
 
Kamerové systémy instalované ve školách a školských zařízeních z pohledu Úřadu 
pro ochranu osobních údajů: 
 
1. V režimu zákona o ochraně osobních údajů jsou takové kamerové systémy, které jsou 

vybaveny záznamovým zařízením, tedy jejich součástí je uchovávání (zpracování) 
informací – osobních údajů. 

 
2. Stanovení účelu instalace kamerového systému je nejdůležitější povinností školy, jako 

správce zpracovávajícího osobní údaje. Přitom se však vždy musí jednat o účel zákonný, 
tedy účel, který není v rozporu s ochranou jiného práva, zejména práva osobnostního, 
kam právo na ochranu osobních údajů patří.  Nestačí tedy stanovit jako obecný účel pro 
invazivní nasazení kamer a jejich celodenního provozování v prostorách budovy školy 
ochranu majetku správce nebo prevenci kriminality, když k žádnému takovému nasazení 
není vážný důvod, respektive nedošlo „zatím“ k ohrožení majetku ani zdraví zde 
pracujících a studujících osob. Pokud však již škola tyto zkušenosti má, a selhávají 
dosavadní metody pedagogického dozoru, je na místě zvážit nasazení vyššího stupně 
ostrahy osob a majetku, kam nasazení kamerového systému nepochybně patří. 

 
3. Účel a způsob (prostředky) provozování systému musí být stanoveny současně, to 

znamená, že již před spuštěním systému musí být nastaven takový režim, který by 
s ohledem na zájmy správce nebo jeho právní odpovědnost co nejméně omezoval jiná 
práva. Jednotlivé části systému tak mohou pracovat zcela nezávisle a v jiném časovém 
režimu, kdy například kamery v šatnách se mohou spouštět se začátkem vyučování a 
naopak kamery ve společných prostorách (chodbách, jídelnách a pod)  v době, kdy zde 
žáci nepracují, a je na místě chránit majetek správce před nahodilým útokem neznámého 
pachatele.    

 
4. Je-li součástí kamerového systému záznamové zařízení, musí být jasně stanoven 

časový rámec pro uchovávání informací, který by neměl být neúměrně dlouhý vzhledem 
k účelu, pro který je záznamové zařízení instalováno. 

 
5. Je-ji součástí kamerového systému bezpečnostní pult (monitor), kde osoba, k tomu 

pověřená neustále sleduje pořizované záběry, nabízí se otázka, zda nejde v případě 
školy nebo školského zařízení o neodůvodněné sledování nejen žáků, ale také 
pedagogických pracovníků; samo sledování však již není problémem ochrany osobních 
údajů, a spíše problémem ochrany osobnosti podle občanského práva. 

 
6. Samostatnou otázkou je souhlas se zpracováním osobních údajů osob – žáků, kdy 

v případě nezletilých žáků a studentů musí být tento souhlas učiněn jejich zákonným 
zástupcem, stejně jako informační povinnost, kterou každý správce vůči subjektu údajů a 
jeho zákonnému zástupci má, a to ještě dříve, nežli zpracování zahájí.   

 
 
Všechny tyto základní otázky si každý budoucí správce musí položit ještě před svým 
rozhodnutím o instalaci kamerového systému. 
 
To, že se tak stále neděje, o tom svědčí naše každodenní poznatky. 
 
Zpracovala: 
JUDr. A.Kučerová , náměstkyně předsedy Úřadu 
 


