnosti. Velmi často se jedná o produkty společností, 
které se zabývají výrobou kamer, jež následně doplňují o  vlastní VMS 
(Video Management System) platformu. Tyto systémy nemají k  dispo-
zici datovou platformu, která by byla schopna data dále vyhodnocovat 
a zpracovávat do manažerských sestav. 

CertiConVis, produkt české společnosti CertiCon, nabízí klientům odlišný pří-
stup k vyhodnocování získaných dat. Ačkoliv je kamera se systémem „chytré-
ho“ softwaru schopna analyzovat velké množství dat, stále je potřeba získaná 
data správně vyhodnocovat a následně vhodně využít pro zlepšení procesů 
v daných segmentech. Ať už se jedná o statistiky z obchodních center a pro-
dejních řetězců, procesy logistických celků nebo klasický systém zabezpečení 
perimetru u  soukromých objektů, systém umělé inteligence by měl zcela 
samostatně umět vyhodnotit přesně to, co mu uživatel zadá. A to navíc jak 
v reálném čase, tak i zpětně na základě záznamu z kamerového systému. 

Typický příklad využití systému CertiConVis v  komerční sféře lze uvést 
v oblasti stavebnictví. Zde společnost CertiCon uvádí na  trh zcela nový 
produkt: elektronický stavební deník s  integrovanou video-analýzou. 
U větších staveb je zákonnou povinností vést si stavební deník. Tato čin-
nost vyžaduje maximální kontrolu nad všemi probíhajícími procesy a do-
dávkami, a ačkoliv na trhu lze najít moderní platformy tzv. elektronického 
stavebního deníku, jejich doplnění o  video-analytický software nabízí 
zcela nové možnosti kontroly jednotlivých procesů. Kamera na stavbě pak 
dokáže detekovat například příjezdy a odjezdy pracovníků či dodavatelů 
vč. detekce SPZ, nasazení pracovních pomůcek jako jsou vesty a přilby, 
či klasické zabezpečení stavební zóny proti nechtěnému vniknutí. Tyto 
statistiky následně vidí odpovědný pracovník v  rozhraní elektronického 
stavebního deníku, kde jej může dále zpracovávat.

Nahradí systém počítačového vidění lidské oko?

Kamerový systém, ať už je jakkoliv chytrý, nikdy nedokáže sám určit, co má 
sledovat, kde, v jakých časech a zejména proč. Lidské oko, potažmo člo-
věk, tedy vždy bude prvotním článkem, který požadované procesy vymyslí 
a následně vyhodnotí. Jinými slovy – nikdy nebude zcela nahraditelný. 
Ovšem samotnou práci, kterou byl dosud nucen vykonávat zcela sám, 
si nyní bude moci výrazně zjednodušit pomocí umělé inteligence, tedy 
například pomocí systému CertiConVis.

 www.certiconvis.cz

Ing. Vladimír Mařík, MBA

Předsednictví Slovinska 
v radě Evropské unie a téma 
umělé inteligence
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Aktuálně je jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti umělé inteligence tzv. počí-
tačové vidění. Své uplatnění stále častěji nalézá zejména v kamerových systémech, 
a to jak v komerční sféře, tak i na veřejných prostorách. Pomáhá nám tato technolo-
gie v reálném životě, nebo jde spíše o jakýsi trend? Kde všude lze využít? Jak takový 
software funguje a k čemu je dobrý?
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Pojem umělá nebo strojová inteligence souvisí s počítačovými systémy, 
které prostřednictvím vnímání a  zohledňování svého prostředí rychleji 
dosahují cílů stanovených člověkem. Umělá inteligence napodobuje lid-
ské kognitivní funkce, jako je učení, vizuální a zvukové vnímání a řešení 
problémů.

Postupně se zvyšující výpočetní výkon, rostoucí množství dostupných dat 
z rychle se digitalizujícího světa a vývoj pokročilých algoritmů otevírá nové 
možnosti, nejen s ohledem na téma umělé inteligence.

Hlavním cílem umělé inteligence není stát se autonomní nebo nahradit 
lidskou inteligenci. Rozvoj a  používání umělé inteligence je vnímán jako 
důležitý zdroj hospodářského růstu a  sociálního blahobytu, s  dopadem 
na omezení změny klimatu, jakož i na řadu odvětví od finančních služeb, 
zemědělství a průmyslové automatizace až po vzdělávání a veřejné služby. 
Nekontrolované používání umělé inteligence by přitom mohlo vést k ne-
předvídatelným a nebezpečným výsledkům, rozhodnutím nebo akcím.1 

Výzvou souvisejících procesů je řada otázek souvisejících se soukromím 
a bezpečností uživatelů digitálních nástrojů a právem na nediskriminaci, 
které je třeba vnímat a  řešit.  Je třeba zlepšit možnosti vzdělávání pro 
všechny a zajistit, aby „v přípravě na budoucnost“, nebyl nikdo přehléd-
nut. Nelze zapomínat ani na možné negativní důsledky souvisejících pro-
cesů: sociální izolaci a její dopad na blahobyt.2 

Umělá inteligence nahrazuje typy úkolů, které nyní lidé vykonávají. 
Na trhu práce bude patrně brzy přebytek osob, které bude třeba trans-
formovat na  jiné úkoly (například profesionální řidiči, které nahradí 
koncept autonomních vozidel). V horizontu 5 až 10 let bude dost možná 
potřeba nová společenská smlouva.

Příklady akcí Předsednictví Slovinska

V  průběhu července a  srpna se příliš mnoho akcí tradičně nepořádá. 
V průběhu celého Předsednictví (od července do prosince 2021) však 
v  Lublani probíhalo Digitální centrum Slovinska, spoluvytvářené 
platformou Digital Innovation Hub a  Ministerstvem hospodářského 
rozvoje a  technologií. Vstup do  prostor a  na  všechny akce byl po  ce-
lou dobu Předsednictví zdarma. Centrum bylo otevřeno výzkumníkům 

z celého světa a zároveň nabídlo podporu politikům při tvorbě opatření 
v důsledku zavádění technologií umělé inteligence v různých oblastech. 
Centrum pořádalo i  veřejné konzultace o dopadech umělé inteligence 
pro širokou veřejnost.

Co se týče první „politické“ akce na teritoriu Slovinska, pak se ve dnech 
14. a 15. září 2021 ve měste Brdo pri Kranju uskutečnila Evropská 
konference na vysoké úrovni o umělé inteligenci.4 

Na neformální videokonferenci dne 14. října 2021, které předsedal 
slovinský ministr veřejné správy Boštjan Koritnik, diskutovali ministři 
členských států Evropské unie odpovědní za telekomunikace a informač-
ní společnost o navrhovaném zákonu o umělé inteligenci.5

V dubnu 2021 totiž Evropská komise zveřejnila návrh Nařízení o umě-
lé inteligenci 6 a Plán společných akcí („Akční plán“) na pod-
poru rozvoje a  používání umělé inteligence.7 Jedná se v  ce-
losvětovém měřítku o první legislativní koncept, který reguluje umělou 
inteligenci. Cílem procesu je vytvořit jednotný trh pro umělou inteligenci, 
který přispěje k rychlému rozvoji a rozšíření konceptu v celé Unii, to vše 
při plném respektování etických norem a  základních práv a  svobod. 
Návrh si klade za cíl vytvořit ekosystém, který bude založen na důvěře. 
Jednalo se o důležitý milník, jehož cílem bylo přenést úsilí o tvorbu politik 
„od ambicí k akci“ a proměnit Evropu v globální centrum důvěry v kon-
cept umělé inteligence.

