Kamerové systémy a jejich provozování z pohledu zákona o ochraně osobních
údajů v teorii a praxi
od 31. 8. 2012 08:00 do 30. 9. 2012 23:59 hod.
dotazy bylo možné pokládat do 30. 9. 2012 23:59:00 hod.
Popis fóra: Zajímají nás Vaše názory na používání kamerových systémů, případně Vaše obavy z jejich
využívání. Napište nám, jaké máte zkušenosti a) s kamerami monitorujícími domy; b) bytové
komplexy aj. (přístupové komunikace, garáže, parkoviště); c) s kamerami v dopravních prostředcích;
d) se šířením záznamu sdělovacími prostředky (po internetu) ‐ Museli jste se někdy bránit proti lživě
šířené informaci?; e) se sledováním vozidel, např. s využitím služby GPS Locatoru. Vaše názory
předložíme k odborné diskusi v říjnu na kulatém stolu "Kamerové systémy a jejich provozování z
pohledu zákona o ochraně osobních údajů v teorii a praxi". S výsledky diskuse Vás následně
seznámíme na webových stránkách úřadu a společnosti ORSEC. Vaše příspěvky přijímáme
prostřednictvím tohoto diskusního fóra do 30. 9. 2012.
Dotazy z fóra: Kamerové systémy a jejich provozování z pohledu zákona o ochraně osobních údajů v
teorii a praxi
Jméno:
Email:
Datum:
Dotaz:

Odpověď:
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Odpověď:

Jméno:
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Datum:
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Odpověď:

mirek
30. 9. 2012 ‐ 19:19:04
Dobrý den. Opět se vrátila vlna nasazování skrytých kamer. Jak je to zde s legislativou, je
postihnutelné (trestné?) už samo nasazování bez záznamu, nebo jako u viditelných až se
záznamem?
Užívání skrytých kamer je principiálně nezákonné, pokud nejde o výjimky týkající se
Policie ČR, upravené speciálně zákonem.

Martin
30. 9. 2012 ‐ 17:51:52
Dobrý den. Zajímalo by mne co je nového u pořizování kamer do automobilů pro možný
záznam toho, co se děje na silnici? Záznam někdy může sloužit jako jediný důkaz pro
případ nehody. Jsou zde oproti klasickým kamerovým systémům nějaké výjimky?
Jde o relativně novou problematiku. Úřad o problematice jednal na kulatém stole 16. 10.
a k jejímu vyřešení se ani účastníci kulatého stolu nesjednotili. Proto Úřad rozpracovává
právní náhled, který v krátké době vydá.

Pavel
29. 9. 2012 ‐ 21:49:02
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, k čemu jsou u kamerových systémů mezinárodně
uznávané bezpečnostní certifikáty ( například certifikát Kalagate, na jehož základě prý
mohou evropské soudy záznam z rekordéru uznávat jako hlavní důkaz)?
Certifikáty mohou být chápány jako jistý příspěvek k plnění povinnosti při zabezpečení
osobních údajů (dle §13 z. č.101/2000). Vámi zmíněný certifikát potvrzuje zabezpečení
nezměnitelnosti uložených dat. Nicméně neřeší ostatní problémy provozu kamerových
systémů.
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Zdeněk
29. 9. 2012 ‐ 21:47:45
Dobrý den, vidíte nějaký problém, že z nasazování kamerových systémů se stalo klasické
domácí kutilství? Kdokoli si může koupit cokoli ? bylo by možné s tím něco dělat? Třeba
by se odborníci a profesionálové chovali podle pravidel.
I domácí kutilové musí dbát zákonů a zákonné úpravě podléhají.

Tom
27. 9. 2012 ‐ 10:54:22
Zajímalo by mne , co si myslíte o zdůvodnění instalace kamerového systému (parkoviště,
náměstí, park,?) obecnou formulací ?Ochrana proti ??? Kamery nás přece před nikým
neochrání, jenom zdokumentuje trestný čin. Místo aby se lidé naučili zamykat vchod
apod., tak si nasazováním moderní techniky jen udržují iluzi bezpečí. Děkuji za odpověď
Váš názor považujeme za rozumný a vyvážený a je v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů.

