
                                               

Kategorie: Výrok Velkého bratra

Vítěz: Ministr vnitra Milan Chovanec za výroky o potřebě 
deanonymizovat internet

"Kdybych teď řekl, že bych chtěl, aby každý uživatel internetu byl identifikován,
tak se na mě vrhnou všichni. Ale podle mě nastala doba k debatě, jak se tímto
směrem  posunout," řekl  ministr  vnitra  Chovanec  v  článku  "Chovanec  by
internetu rád nasadil obojek", Lidové noviny text vydaly letos 8. ledna 2016 a
byl reakcí na kauzu prolomení e-mailové schránky premiéra Bohuslava Sobotky
a zveřejnění jeho soukromé komunikace serverem White Media.

O den později pak Lidové noviny přinesly s Chovancem rozhovor, v němž ministr myšlenku
dále rozvádí:  „Přichází doba, kdy si lidé musí uvědomit, že cosi psát na webu, e-mailem,
zkrátka na síti,  že i tím se mohou dopouštět trestné činnosti. Že nepravda, která nese
znaky trestného činu,  může  být  zájmem policie.  A  ti  lidé  za  ni  mohou být  souzeni  a
odsouzeni.  Ať  je  to  poplašná  zpráva,  forma  xenofobie,  nebo  něco  podobného. Já  si
nemyslím, že je čas výrazně omezovat internet. Myslím, že nastává doba, kdy lidé budou
identifikováni s tím, co říkají.  A co dělají na internetu ...  Myslím, že ani ti, kdo plédují za
svobodu internetu, nechtějí, aby to bylo rejdiště zločinů a semeniště různých hnutí, která
chtějí zlo. A věřím, že i s ochránci svobody internetu najdeme společnou řeč.“ 

S ochránci svobody internetu ministr společnou řeč nenašel. Naopak. Kritizují Chovancem
vedený resort, že za neschopnost či nemožnost postihnout konkrétní činy malých skupin
hodlá plošně postihnout všechny uživatele internetu. Omezení  svobody formou jakékoli
podoby de-anonymizace nebo povinné registrace, ke které chce ministr vnitra posunout
veřejnou  debatu,  považuje  za  krok  směrem  k  totalitním  režimům  například  profesní
Sdružení pro internetový rozvoj.

Chovancovy úvahy vykazují i rysy nepochopení, jak zločin v kyberprostoru funguje, a do
jaké  míry  lze  vůbec  kontrolovat  identitu  uživatelů  internetu,  což  je  u  ministra  vnitra
zarážející. “Regulace by se, jak už to tak bývá, dotkla pouze domácích uživatelů, nikoliv
skutečných teroristů. Ti by naopak ministru Chovancovi psali anonymní děkovné dopisy,
že  jim  tímhle  nástrojem  umožnil  získat  další  identifikační  data  českých  uživatelů
internetu,” varuje  předseda  výkonné  rady  SPIRu  Simkanič.  Publicista  Petr  Koubský
v pořadu Českého rozhlasu Online plus k otázce deanonymizace uvedl:  „Taková věc je
částečně realizovatelná ve vysloveně totalitních režimech, které dokáží uplatnit naprostou
kontrolu nad telekomunikacemi na svém území.“

Uvedené  výroky  ministra  Chovance  by  snad  šlo  přejít  jako  nedomyšlenou  reakci  na
neschopnost policie zabránit dalšímu zveřejňování premiérových e-mailů, pokud by ovšem
nebyly minulý rok činěny kroky k dalšímu rozšíření plošného sledování uživatelů internetu.
Konkrétně  jde  o  návrh  vzešlý  od  Policie  ČR  na  rozšíření  uchovávání  provozních  a
lokalizačních údajů (tzv. data retention), který se promítl do novely vyhlášky ministerstva
průmyslu a obchodu.  Nově by se měly u služeb přístupu k internetu uchovávat i "adresa IP
a číslo portu zařízení, ke kterému bylo přistoupeno". To by v některých případech fakticky
znamenalo, že by byly zjistitelné i konkrétní webové stránky, na něž bylo přistupováno a
tím by se fakticky odhalil i obsah komunikace. 

Zdroje:
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