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Osnova prezentace 

 
 

1. Stručně k zákonu č. 101/2000 Sb. 

 

2. Popis některých problematických řešení z 

pohledu dozorových činností UOOU 

 

3. Řešení do budoucna 



Stručně k zákonu č. 101/2000 Sb. 

Aplikace zákona o ochraně osobních údajů: 

1. Provozování kamerového systému je považováno 

za zpracování osobních údajů, pokud je vedle 

kamerového sledování: 

• prováděn audio/video záznam pořizovaných 

záběrů,  

• účelem pořizovaných záznamů je využití k 

identifikaci (přímé či nepřímé) fyzických osob 

v souvislosti s jejich určitým jednáním. 

 



Stručně k zákonu č. 101/2000 Sb. 

• Výjimky ze zákona č. 101/2000 Sb. !!! 

– § 3 odst.6 

• Ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 se nepoužijí 

pro zpracování osobních údajů nezbytných pro 

plnění povinností správce stanovených zvláštními 

zákony pro zajištění 

– a) bezpečnosti České republiky, 

–  b) obrany České republiky, 

–  c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 

–  d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné 

činnosti a stíhání trestných činů,  

– g) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace 

spojených s výkonem veřejné moci v případech 

uvedených v písmenech c), d),… 



Stručně k zákonu č. 101/2000 Sb. 

• Výjimky ze zákona č. 101/2000 Sb. !!! 

– § 5 odst. 2 

• Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se 

souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu 

je může zpracovávat, 

– a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení 

právní povinnosti správce, 

– e) pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem 

chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené 

osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být 

v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho 

soukromého a osobního života, 



Stručně k zákonu č. 101/2000 Sb. 

• Výjimky ze zákona č. 101/2000 Sb. !!! 

– § 9  

– Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen 

jestliže 

• h) je zpracování nezbytné pro zajištění a 

uplatnění právních nároků, 

• i) se jedná o zpracování podle zvláštních 

zákonů při předcházení, vyhledávání, 

odhalování trestné činnosti, stíhání trestných 

činů a pátrání po osobách. 



Metodika pro splnění základních povinností 

provozovatelů KS 

• Obsah metodiky 
1. Provozování kamerového systému 

2. Oznamovací povinnost 

3. Dokumentace ke kamerovému systému 

4. Dokumentace přijatých technicko-organizačních opatření 

5. Udělení souhlasu se zpracováním 

6. Označení prostorů monitorovaných KS 

7. Obsah podrobné informace poskytované subjektu údajů 

8. Poskytnutí osobních údajů z KS 

9. Seznam literatury 



Vzor informační tabulky 

 

obrázek/piktogram kamery 

Objekt/Prostor  je monitorován kamerovým 

systémem se záznamem 

 Správcem zpracování je (doplňuje se název subjektu, IČO)  

 

 Podrobnější informace o kamerovém systému je možno získat 

(doplňuje se např. odkaz na osobu – jméno a příjmení nebo název, 

telefonní číslo, e-mail nebo odkaz na místo – pokladna, recepce, 

vrátnice, vývěska, webová stránka).  

  

 





§ 24b zákona č. 553/1991 Sb. 

• Obecní policie je oprávněna pořizovat 

zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z 

míst veřejně přístupných. 
 

• Jsou-li k pořizování záznamů zřízeny stálé 

automatické technické systémy, je obecní 

policie povinna informace o zřízení 

takových systémů vhodným způsobem 

uveřejnit. 

 

 



Městský kamerový dohlížecí 

systém - Zlín 



9. monitorovací bod: 
II. Segment Jižní Svahy 

dům č. p. 4786 

Sledovaná lokalita: 

Jižní Svahy, ul. Okružní, ul. Budovatelská, ul. Středová, 

Obchodní zóna, parkoviště, supermarket, Kozlův žleb, 

MHD 





Město Příbram 

• Kamerový systém 

• Pracoviště obsluhy městského kamerového dohlížecího systému je 

umístěno na služebně Městské policie Příbram, nám. T. G. 

Masaryka 121, Příbram I.  

• Rozmístění kamer 

– náměstí T. G. M. + Pražská (spodní část čp. 145)  

– náměstí T. G. M. + Milínská + Plzeňská (čp. 1) 

– Jiráskovy sady + Gen. Tesaříka + Kpt. Olesinského (čp. 117) 

– Legionářů + Edvarda Beneše (čp. 378) 

– Čechovská + K. Kryla + Seifertova + S. K. Neumanna (čp. 111) 

– Jana Drdy + Gen. Kholla + Žežická (čp. 489) 

– Pivovarská + Pražská (čp. 14)  

 



Rozsudek NSS 4 As 75/2012 

• Pokud se obec v samostatné působnosti rozhodne 

působit v oblasti ochrany veřejného pořádku, musí i 

tak vybírat z prostředků (tj. pravomocí), které jí 

zákon k tomu dává.  

 

• V případě obce se může např. jednat 

– o vydávání obecně závazných vyhlášek podle § 10 

obecního zřízení nebo  

– o vytvoření obecní policie podle § 35a obecního 

zřízení a zákona o obecní policii. 



Rozsudek NSS 4 As 75/2012 

• Jestliže obec zřídí obecní policii, která nemá 

samostatnou právní subjektivitu, jak správně poukazuje 

žalobce, je v takovém případě nutné postupovat 

podle zákona o obecní policii, který pouze obecní 

policii a nikoli obci (zde žalobci jako celku) ukládá 

povinnost zabezpečovat místní záležitosti veřejného 

pořádku.  

• Obecní policii je rovněž zákonem o obecní policii 

stanoveno oprávnění nakládat s osobními údaji 

včetně příslušných povinností. 

 



 

Řešení do budoucna 
 

1. Nasazení a provozování MKS musí vždy předcházet analýza jeho 

využití pro sledovaný účel. 

a) je MKS vhodným prostředkem k naplnění stanoveného účelu (je možné 

objektivně dosáhnout jeho prostřednictvím, tak jak je nastaven a 

umístěn, vytýčeného cíle), 

b) je MKS nutný prostředek k řešení daného problému (tzn. že není možné 

použít jiný, srovnatelný prostředek z hlediska efektivity, nákladů apod., 

který by zasahoval do soukromí subjektů údajů méně invazivním 

způsobem), 

2. Součástí analýzy musí být  test proporcionality, který vyhodnotí v 

případě každé nasazované kamery aktuální důvody pro sledování 

daného prostoru a určí časové období, kdy se tato analýza bude 

opakovat. 

a) převaha ochrany jiného práva nad ochranou soukromí monitorovaných 

osob.  

  

  



Děkuji Vám za pozornost! 
 

 

 

  

  

 

 

 
 

alena.kucerova@uoou.cz 