Honza
27.9. 2012 ‐ 10:13:50
Dobrý den, několikrát mi bylo na sídlišti poničeno vozidlo. Po dohodě s policií jsme
nasadili skryté kamery. Pokud dojde k opětovnému poničení vozidla záznam jim
pochopitelně předáme (televizi naopak ne). Je naše konání v souladu se zákonem?
Potřebuju mít ?doporučení? policie písemně?
Pokud skyrytou kameru nasadí policie, neodporuje to zákonu o Policii ČR; pokud tak
činíte Vy, jste v rozporu se zákonem, zabírá‐li kamera veřejné prostranství. Předání
Policii ČR je adekvátní, samozřejmě předání TV je porušením zákona. Doporučujeme,
abyste měl k dispozici doporučení policie v písemné formě.

Andrea
27. 9. 2012 ‐ 09:31:13
Mám takový ?český? dotaz: ?Ztráceli se nám jogurty z lednice ‐ zaměstnavatel
nainstaloval v kuchyňkách na pracovišti kamerový systém se záznamem ? Jedná se o
adekvátní krok, jak určit přiměřenou hranici (dle ceny)? Někde jsem četla, že městská
policie zdůvodnila rozšíření počtu kamer ochranou dopravních značek ‐ zdá se mi to
přehnané, to by kamery mohly být od Aše po Bukovec.? Co s tím?
Ochrana jogurtů prostřednictvím kamerového systému je neadekvátní. Navíc příslušné
ustanovení zákoníku práce (§316) takové jednání zakazuje, současně jde i o porušení
zákona o ochraně osobních údajů.
Ochranu dopravních značek musí mít policie adekvátně zdůvodněnou. Dovedeme si
představit situaci, že nejde o nepřiměřené využívání kamerového systému ( př.
nebezpečí na rizikovém dopravním místě).

Standa
27. 9. 2012 ‐ 09:06:13
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Dobrý den, dlouhodobě se potýkám s problémem soustavného poškozování
zaparkovaného auta na mém soukromém pozemku za domem. Elegantním řešením se
nabízí instalace kamerového systému. Prosím vás o vyjádření, zda je nutné registrovat
kamerový systém, určený k trvalému střežení prostoru zaparkovaného auta výhradně na
soukromém pozemku, tzn. bez možnosti zaznamenávat osoby, provoz na komunikaci,
apod. ve vnějším prostoru za plotem, který můj soukromý pozemek jasně ohraničuje? Je
nutné i v tomto případě označit prostor soukromého pozemku výstrahou pro zloděje a
vandaly, že prostor uvnitř za plotem je sledován kamerou? Děkuji.
V případě, že kamerový systém zabírá pouze soukromý pozemek se zákon o ochraně
osobních údajů neaplikuje (jde o výjimku podle § 3 odst.3, která vylučuje zpracování os.
údajů pro výlučně osobní potřebu z režimu zákona). Tudíž registrační ani informační
povinnost se na Vás nevztahuje (žádná tabulka není nutná).

Libor
27. 9. 2012 ‐ 07:25:47
Dotaz z reálné praxe ‐ je‐li kamerový systém registrován s účelem zájmu například?
monitorování požární únikové cesty? v panelovém domě, je možné předat záznam ze
dne, ve kterém došlo v objektu k vandalismu předat policii? V jakém stupni vyšetřování a
s jakými náležitostmi má toto předání proběhnout?
Ano, záznam můžete předat, Úřad v těchto případech takový postup doporučuje.
Záznam je třeba předávat okamžitě při oznámení Policii ČR; o předání musí být pořízen
oficiální záznam.
Charakter "vandalismu" ovšem nesmí být bagatelní (např. znečištěná podlaha).
Obecně platí, že kamerový systém musí být využíván výhradně s deklarovaným účelem.

Vláďa
26. 9. 2012 ‐ 14:39:04
Dobrý den, jsem zaměstnancem montážní firmy. Podle písemného zadání ( smlouvy )
našeho zákazníka máme kamerový systém, který jsme u něj instalovali rozšířit o
mikrofony. Mám obavy, že pokud odmítneme najde si jiného dodavatele. Dopouštíme se
jako firma přestupku?
Radíme Vám písemně informovat zadavatele o tom, že při instalování mikrofonu je třeba
zohledňovat rizika zásahu do soukromí monitorovaných osob.
A protože z Vašeho dotazu není zřejmé, zda zákazníkem je fyzická nebo právnická
osoba, upozorňujeme na nutnost dodržet v případě zaměstnavatele povinnost
vyplývající ze zákoníku práce (§ 316 odst. 2).

