Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR ke zveřejňování
záznamů městských kamerových systémů.
V Informačním servisu prevence kriminality za leden 2007, který vydává Ministerstvo vnitra ČR
– odbor prevence kriminality, bylo publikováno stanovisko tohoto odboru ke zveřejňování
záznamů z městských kamerových systémů. Se závěry MV k této problematice a s jeho právním
názorem na přípustnost zveřejňování záznamů městských kamerových systémů se Úřad pro
ochranu osobních údajů ztotožňuje, a proto jej publikuje i ve svém Věstníku. Stanovisko je
přetištěno se souhlasem Ministerstva vnitra ČR.

Zveřejňování záznamů z městských kamerových systémů
V posledních měsících se na odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra obrací čím
dál více zástupců měst a obcí či pracovníků obecních policií s dotazem, zda je možné
zveřejňovat záznamy z městských kamerových dohlížecích systémů.
Uvádíme proto obecnou odpověď na tuto veskrze právní otázku. Úvodem je třeba
poznamenat, že záznam z kamerového dohlížecího systému je podle českého právního
řádu osobním údajem ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně
osobních údajů). Z této skutečnosti pak vyplývá řada povinností pro správce a
zpracovatele osobních údajů – záznamů z kamerového dohlížecího systému, kterým je
v tomto případě konkrétní město či obec.
Zejména se tedy jedná o povinnosti uložené správcům osobních údajů v
ustanoveních § 5, § 11 až § 16 zákona o ochraně osobních údajů, které obsahují
například povinnost správce stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
zpracovat pouze přesné osobní údaje, uchovávat osobní údaje pouze pro dobu
odpovídající stanovenému účelu, informovat subjekt údajů o tom, v jakém rozsahu a pro
jaký účel budou osobní údaje zpracovány, a v neposlední řadě má správce také
oznamovací povinnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V případě obcí respektive měst provozuje kamerový dohlížecí systém většinou
obecní respektive městská policie. Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona o ochraně
osobních údajů je v případě zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti ve
smyslu zvláštního zákona (v tomto případě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o obecní policii) město či obec jako správce
osobních údajů vyňato z povinností stanovených v § 5 odst. 1, § 11 a § 12 zákona o
ochraně osobních údajů.
Z výkladového ustanovení § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů vyplývá, že
zpracováním osobních údajů je mimo jiné i jejich zveřejňování. Zároveň ustanovení § 5
odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů stanovuje taxativní výčet situací, kdy lze
zpracovávat (tedy včetně zveřejňování) osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů. V
tomto taxativním výčtu se však zveřejňování nevyskytuje, a proto je tuto činnost nutno
vykonávat toliko se souhlasem subjektů údajů. U zveřejňování osobních údajů nelze ani
použít vynětí z určitých výše uvedených povinností ve smyslu již uvedeného ustanovení
§ 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů, jelikož toto neuvádí vynětí z povinností
stanovených v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.
Celou situaci lze tedy shrnout tak, že, i kdyby byly osobní údaje zveřejňovány v
souvislosti se zajištěním veřejného pořádku na základě zvláštního zákona o obecní
policii, má obec či město povinnost zveřejňovat osobní údaje jen se souhlasem subjektů

údajů tedy osob vyskytujících se na záznamech. V opačném případě by byl porušen
zákon o ochraně osobních údajů, který je zákonnou limitou práva na soukromí, jehož
ústavní základ je obsažen v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Závěrem je nutné podotknout, že situace v případech, kdy městský kamerový
dohlížecí systém provozuje Policie České republiky, je v podstatě identická s výše
popsaným právním režimem záznamů zpracovávaných obecní policií.
Poznámka: Výše uvedený materiál je k dispozici na
http://www.mvcr.cz/ministerstvo/opk/servis/leden07.pdf .

