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Provoz kamerového systému 
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Cílem této směrnice je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při 

jejich zpracování formou provozování kamerového systému se záznamem, a při dalším 

nakládání s takovým záznamem, jakož i při případném předávání ke zpracování třetím 

subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení      

o ochraně osobních údajů). 

 

2. Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné 

osoby podílející se na zpracování osobních údajů organizací, pokud byly s touto směrnicí 

seznámeny a zavázaly se ji dodržovat (zejména smluvní bezpečnostní služba).     

 

3. Tato směrnice je zároveň komplexní informací pro subjekty údajů ohledně zpracování 

jejich osobních údajů správcem formou kamerového systému. 

 

 

Článek II. 

Popis instalovaného kamerového systému  

 

1. Správcem kamerového systému je Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace (dále jen „Čtyřlístek“).  

 

2. Na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací je 

poskytovatelem kamerového systému a současně zpracovatelem osobních údajů společnost 

OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČO 25857568 (dále jen 

„OVANET“), a to pro tyto objekty: 

a) Domov Barevný svět: 

 Proskovická 829/24, 700 30 Ostrava – Výškovice 

 Na Pláni 702/10, 724 00 Ostrava – Nová Bělá 

 U Jana 946/2A, 725 29 Ostrava – Petřkovice 

 Petřkovická 461/1d, 725 28 Ostrava-Lhotka 

b) Domov Na Liščině:  

 Na Liščině 704/12B, 711 00 Ostrava - Hrušov 

 Kanczuckého 705/10, 711 00 Ostrava – Hrušov 

 Trnkovecká 2126/122, 716 00 Slezská Ostrava 

 Uhrova 107/23, 713 00 Ostrava – Heřmanice 

 Vývozní 706/42, 711 00 Ostrava – Hrušov 

c) Domov Jandova: 

 E. Rošického 1284/62, 721 00 Ostrava – Svinov 

 U Rourovny 1285/20, 721 00 Ostrava – Svinov 

 Syllabova 3038/36, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

 Jandova 3023/4, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
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3. V objektech Hladnovská 751/119, Hladnovská 886/119b, 712 00 Ostrava – Muglinov a Na 

Liščině 342/10, 711 00 Ostrava-Hrušov je kamerový systém provozován Čtyřlístkem bez 

zapojení externího zpracovatele. 

 

4. Kamerový systém je provozován vnějšími statickými kamerami bez snímání zvuku, 

přičemž záznam je pořizován automatizovaně a nepřetržitě.  

 

 

Článek III. 

Účel instalace kamerového systému a posouzení jeho přiměřenosti 
 

1. Účelem instalovaného kamerového systému je ochrana života, zdraví a majetku uživatelů 

sociální služby a dalších osob pohybujících se v prostorách Čtyřlístku, jakož i ochrana 

majetku Čtyřlístku a předcházení výskytu rizikového chování. Naplňování tohoto účelu je 

v oprávněném zájmu správce a představuje tedy právní základ pro zpracování osobních 

údajů. 

 

2. Veškeré kamery byly instalovány v souladu se zásadou minimalizace zpracování tak, aby 

zasahovaly do soukromí fyzických osob pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 

stanoveného účelu. Vzhledem k tomu, že alternativní (méně invazivní) způsoby z důvodu 

nedostatečné komplexnosti v minulosti nezajišťovaly naplnění sledovaného účelu 

dostatečně účinně, bylo nezbytné přistoupit k instalaci kamer. Vzhledem k výše 

uvedenému a k tomu, že instalace kamer má vesměs pozitivní důsledky i pro samotné 

subjekty údajů, jelikož jejich instalací jsou chráněny i jejich soukromé zájmy, převažuje 

zájem na instalaci kamer nad zájmem příslušných fyzických osob na tom, aby nebyly 

monitorovány. 

 

3. Kamerový systém snímá přístupné prostory Domova Barevný svět, Domova na Liščině, 

Domova Hladnovská a Domova Jandova a nezasahuje nepřiměřeně do soukromí subjektů 

údajů, tedy uživatelů, zaměstnanců, ani jiných návštěvníků organizace Čtyřlístku.              

V žádném případě nejsou monitorovány prostory toalet, šaten, pracovní místa 

zaměstnanců, pokoje uživatelů a místa určená pro odpočinek nebo trávení volného času.        

 

 

Článek IV. 

Ukládání, uchovávání a prohlížení záznamů 

 

1. Obraz kamer v objektech uvedených v článku II. odst. 3 je v živém přenosu sledován, a to 

zaměstnanci společnosti, poskytující Čtyřlístku na základě uzavřené smlouvy bezpečnostní 

služby, pracujícími na pozici vrátný/hlídač. Sledování obrazu kamer v živém přenosu je 

zpravidla nepřetržité. Záznam obrazu kamer se ukládá na harddisk, kde se po třech dnech 

přemazává novým záznamem. 

