
                                                

 

Kategorie: Firemní slídil 
Vítěz: společnost COGNIWARE za sledovací systém Cogniware Insights a jeho dodávání autori-
tářským režimům 
 
Česká společnost Cogniware dlouhodobě vyvíjí systém Cogniware Insights, který v sobě obsa-
huje celou řadu modulů na vyhodnocování důkazů pomocí metod umělé inteligence, na využití 
rozpoznávání podle hlasu, využití biometriky pro rozpoznávání osob podle tváře či rozpoznávání 
věku nebo emocí. Samotný vývoj systému by na ocenění anticenou nestačil. To, na co nicméně 
je třeba upozornit, je skutečnost, že společnost tento systém dává k dispozici svým zákazníkům 
včetně autoritářských režimů a dále nekontroluje, k čemu tento potenciálně velmi nebezpečný 
systém využívají. Dle vyjádření představitelů společnosti je naopak na nedostatečném respektu 
k ochraně osobních údajů v těchto státech založen dosavadní obchodní model této společnosti. 
 
Vyvíjený systém využívají podle společnosti například zpravodajské služby a policie ve Spojených arab-
ských emirátech v Saúdské Arábii, Jordánsku nebo Bahrajnu, tedy ve státech, které jsou všechny pova-
žovány dle indexu demokracie za autoritářské režimy. K tomu uvedl majitel společnosti Ján Račko: „Ty-
to státy mají volnější pravidla, co se ochrany osobních údajů týče, využívají tedy schopnosti systému i 
pro běžné úkony.“ Právě tyto státy přitom tvoří většinu zákazníků společnosti. V tomto roce se 
k zákazníkům přidává i česká policie, která chce systém využívat k biometrické identifikaci. 
 
Společnost přitom nemá kontrolu nad tím, jakým způsobem je její produkt využíván. Jak uvádí Martin 
Černý, který má ve společnosti na starost obchodní vztahy: „Vlastně ani nevíme, na co všechno naši 
klienti software používají.“ Systém, který i samotný majitel společnosti označuje jako zbraň, tedy může 
být využit jakýmkoli způsobem včetně potlačování lidských práv.  
 
Při vědomí těchto skutečností je zarážející, že výzkumný projekt společnosti Cogniware (dodávající 
sledovací nástroje autoritářským režimům) zaměřený na „sledování a detekci anomálií a predikci cho-
vání osob“ byl podpořen v minulém roce Technologickou agenturou ČR ze státního rozpočtu částkou 
16,7 milionu Kč. 
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