V rozpravě se ministři podělili o své názory na to, zda je navrhovaný práv-
ní rámec vhodný k řešení výzev, kterým v této oblasti svět čelí a zhodnotili 
jeho dopad, zejména právě z hlediska ochrany základních lidských práv.

Účastníci se shodli na  tom, že Evropská unie potřebuje systematickou 
a jednotnou regulaci využívání umělé inteligence na vnitřním trhu a že 
tato regulace staví člověka do středu zájmu. Zdůraznili také, že související 
kroky musí být vyvážené. Je to dost možná jediný způsob, jak i nadále 
umožnit rozvoj inovací v evropském prostoru, ale i proto je při zavádění 
souvisejících kroků zapotřebí opatrnosti.

Ve  dnech 8. a  9. listopadu 2021 se uskutečnila hybridní konfe-
rence Digitální vzdělávání a  umělá inteligence.  Akce před-
stavila, mimo jiné, současná řešení a  doporučení týkající se umělé 
inteligence pro školy, učitele a studenty.8  Cílem akce bylo formulovat 
postoje a  návrhy, které by přispěly ke  zvýšení digitálních kompeten-
cí a  překlenutí digitální propasti v  nástrojích a  rámcích (doporučení 
pro online vzdělávání, distanční vzdělávání a kombinované vzdělává-
ní). Na konferenci se protnuly názory učitelů, výzkumných pracovníků 
a osob s rozhodovací pravomocí z členských států Evropské unie, vyso-
kých úředníků Evropské komise a zástupců členských států v oblastech 
vzdělávání, odborné přípravy a  inovace. Konference byla rozdělena 
do tří tematických sekcí:

•  Didaktika digitálního vzdělávání: Role učitele, studenta 
a  učebního prostředí. Klíčovou otázkou bylo, jaké je smysluplné 
a efektivní využití digitálních technologií a role učitele ve výuce, ze-
jména s ohledem na to, jak studenti generují poznatky na různých, 
zejména vyšších taxonomických úrovních. 

•  Škola a  společnost v  digitálním světě: Klíčové otázky této 
části akce zněly: Jakou roli hraje škola v digitálním světě a zda stále 
zůstává prostorem socializace? Jaké digitální občany potřebujeme 
a  chceme? Jak vzdělávat veřejnost o  digitální bezpečnosti a  sou-
kromí?  Jak vyplnit mezery v digitálních dovednostech mezi různý-
mi studenty? Jak vychovávat děti k samostatnému životu a k životu  
v digitální společnosti?

•  Umělá inteligence ve vzdělávání a pro vzdělávání: Umělá 
inteligence si neklade za cíl učitele nahrazovat, ale pomáhat jim. Pro 
vzdělávání je klíčové znát jeho principy, příležitosti a výzvy. Učitelé 
musí kriticky přemýšlet o roli technologií ve společnosti a zároveň 
se s nimi naučit komunikovat. Zapotřebí jsou  digitálně kompetent-
ní a sebevědomí pedagogové, kvalitní obsah, uživatelsky přívětivé 
nástroje a bezpečné platformy, které respektují soukromí a etické 
normy. 

Souběžně s hlavní konferencí se ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 
konal DigiEdu Hackaton, pořádaný ve spolupráci s Mezinárod-
ním výzkumným střediskem pro umělou inteligenci (Inter-
national Research Centre in Artificial Intelligence, IRCAI, což je součást 
Agentury Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu; 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESCO), které od roku 2020 sídlí v Lublani. V rámci Hackatonu bylo 
zaregistrováno více než 60 národních týmů. Akce se konala v prosto-
rách některých institucí v  Lublani  (zejména se jednalo o  Lublana 
Technology Park) a zbytek účastníků se zapojil vzdáleně „přes internet“. 

Hlavním cílem akce bylo demystifikovat umělou inteligenci, zpřístupnit ji 
studentům, generovat nápady demonstrujícící sílu inovativních přístupů 
a  nástrojů v  rukou lidí s  průkopnickým duchem – a  zároveň přilákat 
talenty k řešení výzev udržitelného rozvoje.10 

Cílem slovinského předsednictví  bylo uzavřít alespoň jedno úplné čtení 
textu Nařízení o umělé inteligenci do prosince 2021 a předložit 
první kompromisní návrh nebo zprávu o pokroku. Splnění cíle bylo avi-
zováno k datu 29. listopadu 2021.11 

Návrh Komise zahrnoval zákaz aplikací umělé inteligence, u  nichž se 
předpokládá, že představují nepřijatelná rizika. Jedním z nich je sociální 
bodování, praxe zahájená v Čínské lidové republice, využitelné při pod-
poře hromadného sledování. Mezi výzvy související s umělou inteligencí 
patří rozpoznávání tváří, sledování osob a jejich následné sociální hod-
nocení, ovlivňování voleb nebo dokonce autonomní zbraně. Předsednic-
tví Slovinska navíc navrhlo rozšířit zákaz sociálního bodování z  orgánů 
veřejné moci i na soukromé subjekty. Kromě toho byla definice zakáza-
ného použití také rozšířena tak, aby zahrnovala využívání „sociální nebo 
ekonomické situace. Tyto změny mohou být dalekosáhlé pro finanční 
sektor, protože například úrokové sazby u úvěrů se v současnosti počítají 
na základě pravděpodobnosti splacení. 

Umělá inteligence a Slovinsko

Nakolik je Předsednictví vnímáno jako významný předěl a příležitost pro 
Slovinsko, není to pro tuto zemi zdaleka první krok ve vztahu k agendě 
umělé inteligence. V současné době ve Slovinsku působí asi 200 výzkum-
níků a 10 komerčních společností, které vyvíjejí technologii umělé inte-
ligence. To je údajně nejvyšší údaj na 1 obyvatele v Evropě, nakolik jiné 
přehledy nemusí působit vždy tak jednoznačně či přesvědčivě.

1  Second European Artifical Intelligence Alliance Assembly. European Commission, 9. X. 2020 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/second-european-ai-alliance-assembly

2  Digitalno izobraževanje in umetna inteligenca osrednji temi konference slovenskega 
predsedstva o izobraževanju.  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 8. XI. 2021. 
https://www.gov.si/dogodki/2021-11-08-digitalno-izobrazevanje-in-umetna-inteligenca-
osrednji-temi-konference-slovenskega-predsedstva-o-izobrazevanju/

 3  Digital Innovation Hub. https://eu2021.dihslovenia.si/en/ Slovenian Digital Centre Brings 
Technology Closer to People. Slovenian Presidency, 23. VIII. 2021. https://slovenian-
presidency.consilium.europa.eu/en/news/slovenian-digital-centre-brings-technology-
closer-to-people/

 4  High-Level Conference on Artificial Intelligence. Federation for Fire, 2021. https://www.
fed4fire.eu/event/high-level-conference-on-ai-from-ambition-to-action/

5  Ensuring the Trustworthy and Ethical Use of Digital Solutions through the Artificial 
Intelligence Act. Slovenian Presidency, 14. X. 2021. https://slovenian-presidency.consilium.
europa.eu/en/news/ensuring-the-trustworthy-and-ethical-use-of-digital-solutions-through-
the-artificial-intelligence-act/

6  Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence. 
European Commission. 21. IV. 2021. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/items/709090 
Regulatory Framework Proposal on Artificial Intelligence. European Commission, 2021. 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