Michal
25.09.2012 ‐ 11:11:29
Dobrý den, jak se postavit k problematice populárních fotopastí, ale i moderních IP
kamer s lokálním úložišťěm dat (záznamu)? Kamerové systémy, tak jak předpokládal
ZOOU měly kameru, přenosovou trasu a záznamové zařízení. Je‐li teď vše v jednom a ke
kamerám s vlastním záznamem se přistupuje ?jednou? za čas (může se stát, že kamera
bude s interním týdenním záznamem bez jakéhokoli dozoru) , jak k zabezpečení
takovéto kamery přistoupit? Děkuji
Úřad posuzuje provozování lokálních úložišť shodně s přenosem zpracovaných informací
do vzdáleného úložiště. Zákon se nezabývá konkrétními technickými prostředky, a proto

Vám doporučujeme konzultovat Váš problém s odbornou firmou zabývající se
technickým zabezpečením.
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Petr
19. 9. 2012 ‐ 12:31:28
K problematice kamerových systémů v bytových domech mám následující přípomínky:
1. Současný stav provozování kamerových systémů se záznamem v BD je prakticky na
hranici zákona. Bylo by potřeba jasně stanovit, co je a co není dovoleno a hlavně jakým
způsobem. Jako příklad uvedu současný stav, kdy by měla každá osoba vstupující do
domu udělit souhlas s nahráváním. To je pochopitelně nesmysl, protože to není
proveditelné. Mělo by se jasně stanovit, že takový souhlas je vyjádřen např. tím, že je u
vchodu označení (upozornění, značka, apod.), že tento dům je sledován kamerami, a
vstupem dovnitř souhlasím s tím, že budu zaznamenán.
2. Měla by se dát větší pravomoc SVJ, aby si sami mohly určovat, kde budou kamery
umístěny a kde ne. Každé SVJ má své Stanovy, kde by toto mělo být uvedeno. Ke změně
Stanov je potřeba určitý počet vlastníků, tím je zajištěno, že se na takové věci musí
shodnout více lidí a není možné, aby o tom rozhodovala např. 1 osoba. Uvedením
pravidel kamerového systému ve Stanovách se dále zajistí to, že budoucí potencionální
vlastník bytu má možnost se předem seznámit s tím, že je v domě kamerový systém,
který má jistá pravidla. Pokud mu bude tato skutečnost vadit, byt kupovat nebude. Může
se tak svobodně rozhodnout předem a nemůže být překvapen existencí kamer až po
koupi bytu nebo naopak bude vyhledávat právě takové domy, které mají kamerový
systém a jasně daná pravidla.
3. Zkušenosti z praxe ukazují, že záznam v délce 7 dní je nedostatečný. Běžně se stává,
že jsou lidi na dovolené 2 týdny a po jejich návratu zjistí problém. S tímto problémem ale
kamerový systém už nemůže pomoci, protože záznam neobsahuje data starší 7 dnů.
Proto by se měla lhůta uznávaná ÚOOÚ prodloužit na minimálně 14 dnů. Opět by ale
mělo být pravomocí SVJ tuto lhůtu upravit dle místních podmínek.
4. Okolí domu do určité vzdálenosti (např. 50 metrů) by z hlediska sledování domu
kamerovým systémem mělo být považováno za součást domu. Tím by bylo možné
kamery nasměrovat tak, aby snímaly i bezprostřední okolí domu, zejména vchody.
Výrazně by se tím zvýšila šance na identifikaci osob, které v domě způsobily nějakou
škodu, a jistě by to uvítala i policie.
Za Vaše připomínky děkujeme. Tyto záležitosti Úřad posoudil při přípravě stanoviska,
které se zabývá problémem provozu kamerových systémů v bytových domech, které je
přístupné na adrese www.uoou.cz/Názory Úřadu/Stanoviska (Stanovisko 1/2008). SVJ se
musí řídit právním řádem.
Otázka předchozího seznámení s budoucím provozem kamerového systému musí být
posuzována vždy odlišně od reálné situace, kdy je dům obydlen a lidé v něm žijící jsou
podrobeni každodennému monitoringu ‐ jde o to, že osoby bydlící v bytech se často liší
od jejich vlastníků (souhlas musí dát osoba reálně byt užívající).
Pokud při registraci kamerového systému prokážete nezbytnost delší doby uchování,
Úřad tuto skutečnost posuzuje.
Veřejný pořádek na veřejných prostranstvích zabezpečuje Policie ČR nebo obecní policie
dle příslušných právních předpisů, a nikoliv soukromé osoby.

