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ÄŒtvrtek, 21 kvÄ›ten 2009

JistÄ› jste sly&scaron;eli o onom unikátním zpÅ¯sobu hledání ztracených dÄ›tí prostÅ™ednictvím sms zpráv. MÄ›la to být velká
událost. Slavnostní spu&scaron;tÄ›ní revoluÄ•ního projektu pátrání po pohÅ™e&scaron;ovaných dÄ›tech, který má jediný cíl: Na
unesené dítÄ› je&scaron;tÄ› dÅ™ív, neÅ¾ s ním únosce zmizí za kopeÄ•ky. PoÄ•ty ztracených dÄ›tí se totiÅ¾ zvy&scaron;ují ka
celé EvropÄ›.

U nás od roku 2000 narostl poÄ•et ztracených dÄ›tí o tÅ™i tisíce, tedy na víc neÅ¾ devÄ›t tisíc. Ministerstvo vnitra chystalo
pÅ™i pátrání po ztracených dÄ›tech. MÄ›ly by pomáhat SMSky, které se roze&scaron;lou na mobily tÅ™í nejvÄ›t&scaron;ích
mobilních operátorÅ¯ v okruhu zhruba 5 km od místa bydli&scaron;tÄ› dítÄ›te. Projekt zatím funguje jen v nÄ›kolika málo
zemích svÄ›ta. Od pÅ™í&scaron;tího týdne k nim mÄ›lo patÅ™it i ÄŒesko.Místo toho v úterý ministerstvo vnitra oznámilo:
&bdquo;Projekt v pondÄ›lí 25. kvÄ›tna spustíme, nicménÄ› bez toho, na Ä•em celý mechanismus stojí. Lidé do pÄ›ti kilometrÅ¯ o
místa, kde bylo uneseno dítÄ›, tak stále nebudou dostávat informace s jeho popisem na své mobilní telefony. Vnitro
prohlásilo, Å¾e mu v tom obstrukcemi brání ÚÅ™ad na ochranu osobních údajÅ¯ (ÚOOÚ). ÚÅ™ad tvrdí, Å¾e dávat osobní úda
operátorÅ¯m je nezákonné."
- Jak to má fungovat? Maminka zjistí, Å¾e se jí ztratilo dítÄ› a zavolá na linku 158. Na místo vyjede policejní hlídka. V té chvíli
bude na policistovi, aby rozpoznal, zda dítÄ›ti hrozí vysoké nebezpeÄ•í, (napÅ™íklad mimoÅ™ádnÄ› nízký vÄ›k dítÄ›te, nutnost
Å¾ivotnÄ› dÅ¯leÅ¾itých lékÅ¯ atd.). V tom pÅ™ípadÄ› budou osloveni tÅ™i nejvÄ›t&scaron;í mobilní operátoÅ™i v zemi a ti oka
roze&scaron;lou SMS zprávu s popisem ztraceného dítÄ›te na v&scaron;echny mobily v okruhu zhruba 5 km v místÄ›, kde
se dítÄ› ztratilo. StejnÄ› tak nejpozdÄ›ji do 15 minut po tomto rozhodnutí by uÅ¾ mÄ›ly být informace o dítÄ›ti v televizi i rozhlase
tam mÅ¯Å¾e být za údaje? Jméno, na které sly&scaron;í, vÄ›k (ne datum narození!) a popis dítÄ›te. Opravdu jsou to tak citlivé
údaje, aby se kvÅ¯li nim riskovalo úplné zmizení dítÄ›te? Zvlá&scaron;Å¥ pokud by s jejich zveÅ™ejnÄ›ním souhlasili rodiÄ•e?
VÅ¾dyÅ¥ stejné údaje se dozvíme i z televize a to ÚOOÚ nezakázal.
Ministerstvo pÅ™edpokládá, Å¾e z celkového poÄ•tu
ztracených dÄ›tí by se takováto akce týkala maximálnÄ› 20 pÅ™ípadÅ¯ roÄ•nÄ›. SouÄ•asnÄ› si slibuje vysokou efektivitu, pÅ™i
takovémto zpÅ¯sobu hledání ztracených dÄ›tí. Tento zpÅ¯sob by se mÄ›l pouÅ¾ívat jen v pÅ™ípadÄ› dÄ›tí do 15 let. Zcela výjim
mladistvých ve vÄ›ku 15 -18 let a to jen tehdy, kdyÅ¾ se bude jednat tÅ™eba o tÄ›Å¾ce nemocného, Ä•i psychicky nezpÅ¯sobil
jedince. Hledat by se takto nemÄ›li notoriÄ•tí "utíkaÄ•i z domova". Jaký je vá&scaron; názor na vyhledávání dÄ›tí i tímto
zpÅ¯sobem? d@niela
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