7   Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review. European Commission, 2019. 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/plan-ai

8  Resetting Education and Training for the Digital Age, 8. IX. 2021. https://resetedu.eu/
9 International Research Centre in Artificial Intelligence. https://ircai.org/
10  Slovenian Presidency and IRCAI to Host the Main Stage Event of DigiEduHack. International 

Research Center on Artificial Intelligence, 24. VIII. 2021. https://ircai.org/slovenian-
presidency-ircai-digieduhack/ DigiEduHack. International Research Center on Artificial 
Intelligence, 2021. https://digieduhack.com/en/

11  BERTUZZI, Luca. European Union  Council Presidency Pitches Significant Changes to AI Act 
Proposal. EURACTIV, 2. XII. 2021. https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-
council-presidency-pitches-significant-changes-to-ai-act-proposal/

V průběhu druhé poloviny roku 2021 předsedalo Radě Evropské unie Slovinsko. Jed-
nou z priorit tohoto Předsednictví bylo téma umělé inteligence (jako součást koncep-
tu digitální a zelené transformace). Zda a nakolik bylo toto téma progresivní a zda 
se týkalo i otázek vnitřní bezpečnosti, si klade za cíl přiblížit následující příspěvek.
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Už od 70. let XX. století byla umělá inteligence zkoumána v Institutu Jožefa 
Stefana v Lublani.12 

Roku 1992 byla založena Slovinská společnost pro umělou inteligenci 
(Slovinian Artificial Intelligence Society, SLAIS). Jedná se o sdružení vý-
zkumníků a  praktiků, z  nichž většina pochází z  univerzit a  výzkumných 
ústavů, ale jsou zde zapojeni i  členové z  průmyslových a  obchodních 
organizací. Společnost podporuje teoretický a aplikovaný výzkum, a také 
přenos technologií do  průmyslového a  komerčního prostředí. Společ-
nost je členskou společností Evropské asociace pro umělou inteligenci 
(European Association for Artificial Intelligence, EurAI).13

Roku 2018 Slovinsko spustilo projekové kofinancování pilotních projektů 
relevantních domácích firem v oblasti umělé inteligence, strojového uče-
ní a internetu věcí, včetně robustní snahy o získání dalšího kofinancování 
z prostředků (fondů) Evropské unie.

Na konci roku 2019 bylo v rámci Agentury Organizace spojených národů 
pro vzdělání, vědu a kulturu rozhodnuto, že již zmíněné první globální 
Mezinárodní výzkumné středisko pro umělou inteligenci bude ve Slovin-
sku.14  Slovinsko tak získalo unikátní instituci, která se zabývá „lidsky pří-
větivou stránkou umělé inteligence“ a technologií obecně. Centrum ožilo 
na začátku roku 2020. Jeho autonomní součástí se stal již existující výše 
zmíněný Institut Jožefa Stefana (s vlastním rozpočtem okolo 500 000 eur 
ročně). Platforma ve výsledku zaměstnává asi tisíc vědců a výzkumníků.

Koncem května 2021 byl ve Slovinsku přijat Národní program na pod-
poru rozvoje a využití umělé inteligence do roku 2025. Země 
si klade za  cíl stát se jedním z  „předních členských států Evropské unie 
v  oblasti umělé inteligence“ a  z  tohoto důvodu investuje do  roku 2025 
okolo 110 milionů eur do vývoje a  zavádění nástrojů umělé inteligence. 
Především se jedná o  nástroje umělé inteligence ve  veřejné správě.15  
Z toho téměř 48 milionů eur je alokováno na zavádění umělé inteligence 
do ekonomiky, veřejného sektoru a společnosti. Zhruba 40 milionů půjde 
na podporu výzkumu a inovací a bezmála 11 milionů na vybudování infra-
struktury pro vývoj a využití umělé inteligence. Poslední 4 miliony eur jsou 
určeny na vzdělávání a posílení lidských zdrojů.16 

Strategická rada pro digitalizaci Slovinska náslědně předložila balíček 
čtyřiceti opatření pro digitalizaci.17

Ve veřejném sektoru jsou již dnes analyzovány a monitorovány ve-
řejné zakázky pomocí nástrojů umělé inteligence. Obdobné nástroje jsou 
využity v boji proti daňovým únikům.

Umělá inteligence se využívá i  ve  zdravotnictví, kde se strojové 
učení podílí na  diagnostice, ale i  při elektronickém objednávání, 
elektronickém receptu a elektronickém doporučení. Zdravotnictví je 
poměrně složitý systém s  obrovskými vnitřními rezervami a  umělá 
inteligence se snaží tyto vnitřní rezervy optimalizovat a  zefektiv-
nit. Umělá inteligence by v  budoucnu mohla zjednodušit evidenci 
do  jednoduchých registrů, ale i  složitější postupy, od  optimalizace 
práce a front až po sledování pacientů.18

Umělá inteligence a Česká republika

Téma umělé inteligence je v poslední době jedním z diskutovaných té-
mat i v České republice. Úřad vlády České republiky v roce 2018 ve spo-
lupráci s Technologickou agenturou České republiky zpracoval odbornou 
studii s názvem Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence 
v České republice.19  Z ní vyplývá, že země disponuje špičkovým výzku-
mem v oblasti umělé inteligence a  velkým potenciálem jejího rozvoje. 
Pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vznikla 
pro tuto oblast národní strategie.20 

Na tom, že je umělá inteligence klíčovým nástrojem pro rozvoj byznysu, 
se shodují i  zástupci Svazu průmyslu a dopravy, kteří s Úřadem Vlády 
České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky 
uzavřeli Memorandum o spolupráci v této oblasti.21  

Na začátku roku 2019 z iniciativy Českého institutu informatiky, roboti-
ky a kybernetiky Českého vysokého učení technického vznikla platforma 
pro umělou inteligenci s názvem AICZECHIA, která si klade za cíl propo-
jovat tuzemská pracoviště a výzkumné týmy působící v této oblasti. Není 
bez zajímavosti, že právě v  prostorách tohoto pracoviště na  Praze 6  
Mezinárodní bezpečnostní institut, ve  spolupráci s  odborem 
prevence kriminality Ministerstva vnitra dne 7. prosince 2021 uspo-
řádal workshop Nové možnosti v  oblasti situační prevence 
kriminality.

Namísto závěru: Příklad akce Organizace pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě

Na tomto místě nezbývá než konstatovat, že Předsednictví Slovinska se sice 
věnovalo řadě aspektů umělé inteligence, s  tématem prosazování práva 
však konkrétní výstupy souvisely jen relativně okrajově. I z tohoto důvodu je 
možné tento deficit vyvážit zmínkou o Výročním setkání policejních expertů 
zemi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v roce 2019. Jeho 
název zněl: Umělá inteligence a prosazování práva – spojenec 

12 Institut „Jožef Stefan“. https://www.ijs.si/ijsw
13  Slovenian Artificial Intelligence Society. https://slais.ijs.si/ 

European Association for Artificial Intelligence. https://www.eurai.org/
14  Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco doma v Ljubljani. Urad Vlade 

Republike Slovenije za komuniciranje, 20. XII. 2020. https://www.gov.si/novice/2020-12-
20-mednarodni-raziskovalni-center-za-umetno-inteligenco-doma-v-ljubljani/

15  GERJEVIČ, Romana Biljak. Umetna inteligenca v Sloveniji: “Želimo biti med vodilnimi”. N1, 
30. VI. 2021. https://n1info.si/novice/slovenija/umetna-inteligenca-v-sloveniji-zelimo-biti-
med-vodilnimi/

