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16. �ervna 2005 schválila vláda návrh ministerstva 
vnitra o zavedení tzv. biometrických pas�, které 
na�izuje rozhodnutí Evropské rady z prosince 
lo�ského roku.  
 
O co vlastn� jde? 
Toto na�ízení vychází z 
požadavku Spojených stát�, 
které vyžadují, aby cestovní 
doklady s biometrickými 
údaji m�li nejd�íve cestující 
ze stát�, s nimiž má USA 
bezvízový styk a postupn� 
všichni, kdo do USA budou 
cestovat.  
Všimn�me si, že se 
jedná o na�ízení Rady, 
nikoliv o na�ízení Ev-
ropského Parlamentu a 
Rady, jak je obvyklé u 
obzvláš� závažných roz-
hodnutí. Toto na�ízení má 
totiž mnoho odp�rc� v 
evropském Parlamentu, tak-
že ho pro jistotu vydala jen 
Rada (složená ze zástupc� 
jednotlivých vlád). 
 

Jak to bude fungovat? 
V nových pasech budou 
vestav�ny radiofrekven�ní 
identifika�ní �ipy RFID, tj. 
�ipy, které budou obsahovat 
i digitální fotografii a otisky 
prst� – biometrické údaje, 
které se doposud odebíraly 
jen zlo�inc�m. 
 
1. Nebezpe�í – sledování 
osob, bezkontaktní �tení 
údaj� 
Z t�chto �ip� mohou být 
údaje p�e�teny bez kontaktu 
se �tecím za�ízením a bez 
v�domí držitele pasu. 
A�koliv navrhovatelé použi-
tí této technologie v pasech 
nás uklid�ují, že vzdálenost 
mezi �ipem RFID a �tecím 
za�ízením m�že být jen 
velmi malá (n�kolik 

centimetr�), odborné studie 
ukazují, že tato vzdálenost 
m�že být naopak velmi vel-
ká. Pomocí tohoto za�ízení 
pak samoz�ejm� bude mož-
né sledovat jakýkoli pohyb 
�lov�ka, který má tento pas 
u sebe (a v zahrani�í ho u 
sebe mít musí) a kdykoli si 
o tomto �lov�ku zjistit 
všechny možné údaje. 
 
2. Nebezpe�í – ochrana 
osobních údaj� 
Další nebezpe�í, které s bio-
metrickými údaji úzce 
souvisí je v souvislosti 
s ochranou osobních údaj�. 

Takto získané biometrické 
údaje totiž budou n�kde 
shromaž�ovány a je reálné 
nebezpe�í, že by se mohly 
dostat do nepovolaných 
rukou (ale jen tak mezi námi 
– je otázka, jestli ruce naší 
státní správy jsou ty 
„povolané“) 
 
A co dál? 
Je jasné, že pasy to nekon�í. 
Jenže co pak bude násle-
dovat – ob�anské pr�kazy, 
který musí každý nosit u 
sebe? Nebo rovnou v porod-
nici �ip do mozku?!? 
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���� nep�ípustný zásah do soukromí ob�an� 
���� ohrožení ochrany osobních údaj� 
���� diktát ze strany USA a EU 
���� posílení policejního státu v �R 
���� mezistupn�m k dalším zásah�m do      
 soukromí a do lidských práv ob�an� 
 
�������������	
�����	���������������������

�

����������������������������������������������

������� !"�#$% �&'(#)*�
�

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 
Politických v�z�� 9, 111 21  Praha 1, tel.: 222 897 469 

el. adresa: ksm@ksm.cz  stránky: www.ksm.cz 