Edita
18. 9. 2012 ‐ 19:52:48
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Dobry den, potrebuji poradit, muj soused si nechal na kazdy roh sveho domu ainstalovat
kameru, ktera snima okoli v rozmezi 360 stupnu. Tim padem cely nas dum, vcetne oken.
Musim mit neustale zatazene rolety, jinak je vse videt. Snazili jsme se problem resit
osobne, ale neni ze strany souseda zajem. Na koho se muzu obratit o pomoc? Kamery
zaznam ukladaji nejde jen o monitorovani.
Vaše situace je složitá a nezáviděníhodná. Nicméně můžete se obrátit na Policii ČR s
trestním oznámením, v němž uvedete podstatu svého problému. Ve Vámi popisovaném
jednání lze spatřovat trestní čin stalkingu.

šíp
17. 9. 2012 ‐ 16:04:14
Dobrý den, rád bych se zeptal za jakých podmínek nebo povinností si mohu nainstalovat
na RD kamerový systém pro svou bezpečnost, děkuji za odpověd.
Pokud budete výhradně monitorovat svůj dům a pozemek, je to zpracování pro osobní
potřebu a nepodléhá režimu zákona o ochraně osobních údajů.

Jakub
14. 9. 2012 ‐ 13:15:29
Dobrý den, prosím Vás chtěl bych se zeptat, zda může zaměstnavatel na pracoviště
nainstalovat kamery s odposlechem. Jedná se o restaurační zařízení ‐ chápu důvod
kamer, ale není odposlech už za hranicí? V restauraci se nekradlo, ale zaměstnavatel má
tendenci vyhazovat za "delší pauzy", a proto mám pocit, že se odposlechy můžou použít
jako záminka k rozvázání pracovního poměru. Souhlas zaměstnanců s kamerovým
systémem nebyl podepsán. Předem děkuji za odpověď J.
Ustanovení zákoníku práce (§316) takové jednání zakazuje, současně jde i o porušení
zákona o ochraně osobních údajů. V první instanci se věcí zaobírá příslušný inspektorát
práce, na který byste se měl/i/yobrátit (zejména vzhledem k Vámi popisovanému
zneužití k rozvazování pracovního poměru).

Kal
mar77@seznam.cz
14. 9. 2012 ‐ 11:28:50
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na kamery nainstalované ve věznicích.Je možné na
základě kamerových záznamů ve věznici sledovat zaměstnanc (provádět kontroly),když
podle mého názoru jsou kamery určeny pro bezpečnost právě těch zaměstnanců věznic,
a na základě těchto záznamů je trestat při porušení pracovních poviností? Dokonce ze
záznamů starších i 30 dnů. Děkuji
Zde je třeba rozlišit, zda jde o zaměstnance nebo příslušníka vězeňské služby. U
zaměstnanců bude aplikovatelný §316 zákoníku práce (zda jde o zvláštní povahu činnosti
bude třeba posoudit v každém jednotlivém případě: Např. zda k monitorování došlo v
prostorách určených pro výkon trestu odnětí svobody, anebo v administrativních
prostorách věznice). U příslušníků vězeňské služby není zákoník práce aplikovatelný.

šušu
11.09.2012 ‐ 16:54:15
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Dobrý den,mohou být v domově pro seniory nainstalovány kamery‐? JEDNÁ SE O
ODDĚLENÍ SENIORŮ S DEMENCÍ, TI SE NĚKDY SVLEČOU DO NAHA, VYKONAJÍ KDEKOLIV
POTŘEBU. SLUŽBA JE ZDE 24 HODIN A TRÁVÍ DEN SE VŠEMI VE SPOLEČENSKÉ
MÍSTNOSTI. TAKŽE BEZPEČNOAST JE ZAJIŠTĚNA.POKUD BY OPUSTILI ODD. KAMERA TAM
UŽ NENÍ. ŘEDITELKA CHCE ZAMĚSTNANCE SLEDOVAT PŘI PRÁCI ZDÁ SE JÍ, ŽE
PRACUJEME MÁLO. POKUD NĚKDO ČERPÁ PŘESTÁVKU BÝVÁ RUDÁ VZTEKY A NEODPOVÍ
ANI NA POZDRAV.MOHOU VLASTNĚ NA TAKOVÉM ODD.BÝT KAMERY.? PREZENTUJÍ SE
ŽE KLIENTI JSOU TU DOMA.
K Vámi popisovanému účelu (kontrola zaměstnanců) ustanovení zákoníku práce (§316)
takové jednání zakazuje.
Pokud Úřad v minulosti posuzovatlumístění kamer v obdobných zařízeních, byly
akceptovány kamery monitorující např. vchod do objektu. V případě sledování klientů lze
akceptovat pouze využití kamery bez záznamu ( k pomoci musí dojít okamžitě).
Máte‐li pocit, že ze strany zaměstnavatele ,dochází k neoprávněnému sledování
zaměstnanců, obraťte se na oblastní inspektorát práce.