16  Umetna inteligenca je za Slovenijo prioriteta in prebojna priložnost. Digital Innovation Hub 
Slovenia, 9. IX. 2021.  
https://dihslovenia.si/aktualno/novice/umetna-inteligenca-je-za-slovenijo-prioriteta-in-
prebojna-prilo%C5%BEnost

17  40 ukrepov za četrto desetletje samostojne države. Republika Slovenija, 22. VI. 2021. 
https://www.gov.si/novice/2021-06-22-40-ukrepov-za-cetrto-desetletje-samostojne-
drzave/

18  Viz: HRUŠKA, Lubor; Vratislav, DVOŘÁK; Ivana FOLDYNOVÁ; Radek FUJAK; Oldřich KRULÍK; 
Marie SCISKALOVÁ; Bedřich ŠESTÁK; David ŠMÍD; Tomáš VÁCLAVÍK a Ivan ŽUROVEC. 
Kriminalisticko-taktické metody při odhalování, prověřování a vyšetřování problematiky 
veřejných zakázek. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, 2016, s. 66 až 110 
(Přehled problematiky v oblasti veřejných zakázek v zahraničí) a 159 až 182 (přílohy). ISBN 
978-80-87955-07-09. http://accendo.cz/krimi-vz/Publikace.pdf

19  Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice. Úřad Vlády České 
republiky, 10. XII. 2018. https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-
souhrnna-zprava-2018.pdf

20  Národní strategie umělé inteligence v České republice. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
České republiky, 2019. https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-
inteligence/NAIS_kveten_2019.pdf

21  Úřad Vlády se připojil k memorandu o spolupráci na rozvoji umělé inteligence. Úřad Vlády 
České republiky, 16. I. 2019. https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/urad-
vlady-se-pripojil-k-memorandu-o-spolupraci-na-rozvoji-umele-inteligence-171208/

nebo protivník? Hlavním cílem konference bylo zmapování možných 
důsledků rozvoje umělé inteligence pro orgány činné v trestním řízení. Akce 
se zaměřila na zodpovězení následujících otázek:

•  Jak vývoj v oblasti umělé inteligence ovlivňuje 
práci a strukturu policejních služeb a jaké nové 
změny v policejní práci mohou tyto technolo-
gie v dohledné době přinést?

•  Jak lze technologie umělé inteligence zneužít 
pro kriminální účely?

•  Jaké jsou hlavní právní, etické a  lidskoprávní 
obavy spojené s používáním umělé inteligence 
orgány činnými v trestním řízení?

•  Jak mohou mezinárodní organizace podporo-
vat spolupráci a výměnu osvědčených postupů 
a získaných zkušeností, pokud se jedná o tyto 
nové příležitosti a výzvy?

•  Jaké důsledky pro každodenní život vyvolávají 
jak optimistické předpovědi budoucích příleži-
tostí, tak obavy z potenciálních rizik, souvise-
jících s umělou inteligencí?

Hlavní zjištění a  výstupy jednání byly shrnuty do  zprávy,22 sloužící jako 
základ pro další diskuse na  národní, regionální a  mezinárodní úrovni 
a jako vodítko při rozvoji a zajišťování budování kapacit a technické po-
moci členským státům a partnerům Organizace.23 

22  Law Enforcement Agencies Should Embrace Artificial Intelligence to Enhance Their Efficiency 
and Effectiveness, Say Police Experts at Organization for Security annd Co-Operation in Eu-
rope Meeting. Organization for Security annd Co-Operation in Europe, 23. IX. 2019. https://
www.osce.org/chairmanship/432152

23  2019 OSCE Annual Police Experts Meeting: Artificial Intelligence and Law Enforcement – 
An Ally or Adversary? Organization for Security annd Co-Operation in Europe, 23. IX. 2019. 
https://www.osce.org/event/2019-annual-police-experts-meeting

POZNÁMKA

Tématu umělé inteligence se věnuje i  jeden working paper 
Mezinárodního bezpečnostního institutu:

Martin BOHMAN a  Oldřich KRULÍK. Pracovní list č. 2: Umělá 
inteligence jako bezpečnostní téma pro Evropskou unii a dal-
ší mezinárodní organizace. Praha: Mezinárodní bezpečnostní 
institut, 29. IX. 2021.  https://www.mbi.expert/pracovni-list-u-
mela-inteligence-jako-bezpecnostni-tema-pro-evropskou-unii-
-a-dalsi-mezinarodni-organizace/

https://www.mbi.expert/pracovni-list-umela-inteligence-jako-bezpecnostni-tema-pro-evropskou-unii-a-d
https://www.mbi.expert/pracovni-list-umela-inteligence-jako-bezpecnostni-tema-pro-evropskou-unii-a-d
https://www.mbi.expert/pracovni-list-umela-inteligence-jako-bezpecnostni-tema-pro-evropskou-unii-a-d
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Můžete nám prosím představit Mezinárodní bezpečnostní 
institut?

V  Mezinárodním bezpečnostním institutu (dále jen MBI) se zaměřu-
jeme zejména na  bezpečnostní poradenství v  oblasti měkkých cílů, 
kritické infrastruktury, informačních systémů základních služeb a spo-
lečensky významných objektů. Významná část našich aktivit směřuje 
do oblasti bezpečnostního výzkumu, kde se naši experti aktivně zapo-
jují do řešení bezpečnostních projektů nejen v rámci České republiky, 
ale i v zahraničí. 

Přidanou hodnotou MBI jsou vlastní experti, kteří jsou zároveň poradci 
i výzkumníky. Umí totiž skvěle propojit řešení konkrétních projektů, v je-
jichž rámci pracují s reálnými lokacemi, organizacemi a technologiemi, 
s  bezpečnostním výzkumem, ve  kterém kromě svých akademických 
znalostí využívají zkušenosti, které nasbírali v první linii. Právě realistické 
napojení jednotlivých výzkumných projektů na běžnou praxi je z mých 
vlastních zkušeností velmi cenné. Řada bezpečnostních opatření totiž vy-
padá moc hezky v  legislativě nebo v metodice. V praxi jsou však často 
nepoužitelné nebo jsou zbytečnou administrativní zátěží.

Jak byste zhodnotil aktuální bezpečnostní situaci?

V posledních deseti letech se spíše zhoršuje. Uprchlická krize a vlna te-
roristických útoků od roku 2015, „nová studená válka“ mezi členy NATO/
EU a Čínou/Ruskem, vnitřní konflikty mezi členskými zeměmi EU, radika-
lizace částí populace, a to vše pod rýsující se hrozbou drastických dopadů 
v rámci změny klimatu, tento trend jen potvrzují.

Pozitivní zprávou však je, že máme dostatečnou kapacitu se s těmito hroz-
bami vypořádat, a to jak na národní i mezinárodní úrovni. Jen je potřeba 
správně mobilizovat zdroje a efektivně je řídit.

Dovolím si tvrdit, že i MBI má v této mobilizaci zdrojů a jejich řízení svou 
roli. Spojujeme a umíme spojit dohromady chytré lidi, experty, kteří jsou 
schopni najít opatření pro řadu hrozeb, kterým čelíme v současnosti či 
budeme čelit v blízké budoucnosti. 

Máme to štěstí, že Česká republika je dlouhodobě statisticky jednou 
z nejbezpečnějších zemí světa. A já jsem pevně přesvědčen, že i díky při-
spění našich expertů tomu tak zůstane.

