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Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna 

Říčařova 277, 503 01 Hradec Králové 

IČO 62690001 

 

Směrnice ředitele  

 

Používání kamerového systému 

č.j.: DDÚ 1135/2017 - 24 

 

S odvoláním na platnou právní úpravu zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a ustanovení 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Obecné nařízení) vydávám tuto Směrnici 

v souvislosti s nainstalovaným kamerovým systémem: 

 

Před hlavní budovou v ul. Říčařova 10/277 je nainstalován kamerový systém zajišťující 

monitorování hlavních vstupů do objektu, dále zvířecí farmy s chovanými zvířaty (koně, kozy) a 

přilehlého parkoviště patřícího školskému zařízení, určeného k parkování vozidel zaměstnanců 

organizace, případně i návštěv nebo dodavatelských firem. Umístění kamer je vyznačeno na 

přiloženém plánku. 

Tento monitorovací systém je určen zejména ke sledování vlastního parkoviště a pohybu na 

něm s cílem zajistit záznam, který by mohl sloužit zaměstnancům i třetím osobám ke zjištění 

viníka možného poškození zaparkovaných motorových vozidel.  Monitorovací systém z důvodů 

zajištění bezpečnosti a související potřeby vyhodnocování rizikových situací, včetně rizika 

poškození, krádeže nebo vniknutí neoprávněných osob, také sleduje prostor vstupů do objektu 

a prostor farmy se zázemím pro hospodářská zvířata.   

 S ohledem na zvláštní charakter našeho pracoviště může monitorovat i pohyb třetích osob v 

bezprostřední blízkosti našeho pracoviště, případně našich svěřenců. 

 Kamerový systém byl řádně zaregistrován dle předchozích zákonných ustanovení (zákon č. 

101/200) u Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze v souladu se Zákonem, a to pod čj. 

00006638/002 z 14. 5. 2009. 

 Podle předchozí registrace čj.  00006638/001 z 1. 6. 2001 a z následného posouzení principu 

odpovědnosti a rizika zpracování pro účely oprávněných zájmů školského zařízení dle 

ustanovení Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (čl. 6, odst. 1, písm. f) náš Ústav 

jako uživatel dále zpracovává údaje z kamerového systému. 

 Souhlas subjektů je dán okamžikem jejich vjezdu či vstupu do označených prostor (tj. 

vyhrazené plochy pro parkování a vchodové prostory do objektu) a upozorněním na 

kamerové monitorování přilehlého prostoru, umístěným u příslušných vstupů a prostoru 

farmy.  Naše organizace není oprávněna předávat data ke zpracování třetím osobám. 

 Organizace v souladu s ustanovením Kapitoly IV. Obecného nařízení učinila opatření k tomu, 

aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 

zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.  
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 Organizace k zajištění dat provádí technicko-organizační opatření v souladu s Obecným 

nařízením a jinými právními předpisy. 

Podle výše citovaného ustanovení organizace zajistila, aby systémy používaly pouze oprávněné 

osoby, kterými jsou 

a) Ředitel /statutární zástupce ředitele v jeho nepřítomnosti 

b) Referent majetkové správy 

c) Sociální pracovnice diagnostického ústavu určená pro výkon hlavní služby 

d) Hlavní služba určená pro výkon práce v noci 

e) Zástupce ředitele pro SVP 

a na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro osoby výše uvedené, když 

elektronické záznamy umožňují určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje 

zaznamenány nebo jinak zpracovány (viz evidence přístupu). 

Ústav rovněž učinil opatření k zabránění neoprávněného přístupu k datovým nosičům. 

Kamerové záznamy budou uchovávány nejdéle po dobu 30 dnů. V případě zjištění skutečností, 

které by mohly být důležité pro organizaci, zaměstnance nebo třetí osoby, mohou být záznamy 

uchovány až do doby, kdy nebudou nutné např. jako důkazní prostředek. 

 

Tato Směrnice je platná od dne jejího vyhlášení, tedy od 16. 3. 2016. 

 

Směrnice je uveřejněna umístěním na webových stránkách školského zařízení.  

 

 

V Hradci Králové dne 1. března 2016 

         

 

 

 

PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 

        ředitel 

aktualizováno dne 25. 5. 2018 

 

 