Ros
holec@jfo.cz
11. 9. 2012 ‐ 10:57:48
Dobrý den, byli jsme nuceni nainstalovat kamerový systém na zkušebně filharmonie,
kde cvičí hudebníci, zkouší se na koncerty apod. Kamerový systém je zaměřen dvěma
kamerami na vstupní dveře, kdy zabírá současně i několik hudebníků. Dveří pro vstup do
místnosti je 5 (3 a 2), kdy jedna kamera míří na jednu stranu a druhá na druhou (dveře
nejsou vedle sebe jsou v rozích místnosti). Když jsem jednal s technikem, řešením, aby
kamery zabíraly pouze dveře by vyřešil jedině nějaké zavěšení ke stropu (což díky
vysokým stropům v budově, která je zařazena mezi památky je problematické).
Kamerový systém je instalován i z druhého hlavního důvodu a to je ochrana nástrojů v
místnosti, to znamená kdyby byly kamery namířeny pouze na dveře, neřešilo problém.
Došlo zde již k několika ztrátám drahých nástrojů. Aby byla částečně vyřešena ochrana
osob, je systém přístupný pouze správci IT, který záznam poskytuje pouze na vyžádání
odpovídajících orgánům při případné ztrátě a záznam sledují vrátní "live", bez jakékoliv
další možnosti opětovného opakování záznamu, apod.
Za jakých nejjednodušších podmínek je možné kamery zprovoznit v této místnosti? Je
třeba, aby zaměstnavatel žádal zaměstnance o povolení? děkuji
Dotaz byl již adresně zodpovězen odborem pro styk s veřejností

guru
11.09.2012 ‐ 07:55:17
Dobrý DEN, pracuji v domově důchodců.Na oddělení nám přimontovali kamery.Prý kvůli
bezpečnosti,což je nesmysl,PROTOŽE ODEJDE‐LI KLIENT Z ODDĚLENÍ ,NA COŽ MÁ
PRÁVO, KAMERY TAM UŽ NEJSOU. SLUŽBA JE NA ODD. 24 HODIN TAKŽE BEZPEČNOST JE
ZAJIŠTĚNA. NO KDYBY SE NĚCO STALO V NOCI ZAMĚSTNANCI, TAK JE MU KAMERA NA
NIC ,NIKDO JI NESLEDUJE. NYNĚJŠÍ ŘEDITELKA NEODPOVÍ SVÝM ZAMĚSTNANCŮM ANI
NA PAZDRAV VJE VIDĚT ,JEJÍ ZLOST POKUD ZAMĚSTNANCI ČERPAJÍ PŘESTÁVKU.MÁ NA
SLEDOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRÁV? děkuji
K Vámi popisovanému účelu (kontrola zaměstnanců) ustanovení zákoníku práce (§316)
takové jednání zakazuje.
Pokud Úřad v minulosti posuzovatlumístění kamer v obdobných zařízeních, byly
akceptovány kamery monitorující např. vchod do objektu. V případě sledování klientů lze
akceptovat pouze využití kamery bez záznamu ( k pomoci musí dojít okamžitě).Máte‐li

pocit, že ze strany zaměstnavatele ,dochází k neoprávněnému sledování zaměstnanců,
obraťte se na oblastní inspektorát práce.
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Lukia
7. 9.2012 ‐ 08:30:55
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je třeba registrovat kamerový systém na rodinném
domě. Jedná se mi o kameru, která je namířená ke vstupní bráně a jedna, namířená na
zahradu. Je potřeba nějaká registrace/povolení takového systému? Děkuji za odpověď
Pokud budete výhradně monitorovat svůj dům a pozemek, je to zpracování pro osobní
potřebu a nepodléhá režimu zákona o ochraně osobních údajů.