Co byste označil jako největší úspěchy MBI v  posledních 
letech?

Jsem hrdý na spoustu projektů, které jsme s naším týmem realizovali 
nebo se na nich spolupodíleli. Za zmínku určitě stojí služby, které jsme 
poskytli Národnímu památkovému ústavu, pro který jsme zpracováva-
li analýzu z pohledu ochrany měkkých cílů pro konkrétní objekty jako 
Karlštejn nebo zámek v  Českém Krumlově. Dále jsme například pro-
jektovali dispečerské centrum pro drážní hasiče nebo navrhli strategii 
prevence kriminality pro Prahu 9.

Nemohu opomenout naši výzkumnou činnost, do které se aktivně zapo-
jujeme. Jsem velmi rád, že se nám podařilo navázat a úspěšně rozvíjet 
spolupráci s  akademickým sektorem, konkrétně s  ČVUT, VUT, VŠCHT, 
Žilinskou univerzitou a Univerzitou Obrany.

A co bezpečnostní výzkum?

To je jeden z  hlavních pilířů naší činnosti. Aktuálně spolupracujeme 
na  čtyřech projektech zaměřených zejména na  ochranu kritické in-
frastruktury, informačních systémů základních služeb, měkkých cílů, 
zranitelných staveb a veřejných společenských událostí. Začátkem roku 
jsme dokončili projekt, který se zaměřoval na ochranu obyvatelstva při 
veřejných společenských událostech, jehož výsledky doufáme budou 
brzy k  dispozici pro veřejnost. V  budoucnu by se měly promítnout 
i do českého legislativního rámce.

Co se týče detailů, musím být bohužel trochu zdrženlivý, protože řada 
informací v rámci těchto projektů jsou citlivého charakteru a nelze je 
jen tak sdílet.

Proč jste se rozhodli převzít vydávání časopisu Ochrana 
a bezpečnost?

V rámci naší činnosti analyzujeme velké množství informací. Naši ex-
perti pracují průběžně na analýzách současné situace v oblasti bez-
pečnosti a  obrany. Na  našich internetových stránkách a  sociálních 
sítích řadu těchto analýz publikujeme. Chtěli jsme ale mít i další, řek-
něme více tradiční komunikační kanál, v jehož rámci bychom nabídli 
prostor nejen našim expertům, ale také nezávislým akademickým od-
borníkům a zajímavým osobnostem z oblasti bezpečnosti a obrany. 
Časopis Ochrana a bezpečnost zároveň vnímám jako náš příspěvek 
ke vzdělávání odborné veřejnosti.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

V první řadě budeme pracovat na upevnění pozice v oblasti bezpečnostní-
ho poradenství. Plánujeme rozšířit náš záběr i na další podoblasti bezpeč-
nosti a sbírat v nich nové zkušenosti. Že se nejedná o planá slova potvrzuje 
například naše expertíza v oblasti prevence kriminality, které jsme kromě 
našich tradičních oblastí poradenství intenzivně věnovali poslední rok.

Dalším tématem pro rok 2022 bude naše výraznější angažovanost v ob-
lasti obrany. V rámci České republiky a EU vnímáme příležitosti na za-
pojení našich expertů do výzkumu obraných technologií, a to společně 
s našimi partnery ze soukromého i akademického sektoru. Zejména se 
jedná program AMBICE v rámci nového Evropského obranného fondu, 
který byl původně pozdržen kvůli pandemické situaci.

Kdo je Rudolf Blažek?

Předseda správní rady Mezinárodního bezpečnostního 
institutu Rudolf Blažek je absolventem Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy. Během své kariéry nasbíral řadu ma-
nažerských zkušeností jak v byznysu, tak ve státní a ve-
řejné správě. Působil například v  Dopravním podniku 
hl. m. Prahy, v  Pražské vodohospodářské společnosti, 
jako ředitel Městské policie hl m Prahy, náměstek pri-
mátora hl. m. Prahy a  náměstek ministra obrany pro 
vyzbrojování a akvizici.

„Přidanou hodnotou MBI 
jsou vlastní experti“,
říká v rozhovoru JUDr. Rudolf Blažek, předseda správní 
rady Mezinárodního bezpečnostního institutu.
Jiří Cívka
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Technologická soutěž: 
Čínská lidová republika 
versus „Západ“
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Proč využít služeb MBI?

   Máme bohaté zkušenosti v oblasti bezpečnosti, včetně sestavení strategie prevence kriminality

   Sdružujeme skupinu bezpečnostních odborníků v oblasti situační prevence kriminality 

a bezpečnostních technologií a kamerových systémů

   Řešíme podporu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro obce

Proč si nechat zpracovat Strategii prevence kriminality?

   Možnost získání prostředků v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni

   Napojení na aktuální strategii prevence kriminality ČR

   Analýza současné situace kriminality v dané lokalitě

   Nastavení společného postupu dotčených orgánů obce za účelem zefektivnění úrovně 
prevence kriminality

 @MBI_expert
www.mbi.expert

Zpracování aktuální 
bezpečnostní analýzy lokality

Konkrétní služby

Doba zpracování  
3 až 6 měsíců

Vše v souladu s metodickými 
dokumenty Ministerstva 

vnitra ČR

Zpracování víceletého 
strategického dokumentu 

lokality

„Pocit bezpečí není jev automatický, je třeba se o něj zasloužit“

Strategie prevence kriminality

https://twitter.com/MBI_expert
https://www.mbi.expert


33

Ochrana a bezpečnost | ROČNÍK 11 | 2022

rostou. V  roce 2017 činily v  přepočtu okolo 8,4 miliardy USD, což je 
šestkrát více než v roce 2012 (včetně finančních prostředků na personál 
a indoktrinační tábory).

Společnosti z Čínské lidové republiky (jakými jsou giganti pro videodo-
hled Hikvision a Dahua Technologies, respektive firmy nabízející systémy 
rozpoznávání obličeje Megvii, Yitu a SenseTime) jsou navzdory určitým 
sankcím, kterým jsou vystaveny, stále více schopné poskytovat „komplex-
ní“ balíček inteligentních měst, který propojuje různé komponenty na zá-
kladě partnerství mezi národními technologickými společnostmi. Úsilí 
o sběr dat usnadňuje skutečnost, že v zemi působí šampióni v odvětví 
internetu a e-governmentu (Baidu, Alibaba, Tencent a Xiaomi), které se 
netají ambicemi expandovat v globálním měřítku. Jedná se o firmy, které 
stále častěji nabízejí své služby do zahraničí kolektivně. Tyto společnosti, 
zejména Alibaba a Tencent a jejich systémy elektronických plateb, Alipay 
a  WeChat, nyní tvoří integrální součást inteligentní bezpečné městské 
architektury v Čínské lidové republice a představují silný kanál, pokud 
se jedná o sběr dat o jednotlivcích. Například, co se týče plateb za hro-
madnou dopravu, zdravotnické služby a další veřejné služby – což v rámci 
Čínské lidové republiky umožňují vazby mezi státními institucemi a ko-
merčními bankami, respektive provozovateli platebních portálů.

Pro Evropu respektive Evropskou unii je to ekonomická a  průmyslová 
výzva: mnoho technologických společností z  Čínské lidové republiky již 
dosáhlo významného podílu na  globálním trhu se „SMART“ technolo-
giemi a  řešeními. Jsou nezřídka významnější, než jejich evropští (nebo 
severoameričtí) konkurenti. Společnosti z  pevninské Číny stále častěji 
oslovují evropská města a další veřejné instituce s nabídkou „vylepšit“ 
jejich infrastrukturu (inteligentní města, inteligentní přístavy, letiště, že-
lezniční stanice atd.). Přitom je obvykle propagována i  „bezpečnostní“ 
stránka věci, ať se pod tímto označením skrývá cokoli.