 

2. Záznamy obrazu z kamer v objektech uvedených v článku II. odst. 2 se ukládají                  

v centrálním datovém úložišti společnosti OVANET, kde se uchovávají po dobu sedmi 

dnů.   

 

3. Uložené záznamy je v případě nastalého bezpečnostního incidentu oprávněn následně 

prohlížet vedoucí provozně-technického útvaru nebo jiný ředitelem pověřený zaměstnanec 

Čtyřlístku. V rámci údržby systému v objektech uvedených v článku II. odst. 3 mohou mít            
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k záznamům nahodile přístup i zaměstnanci smluvního dodavatele zabezpečovací 

signalizace. 

 

4. Záznamy obrazu z kamer jsou uchovávány nejdéle po dobu sedmi dnů (tří dnů v objektech 

s nepřetržitou ostrahou), což je doba přiměřená stanovenému účelu, pro který byl 

kamerový systém nainstalován. Tato doba je nezbytná s ohledem na případné dohledávání 

událostí. Po uplynutí této doby jsou záznamy automaticky likvidovány.  

 

5. V případě podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu, je záznam poskytnut 

orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným dotčeným subjektům pro naplnění účelu 

zpracování (zejména pojišťovnám). Kamery v objektech uvedených v článku II. odst. 2 

mohou být v případě oznámení protiprávního jednání zpřístupněny Městské policii Ostrava 

v rámci Městského integrovaného kamerového systému statutárního města Ostravy.  

 

 

Článek V. 

Informace poskytované subjektům údajů 

 

1. Před vstupem do prostor Domova Barevný svět, Domova na Liščině a Domova Jandova 

jsou umístěny informační tabule a piktogramy upozorňující na to, že prostor je 

monitorován kamerovým systémem se záznamem.  

 

2. Informační tabule obsahují identifikační údaje správce, včetně odkazu na webové stránky, 

a dále kontaktní údaje zaměstnance, u kterého je možné o kamerovém systému získat 

podrobnější informace. Na tabuli jsou také uvedeny kontaktní údaje pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 

3. Klíčoví pracovníci (anebo jiní zaměstnanci určení vedoucí zařízení) Domova Barevný svět, 

Domova na Liščině, Domova Hladnovská a Domova Jandova jsou povinni v rámci 

seznamování s vnitřními pravidly poučit uživatele o instalovaném kamerovém systému, 

jeho účelu, době uchovávání záznamů a o tom, kdo k nim má přístup, a to způsobem 

přiměřeným rozumovým schopnostem a smyslovému vnímání uživatele s ohledem na jeho 

zdravotní stav. V případě, že uživatel není schopen informacím porozumět, předají se jeho 

opatrovníkovi. 

 

4. Bližší informace o právech subjektů údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu 

osobních údajů jsou umístěny na webové stránce Čtyřlístku na adrese: 

www.ctyrlistekostrava.cz. 

 

 

Článek VI. 

Přenos dat a technická, organizační a bezpečnostní opatření 

 

Kamery provozované Čtyřlístkem: 

 

1. Jednotlivé kamery jsou v Domově Barevný svět napojeny koaxiálními a telefonními 

kabely (v Domově na Liščině UTP kabely), které končí na vrátnici v NVR (nahrávací 

zařízení). Kamery pracují v rozlišení PAL. Záznamy z jednotlivých kamer jsou ukládány 

na harddisku, kde se po třech dnech přemazávají novým záznamem (tzv. smyčka). NVR 

není napojeno na počítačovou síť. Zálohování záznamu se neprovádí.  

http://www.ctyrlistekostrava.cz/
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2. Kamery jsou vybaveny bezpečnostními kryty. Záznam na zařízení NVR je zabezpečen 

před neoprávněným přístupem umístěním v uzamykatelné místnosti a dále heslem. Servis 

zařízení prováděný společností dodávající zabezpečovací signalizace probíhá za 

přítomnosti zaměstnance Čtyřlístku. 

 

Kamery provozované společností OVANET: 

 

1. Obraz z kamer je pomocí UTP kabelů sveden do datového rozvaděče v každém objektu, 

odkud jsou tato data prostřednictvím sítě společnosti OVANET přenášena do 

zabezpečeného centrálního datového úložiště, kde je obraz z těchto kamer uchováván po 

dobu sedmi dnů a následně je automaticky smazán. Úložiště je umístěno v zabezpečeném 

datovém centru. Technologii kamerového systému vlastní OVANET, zařízení si také sám 

spravuje a servisuje. 

 

2. OVANET je smluvně zavázán k plnění všech povinností, které pro něj jakožto 

zpracovatele vyplývají z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně 

povinnosti zabezpečení osobních údajů a mlčenlivosti všech zaměstnanců, kteří přicházejí 

do styku se zpracovávanými osobními údaji subjektů. 

 

 

 

 

PhDr. Svatopluk Aniol 

ředitel organizace 

 

 


