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Na budově organizace Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a 

školní jídelna (dále jen DDÚ) je umístěn kamerový systém, který je určen k 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. 

Kamerový systém DDÚ byl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. řádně zaregistrován u 

Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze pod čj. 00006638/002 z 14. 5. 2009 a DDÚ mohl 

zpracovávat údaje z kamerového systému dle registrace čj.  00006638/001 z 1. 6. 2001. 

V současné době na základě 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. 

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 k 

případnému zjištění viníka možného poškození zaparkovaných motorových vozidel. 

Monitorovací systém sleduje i z důvodů zajištění bezpečnosti a související potřeby 

vyhodnocování rizikových situací, včetně rizika poškození, krádeže nebo vniknutí 

neoprávněných osob, také prostor vstupu do objektu a prostor farmy se zázemím pro 

hospodářská zvířata.   

Pohyb osob u hlavní budovy školského zařízení je dán i jejím zvláštním určením, neboť DDÚ 

podléhá, kromě jiného, zákonu č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. 

DDÚ v souladu s ustanovením Kapitoly IV. Obecného nařízení učinil potřebná 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. 

Kamerové záznamy mohou být uchovávány nejdéle po dobu 30 dnů. V případě zjištění 

skutečností, které by mohly být důležité pro DDÚ, zaměstnance nebo třetí osoby, mohou být 

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