Mnoho technologických společností 
z Čínské lidové republiky již dosáhlo 

významného podílu na globálním 
trhu se „SMART“ technologiemi 

a řešeními.

Je zřejmé, že Evropě v éře konfrontace s vysoce nakažlivými chorobami 
je a  bude stále častěji nabízeno čínské „řešení inteligentních měst“, 
částečně prezentované jako „protiepidemický nástroj“. Již před součas-
nou pandemií, v prosinci 2019, čínský ministr zahraničí Wang Yi v pro-
jevu v Bruselu výslovně zmínil inteligentní města jako oblast budoucí 
spolupráce Čínské lidové republiky s  Evropskou unií. Mnoho úřadů 
nebo obcí po takovém řešení sáhne, protože na rozdíl od celostátních 
orgánů, tolik neanalyzuje geostrategické aspekty takových nákupů 
či investic. Je sice jisté, že Peking nebude schopen vložit do projektů 
v  oblasti smart cities obdobné množství finančních prostředků, jako 
v době „před koronavirem“, ale i tak se jedná o trend, který je třeba 
důsledně sledovat.

Nelze vyloučit, že pokud euroatlantické firmy zůstanou pasivní, evropská 
města budou muset spoléhat na  zahraniční technologie, jinak se sta-
nou zastaralými, konkurenceneschopnými a/nebo více ne-bezpečnými 
ve srovnání s městy v jiných regionech, které zakomponovaly pokročilé 
technologie do svého fungování. 

„Národní systém reputace“, „systém sociálního kreditu“, 
„reputační systém“ (Social Credit System; 社会信用体

系) představuje od  roku 2008/2009 podle jiných údajů 
až od roku 2014 vyvíjený koncept monitorování fyzických 
a  právnických osob na  území Čínské lidové republiky 
s důrazem na různé aspekty jejich ekonomického a spo-
lečenského chování (společenské důvěryhodnosti), na je-
hož základě bude jednotlivým osobám poskytnuta (nebo 
odmítnuta), například různá úroveň přístupu k veřejným 
službám. Jedná se o přístup, který spojuje analýzu velkých 
objemů dat a  „sociálního řízení“ (社会管理), jinými 
slovy, využití dat vládními orgány pro různé účely, včetně 
předvídání a prevence protestních hnutí. Cloudové systé-
my používané policií stále více analyzují data jednotlivců, 
včetně účtů na sociálních médiích, za účelem identifikace 
potenciálně nebezpečných trendů. Pojem „prediktivní po-
licie“ tak dostává zcela nový rozměr. Tento model je při-
tom stále více vnímán jako hrozba pro liberální hodnoty. 
Boj proti vysoce nakažlivým nemocem je přitom, alespoň 
rétoricky, hnacím motorem omezování těchto liberálních 
svobod.

Článek byl vypracován za využití prostředků projektu programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky 
„Využití radiačních metod pro detekci a identifikaci CBRNE materiálů“ (VI20192022171).

Současný vývoj jen jasněji odhalil trend, který se objevuje od  roku 
2013, a to rétoriku, která proti sobě staví údajnou efektivitu a sílu čín-
ského systému řízení proti údajným slabostem „západních“ modelů. 
Pro Evropskou unii, Evropu a celkově euroatlantické hráče tak existuje 
nebezpečí, že vývoj bezpečnostních technologií, včetně, například, bez-
pečnostní dimenze inteligentních měst, bude v budoucnu více a více 
závislý na  firmách sídlících v  autoritářských režimech. Konkrétně Ev-
ropa by mohla situaci ještě zvrátit, pokud by rychle začala rozvíjet bez-
pečnostní rozměr inteligentních měst v souladu se svými hodnotami, 
zájmy a prioritami.

Pojem „inteligentní město“ se týká použití technologie ke zlepšení měst-
ské infrastruktury a služeb, od energetických sítí až po dopravu (mobilitu 
a parkování), přičemž mimo jiné zahrnuje aspekty úpravy vody, nakládá-
ní s odpady nebo bezpečnosti v užším smyslu slova. Čínská lidová 
republika učinila z  inteligentního města součást své národní rozvojové 
strategie. Tento koncept je výslovně zmíněn v 13. pětiletém plánu (pro 
roky 2016 až 2020), přijatém v březnu 2016. 

Od  té doby vláda v  Pekingu masivně podporuje rozvoj inteligentních 
měst napříč celým územím státu. V  lednu 2019 bylo uváděno, že je 
rozpracováno celkem 500 pilotních projektů inteligentních měst. Vláda 
rovněž vyzvala domácí technologické společnosti, aby se staly vůdčími 
firmami na globální úrovni a aby se zapojovaly do zahraničních projektů 
budování inteligentních měst.

Definice inteligentního města optikou Čínské lidové republiky byla zpo-
čátku chápána jako synonymum pro „bezpečné město“ a platforma pro 
rozvoj monitorovacích nástrojů pro státní bezpečnostní or-
gány. Ostatně právě tyto (i když ne pouze tyto) funkcionality řada čín-
ských společností na komerční bázi nabízí (pokročilé kamerové systémy, 
včetně technologie rozpoznávání obličeje, sběr a analýza velkých obje-
mů dat, sledovací aplikace, drony a QR kódy, propojující dílčí databáze 
ve vztahu k určité osobě). Vláda v Pekingu také zvýšila tlak na soukro-
mé společnosti, aby s veřejnými orgány sdílely citlivé údaje s ohledem 
na  „protiepidemické účely“. Aplikace, založená na  údajích od  zdravot-
nických a  přepravních společností, zjišťuje, zda byli uživatelé například 
v kontaktu s podezřelým/potvrzeným případem koronaviru.

S  nástupem koronavirové krize byla vláda v  Pekingu schopna urychlit 
sběr a sdílení údajů z veřejných i soukromých zdrojů. Takové sdílení již 
existovalo dříve, zátěžová situace však usnadnila další integraci údajů 
mezi různými institucemi na místní i centrální úrovni. Koronavirus také 
nepřímo pomohl místním vládám při dalším testování a vyladění existu-

jících aplikací a řešení. Ostatně rok 2020 byl původně plánován jako rok 
plného spuštění „národního systému reputace“, který bude dříve nebo 
později pravděpodobně stále více tvořit součást takto pojatého modelu 
inteligentního města. Registrace skutečného jména je ostatně již nyní po-
vinná k nákupu léků nebo k používání veřejné dopravy.

Poskytování „protiepidemických řešení“ se stalo novým motorem pro 
několik technologických společností z Čínské lidové republiky, například 
pro společnost SenseTime, průkopníka v oblasti umělé inteligence a roz-
poznávání obličejů a pro firmu Keenon, aktivní v oblasti robotiky.

Počátkem března 2020 oznámila vláda v  Pekingu stimulační opatření, 
s cílem pomoci ekonomice zotavit se z krize. Investice podporují rychlý 
rozvoj základnových stanic 5G, velkých datových center, umělé inteli-
gence, internetu věcí atd. Stranou nestojí ani drony, perspektivně stále 
více používané k přepravě, dezinfekci a screeningu teploty, stejně jako 
ke sledování občanů a vysílacích varování těm, kteří porušují pravidla. 
Budování samotných inteligentních měst je rovněž výslovně zmiňováno 
jako součást stimulačních opatření.