MartinL
m.lukas01@seznam.cz
6. 9. 2012 ‐ 17:51:40
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda nejde nějak urychlit registraci podnikatele. Chci
provozovat internetový obchod a registrace na UOOU je jediná maličkost, která mi brání
ke zprovoznění. Ale lhůta 30 dnů, je opravdu pro mě dlouhá doba. Děkuji, Lukáš.
Lhůta 30 dnů je maximální hranicí. Pokud má oznámení veškeré náležitosti, bývá
registrace vyřízena v řádu dnů.

marty
m.pipota@gmail.com
6. 9. 2012 ‐ 09:30:52
Dobrý den, podléhá registraci i kamerový systém, který ukládá záznam na pamětovou
kartu IP kamery jen v případech, kdy dojde k narušení sledovaného objektu ‐ pohyb
osob, otevření dveří apod,?
Úřad posuzuje provozování lokálních úložišť shodně s přenosem zpracovaných informací
do vzdáleného úložiště. Stejně tak není rozhodující, zda kamerovýsystém provádí
záznam kontinuálně, nebo jen v případech, kdy kamera zaznamená pohyb.

sendy
5. 9. 2012 ‐ 22:00:07
Kamerové systémy na pracovišti,nejedná se ani o dotaz,jako spíše o připomínku. Podle §
316 odst. 2, zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze
činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance a tak dále.
Z vlastní zkušenosti vím,že toto zaměstnavatelé obcházejí.Kontrola provedená od Státní
inspekce práce bez výsledku,kamery dále provozovány.SUIP ani nemůže díky špatné
legislativě udělit sankci.
Případně musí dokázat zneužití kamer ke sledování.To samé se týká i vašeho úřadu,je
nutné dokázat,že je pořízován záznam z kamer,v praxi jistě velký problém.Dokud nebude
v zákoně výslovně zakázána instalace kamer na pracovišti,je vše k ničemu.Kamery by
měly být používany pouze na pracovištích se závažným důvodem,například práce s
penězi.
Podle mého odhadu jsou v tomto státě masivně zneužívány právě kamerové systémy.
Přitom níže jmenované listiny toto zakazují.
Čl. 10 Listina základních práv a svobod.
2) Čl. 8 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropská úmluva)
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Boužel vlády a parlament tento závažný problém porušující lidská práva vůbec neřeší a
obávám se,že ani tato diskuze nic nevyřeší.
Souhlasíme s Vámi, že nemožnost postihu v případě porušení zákoníku práce §316 odst.
2 je nedostatkem aktuální právní úpravy. Přesto nepovažujeme Vámi navrhované řešení
‐ plošný zákaz kamerových systémů na pracovišti ‐ za optimální postup. Při naplnění
všech povinností vyplývajících z právního řádu je ochrana majetku legitimní i za
případného využití kamerového systému.

carlos
5. 9. 2012 ‐ 13:36:31
Zajímal by mne názor ÚOOÚ na kamery umístěné v dopravních prostředcích hromadné
dopravy. Setkal jsem se s názorem, že také takový systém podléhá oznamovací
povinnosti (tento názor je ze zahraničí. Některé moderní dopravní prostředky mají
instalovány vnitřní kamery, pomocí nichž řidič sleduje situace (včetně chování pasažérů)
vně i uvnitř vozu (záznamy z kamer se neuchovávají). Děkuji za odpověď.
Pokud jde o kamerové systémy se záznamem, podléhá jejich provoz oznamovací
povinnosti u Úřadu. Vámi zmiňované vnitřní kamery bez záznamu zákonu o ochraně
osobních údajů nepodléhají; jak bylo diskutováno na kulatém stolu, jde o kamery, jejichž
účelem je pomoc řidiči při otevírání a zavírání dveří, tudíž účelem je bezpečnost
cestujících.

bruno
31. 8. 2012 ‐ 11:00:10
Dobrý den , můj dotaz : jedná se o přípravu na kamerový systém umístěný v uzavřeném
objektu patřícím obci . Tento objekt je přístupný i veřejnosti . Požadavek obce je i na
záznam . V obci je obecní policie . Je nutná ohlašovací povinnost obce na uoou ? Existuje
popř.formulář na tuto povinnost ? Děkuji za odpověd .
Pokud kamerový systém v objektu , který patří obci, provozuje obec, pak je třeba
uplatnit veškerá pravidla týkající se provozu kamerových systémů, tj. včetně oznamovací
povinnosti ( viz Stanovisko ÚOOÚ 1/2006).
V případě, že kamerový systém provozuje obecní policie, je třeba aplikovat taktéž
ustanovení zákona o obecní policii.
Formulář pro oznámení zpracování osobních údajů je přístupný na
www.uoou.cz/Registr.

