Kamery legislativa
Používání kamerového záznamu je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně
osobních údajů). Tento zákon je dále upraven definovanými postupy, vzory a pojmy. Jelikož
přesná definice podmínek neexistuje, není stanovena a návody jsou pouze orientační,
v takových případech je lepší se obrátit přímo na Úřad na ochranu osobních údajů a požádat
o vyjádření ke konkrétnímu problému.
Kamerové systémy jsou využívány ke spoustě účelům. Převážně jsou, ale používány (např.
k ochraně majetku, jednotlivce či jednotlivců a také jako prevence kriminality aj.). Je třeba
předem stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem
chráněnými zájmy správce (např. jak již uvedeno ochrana majetku před krádeží). Záznamy
tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité,
právem chráněné zájmy správce. Příslušnost využití záznamu pro jiný účel musí být omezena
na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.

Kamerové systémy zákon dělí do dvou skupin:
 Systémy bez záznamového zařízení.
 Systémy se záznamovým zařízením (harddisk, DVR rekordér aj.).
Systém bez záznamového zařízení
Je to takový systém, který není vybaven paměťovým médiem jako je (harddisk, DVR rekordér
aj.) a neumožňuje tak dočasné či trvalé pořizování obrazového, zvukového či jiného
záznamu. Tyto systémy slouží převážně pro sledování pohybu v prodejně a v některých
případech i jako domovní vrátný. V takovém případě kamerové sledování není zpracováním
osobních údajů podle z. č. 101/2000 Sb., protože postrádá úroveň podmínek pro zpracování
údajů ve smyslu § 4 písm. e) z. č. 101/2000 Sb. To však nevylučuje aplikaci jiných právních
předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku, který upravuje podmínky ochrany
osobnosti. Používání takového zařízení nepodléhá oznamovací povinnosti, registraci na Úřad
na ochranu osobních údajů.
Systém se záznamovým zařízením
Je takový systém, který je vybaven záznamovým zařízením (harddisk, DVR rekordér aj.) a
který umožňuje dočasně či trvale pořizování obrazového, zvukového či jiného záznamu.
Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za
předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní
fyzickou osobu či osoby. Za identifikaci lze považováno to, pokud ze snímku, na němž je
zachycena osoba, jsou patrné její charakteristické, rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na
základě dalších rozpoznávacích znaků je možná plná identifikace osoby. Takovéto zařízení
uchovávající obrazový, zvukový či jiný záznam dle ust. § 3 a §4 z. č. 101/2000 Sb., se považuje

za automatický, stálý systém pořizující výše uvedené záznamy. Provozování tohoto systému
podléhá oznamovací povinnosti, registraci na Úřad na ochranu osobních údajů. Pakliže, ale
systém nenaplňuje výše uvedené znaky (zejména obličej), v takovém případě se nejedná o
sběr osobních údajů. V takovém případě není oznamovací povinnost, registrace na Úřadě na
ochranu osobních údajů nutná.

Zpracování osobních údajů záznamem z kamerového systému je přípustné (možné) ve
stanovených případech. Nejčastější užití kamerového systému je dle ust. § 5, odst. 2, písm.
e), Zákona na ochranu osobních údajů a to k ochraně práv a právem chráněných zájmů
správce, k němuž není zapotřebí souhlasu snímaných osob, avšak je povinností správce
těchto osobních údajů dodržet ostatní ustanovení Zákona na ochranu osobních údajů,
uvedených v § 5, odst. 1:
a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány…
b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů…
c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem…
d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu…
e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování…
f) Zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny…
g) Shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod
záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti…
h) Nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.

Povinnosti správce při provozování kamerového systému vybaveného záznamovým
zařízením:
a) Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerová systém je
možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout
jinou cestou (např. majetek je možno chránit před odcizením uzamčením místnosti).
Dále je vyloučeno užití kamerového systému v prostorách k soukromým účelům
(např. toalety, sprchy). Lze monitorovat šatny plaveckého stadionu za předpokladu,
že je vymezen prostor pro převlékání, který není kamerami sledován.

b) Specifikace sledovaného účelu. Je třeba předem jednoznačně stanovit účel
pořizování záznamu, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými
zájmy správce (např. ochrana majetku před krádeží)……..
c) Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů……..
d) Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, datových nosičů, na nichž jsou
uloženy záznamy, před neoprávněným či nahodilým přístupem, změnou, zničením či
ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním – viz. § 13, z. č. 101/2000 Sb.
e) Subjekt údajů (fyzická osoba) musí být o užití kamerového systému vhodným
způsobem informován (např. nápisem umístěným v monitorované místnosti nebo
před vstupem do ní), viz § 11, odst. 5, z. č. 101/2000 Sb., nejde-li o uplatnění
zvláštních práv a povinností vyplívajících ze zvláštního zákona.
Štítek (nálepku) s nápisem „Objekt je monitorován kamerovým systémem“
obdržíte od naší firmy při instalaci kamerového systému.
f) Je třeba garantovat další práva subjektu údajů, zejména právo na přístup ke
zpracovávaným datům a právo na námitku proti jejich zpracování, viz. § 1, z. č.
101/2000 Sb.
g) Zpracování osobních údajů je třeba registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
nejde-li o uplatnění zvláštního práva či povinností vyplývajících ze zvláštního zákona,
viz. § 18, odst. 1, písm. b), z. č. 101/2000 Sb.

Pakliže je kamerový systém instalován na pracovišti, je třeba respektovat ust. § 316, z. č.
262/2006 Sb. (Zákoník práce v platném znění), kdy zaměstnavatel bez závažného důvodu
spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele nesmí narušovat soukromí
zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje
zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, V případě, kdy se zaměstnavatel
domnívá, že takový důvod existuje, musí zaměstnance o rozsahu a způsobu kontroly
informovat.