•  Program s funkcí sledování na základě QR kódu přiřadí 
uživatelům barvu (zelenou, žlutou a červenou), která ur-
čuje, zda se mohou pohybovat ve veřejných prostorech 
nebo zda musí být umístěni do karantény.

•  Mapa využívající lokalizaci potvrzených a podezřelých pří-
padů v reálném čase, přičemž lidem umožňuje vyhnout 
se oblastem, kde se koronavirus rozšířil.

•  Horké linky umožňují informovat úřady o osobách, které 
mohou být nemocné. V některých městech byly za hláše-
ní infikovaných sousedů údajně nabízeny odměny.

Týká se to i agendy boje proti terorismu, kde Peking ve velké míře využí-
vá nástroje inteligentního města. Konkrétně provincie Sin-ťiang se stává 
inkubátorem pro high-tech nástroje pro dohled v městském prostředí. 
Autonomní oblast Sin-ťiang (Ujgursko) je územím, kde je v rámci Čínské 
lidové republiky sledovací systém posílen nejhustším kamerovým systé-
mem, včetně schopnosti rozpoznávání obličejů. S  ním se pojí aplikace 
pro chytré telefony, kterou nyní policejní složky používají k rychlejšímu 
a komplexnějšímu zadávání údajů a ukládání informací o jednotlivcích. 
Vládní výdaje na  vnitřní bezpečnost v  této autonomní oblasti prudce  

Jedním z  narativů, který se odehrává na  pozadí současné koronavirové situace, 
představuje rozvoj  některých technologií a vybavení pro inteligentní města (drony, 
roboty, sledovací aplikace, bezpečnostní kamery s umělou inteligencí atd.). Tento 
proces nezřídka souvisí s Čínskou lidovou republikou. Současná situace v Čínské li-
dové republice výrazně urychlila testování a aktivismus co se týče globální podpory, 
darování a vývozu některých svých technologií inteligentních měst se schopnostmi 
dvojího použití (zdraví versus bezpečnostní dohled). Někdy v souhrnu zaznívá ozna-
čení Digitální Hedvábná stezka (Digital Silk Road).
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„Dělení světa“ podle toho, zda v určité zemi převažují dohledové technologie 
primárně ze Spojených států amerických (modrá), Čínské lidové republiky 
(oranžová), z obou těchto zemí (šrafování) nebo jiných zemí (černá, včetně 
České republiky, kde se zřejmě jedná o domácí produkci, Jablotron).

Zdroj: SHAHBAZ, Adrian. Freedom on the Net 2018. The Rise of Digital Authoritarianism. Freedom House, 2018, https://freedomhouse.org/report/freedo-
m-net/2018/rise-digital-authoritarianism 

Zdroj: FELDSTEIN, Steven. The Global Expansion of AI Surveillance. Carnegie Endowment for International Peace, 2019. https://carnegieendowment.org/
files/WP-Feldstein-AISurveillance_final1.pdf

Nadnárodní záběr technologických řešení z Čínské lidové republiky.

Čínská lidová republika podporuje svou koncepci inteligentních 
měst prostřednictvím stávajících dvoustranných a  regionálních 
rámců, jako je summit Čínská lidová republika – Sdružení národů 
jihovýchodní Asie (Association of South East Asian Nations, ASE-
AN) nebo Fórum pro spolupráci Čínská lidová republika – Střední 
Asie, tedy postsovětské středoasijské republiky) nebo Šanghajská 
organizace pro spolupráci, a  to zejména pod hlavičkou iniciativy 
„Pás a  stezka“ (Belt and Road Initiative, BRI). Kromě darů Peking 
podporuje své odborné znalosti v oblasti inteligentních měst pro-
střednictvím řady vzdělávacích programů poskytovaných úředníkům 
a technikům ze zahraničí, zejména z prostředí rozvojových zemí. Ti 
jsou školeni mimo jiné v tom, jak lze kontext inteligentních měst vyu-
žít pro konkrétní sociální, politické nebo bezpečnostní účely. Experti 
z přinejmenším 36 zemí prošli školením o tématech, jako je „pora-
denský systém veřejného mínění pro pozitivní energii“, 
což je eufemismus pro cenzuru. Z konkrétních příkladů spolupráce 
a transferu znalostí a technologií je možné jmenovat:

•  Saúdská Arábie: Společnost Huawei od roku 2016 poskytuje 
saúdskoarabskému ministerstvu vnitra technologickou podporu 
při každoroční pouti do Mekky (doslova „smart hadž“).

•  Keňa: Od roku 2014 existuje partnerství mezi společností Hua-
wei a policií v Keni (budování kamerového systému v Nairobi 
a další aktivity). Společnost Huawei vedle toho darovala veřej-
ným institucím v Keni vybavení pro pořádání videokonferencí.

•  Pákistán: Pomoc společnosti Huawei ministerstvu zdravotnictví 
Pákistánu.

•  Postsovětská Střední Asie: Přinejmenším Kazachstán, 
Uzbekistán a Kyrgyzstán avizují napojení na iniciativu Pás a Stez-
ka, včetně konceptu inteligentních měst.

•  Libanon: Společnost Dahua poskytující videodohledy darovala 
teplotní screeningové kamery s podporou umělé inteligence li-
banonskému ministerstvu zdravotnictví.

•  Filipíny: Firma Dà-Jiāng Innovations (DJI), významný aktér 
v oblasti bezpilotních prostředků, poskytla městu Pasig a zřejmě 
i dalším na Filipínách, drony vybavené teplotními senzory, repro-
duktory a dezinfekčními zařízeními.

•  Španělsko:  Dron nebo drony byly poskytnuty obcím, jako je 
třeba Mazarrón (okolo 32 000 obyvatel, v provincii Murcía).

•  Itálie: Turín a  další města obdržela v  kritické chvíli drony 
od společnosti Dà-Jiāng Innovations pro monitoring veřejných 
prostor.

•  Srbsko:  V dubnu 2019 zahájila společnost Huawei ve měs-
tě Niš „pilotní projekt inteligentního města“. Jedná se zřejmě 
o  zatím nejvýznamnější projekt inteligentního města podle 
koncepce Čínské lidové republiky na evropské půdě. Koncept 
bude mimo jiné zahrnovat inteligentní osvětlení a služby mobi-
lity. To navazuje na projekt v Bělehradě, kde město podepsalo 
se společností Huawei Memorandum o porozumění, týkající se 
inteligentních projektů. Hlavní město Srbska je již vybaveno sle-
dovacími kamerami Huawei pro rozpoznávání obličeje, přičemž 
tato společnost jej vybrala jako sídlo regionálního inovačního 
centra pro Západní Balkán.

Zahraniční angažmá Čínské lidové republiky k tématu „chytrých měst“
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Pokud chcete ušetřit čas a námahu, 
tak sdílejte! Pokud chcete, aby případ 
zůstal nevyřešen, navzdory vašemu 

enormnímu úsilí, pak si s nikým 
informace nevyměňujte! 

Sebevědomí policisté tvoří sebevědomou agenturu. Pokud se nastolí 
sebevědomá atmosféra sdílení a spolupráce uvnitř policie, je čas přizvat 
i další partnery, například z prostředí obecních specialistů.

Policejní práce založená na  analyticko-zpravo-
dajských činnostech pomáhá poskytovat kvalit-
ní, účinné a ekonomické policejní služby. Model 
stanoví tři úrovně činností a územních záběrů: 

•  Strategické setkání, jednou za měsíc, kde jsou sledovány 
nejnovější informace (trendy a vzorce) o trestné činnosti. 
Zde se stanovují priority policejní práce na příští měsíc 
(například snížení počtu případů závažného násilí; vlou-
pání do domů; krádeží vozidel).

•  Taktické setkání, jednou za  14 dní. Někteří operační 
důstojníci zde prezentují podrobnosti určitých trendů, 
například ve vztahu ke konkrétní lokalitě (řeší se podrob-
nosti ve  smyslu kdy a  jaké zdroje nasadit). Nastaví se 
velmi podrobný plán na další 2 týdny.

•  Denní setkání. Probírají se trendy za posledních 24 ho-
din, přes noc. Hodnotí se, zda se všechny úkoly plnily 
nejlépe, jak jen to bylo možné.

Tento model je třeba přizpůsobit konkrétní agentuře, tomu, co pro 
ni konkrétně funguje. Nelze postupovat tak, že se vše dosavadní 
zdestruuje.

Další otázkou je hovořit o  rozdílu mezi syrovými informacemi (data) 
a informacemi integrovanými a obohacenými za využití analytické práce 
(inteligence). V některých agenturách je druhý pojem vnímán velmi úzce, 
až jako něco, co se policejní práce netýká.

Výzvou je i  udržení finančních prostředků na  chod agentury (k  čemuž 
může paradoxně dojít, pokud za  využití progresivních metod dojde 
ke snížení zjištěné kriminality). To je stěžení věc, která pomáhá i na té 

nejnižší úrovni lépe alokovat zdroje a volit nejefektivnější taktiku. Finance 
a lidské síly jsou vždy nedostatečné, požadavky od zadavatelů, včetně ve-
řejnosti rostou. Těmto tlakům se lépe čelí za využití pokročilých nástrojů 
a postupů, než bez nich.

Je vždy lepší, pokud policisté, kteří vychází do ulic, dispo-
nují představou o výzvách, kterým aktuálně čelí, a kterých 
je třeba si všímat. To ve výsledku vede k vyšší bezpečnosti 
v lokalitě a spokojenější veřejnosti. Veřejnost nezajímá, že 
existují subjektivní překážky pro sdílení informací mezi po-
licisty a dalšími veřejnými institucemi. Veřejnost chce, aby 
policisté předvídali, aby byli inovativní.

Trvalou hrozbu představují osoby, které se necítí být plně součástí naší 
komunity. Pokud z  dat vyplyne, že nežádoucí jednání se koncentruje 
v určitém místě a čase (páteční a sobotní noc), tak je také třeba na to 
reagovat modifikací pochůzkového modelu. Sama přítomnost policistů 
v určitém místě a čase je zákona dbalou veřejností pozitivně hodnocena.
Pokud zadržíte určitou osobu, která se nachází na určitém místě a v urči-
tém čase a sáhnete po zpravodajském modelu, můžete zjistit, že dotyčný 
může souviset s určitou kriminální sérií. Informace můžete využít při roz-
hodování, kdy nasadit uniformovanou hlídku, kdy hlídku v civilu a kdy 
využít automatické rozpoznávání registračních značek. 

Populární je i ex-post analýza, popisující, jak efektivní policisté byli za ur-
čité období a s využitím určitých nástrojů. Byli správní lidé ve správný čas 
na správném místě? Byly zdroje alokovány efektivně? Budujeme image 
instituce, se kterou chtějí ostatní spolupracovat?

Policejní síly přitom nejsou jediným aktérem, který je 
za bezpečnost odpovědný. I obec, jednotlivci, nevládní sek-
tor, ti všichni a mnozí další se musí rovněž zapojit.

Jako u jiných nových trendů, se někdy postupuje pomalu. Několik málo 
osob v rámci oddělení začne využívat konkrétní nástroj, software. Zkou-
šejte současné možnosti i  za  cenu omylů a  slepých uliček. Nečekejte, 
že někdo vyvine produkt, který vyřeší všechno a hned. Buďte proaktivní 
a vdechněte do vašeho personálu vizi a nadšení. Pokaždé, když analytici 
přinesou některé z produktů nebo některé informace, které zpracovali, 
vyvolá to řadu otázek. Co funguje a co méně, jaké vize dále rozvíjet?

Poznatky a informace nepatří jednotlivcům, ale jsou majetkem agentur, 
občanů, veřejnosti a je povinností bezpečnostní komunity jako celku jed-
nat v  zájmu dobra. Veřejnost, ale i  potenciální pachatelé musí vědět, 
že jdete s dobou, že využíváte nejnovější poznatky vědy. To není žádná 
utajovaná informace, naopak.

Perspektivy pro 
prosazování práva: Národní 
zpravodajský model
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Doporučujeme k přečtení

Metropolitní policie slouží 7 milionům občanům. Vyšetřuje kolem 840 000 
trestných činů ročně, z toho třeba asi 130 vražd, 62 000 vloupání do domů, 
29 000 loupeží a asi 103 000 krádeží vozidle a vloupání do vozidel.

Určitá část práce sboru může být označena za  „zpravodajskou práci“ 
a  nejmodernější analytické postupy zde rozhodně najdou uplatnění. 
Jedině tak lze efektivně chránit veřejnost, podávat odpovídající výkon při 
podpoře snižování kriminality – to vše při vědomí existujících rozpočtů. 
Analýza pomáhá identifikovat oblasti, kde jsou policejní činnosti aktuálně 
méně potřeba, aby bylo možné přesunout zdroje jinam.

Policie založená na kriminální analýze 
je nyní nezbytnost. V opačném 

případě se informace a policejní 
součásti nedokáží vždy propojit tam, 

kde je to potřeba.

Stěžejní jsou přitom čtyři oblasti:

•  Sledování vícenásobných pachatelů nebo  
podezřelých osob. 

• Hotspoty trestné činnosti a jejich mitigace.
• Propojené série kriminality v určité oblasti.
• Prevence kriminality jako prioritní přístup.

Nejedná se pouze o snahu o zadržení konkrétního pachatele. Je proto 
třeba se zaměřit na osoby, které by po propuštění z výkonu trestu mohly 
být ohroženy obnovením „kriminální kariéry“, ale dává se jim možnosti 
rehabilitace. 

Policisté se někdy domnívají, že určité informace jsou „jejich“, nebo že 
jejich sdílení by je mohlo ohrozit. Je třeba tvořit atmosféru důvěry jistoty 
a neformálních záruk. Brzy bude vidět, že sdílení přináší výsledky. 

Jádrem pojednání je komparace mezi situací ve Spojených státech amerických (Mi-
chael MEDARIS) a ve Spojeném království (konkrétně v Londýně, David BILSON). 
Jedná se přitom o studii, která se částečně týká aktuálního tématu, jakým je situační 
prevence kriminality.

Recenzovaná publikace: 
MEDARIS, Michael and David BILSON. Perspectives in Law Enforcement: The National Intelligence Model and Strategies From Great Britain: United States Department of 
Justice; Office of Justice Programs; Bureau  of Justice Assistance, 2010. [cit. 12. XII. 2021] Dostupné z:  https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/publications/podcasts/
multimedia/transcript/Transcripts_London_508.pdf

Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú.
Na Ořechovce 580/4, Praha 6, PSČ 162 00

https://www.mbi.expert
https://twitter.com/MBI_expert


expert na bezpečnostní 
výzkum, vývoj a řešení


