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Základní škola a mateřská škola Liběchov, příspěvková organizace 
se sídlem   

Za Školou 161, 277 21 Liběchov 

PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

Číslo směrnice:  2.5 

Spisový znak   Skartační znak 1.1 A 10 

Vypracoval: Ing. Lucie Orvošová, vedoucí učitelka ZŠ 

Schválil: Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 28. 1. 2019 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28. 1. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 28. 1. 2019 
 

1. Všeobecná ustanovení 

a) Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance, pokud jsou  
u zaměstnavatele v pracovním poměru.  

b) Zaměstnanec nastupující do pracovního poměru musí být seznámen s tímto vnitřním 
předpisem před nástupem do práce. 

c) V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ”) a Nařízením Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”), 
informuje touto cestou zaměstnavatel zaměstnance o existenci a provozování kamerového 
systému v prostorách ZŠ a MŠ Liběchov. 

d) Zaměstnavatel monitoruje vymezené prostory na pracovišti na základě ustanovení  
§ 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ, z důvodů zajistit nezbytnou ochranu majetku zřizovatele, práv 
žáků i návštěvníků školy na prostranstvích areálu školy a ve společných prostorách schodiště 
a zároveň dostát ustanovení zákona na ochranu osobních údajů. 

e) Kamerový systém slouží na ochranu vlastnických práv zřizovatele, ochranu majetku školy a 
osob pobývajících v areálu školy. 

f) Účelem zpracovávání pořízených obrazových záznamů je především prevence a odhalování 
protiprávního jednání ve veřejných venkovních areálech školy. 

g) Tyto záznamy slouží jako důkazní materiál v případě trestné činnosti nebo v případě 
způsobení škody na majetku a právech rodičů, žáků a návštěvníků školy.  
 

2. Seznam pojmů a zkratek 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
a) osobním údajem – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 

Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických 
pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,  

b) citlivým údajem – osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 
politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém 
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přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů  
a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje 
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, 

c) anonymním údajem – takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném 
zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů,  

d) subjektem údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,  
e) zpracováním osobních údajů – jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo 

zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými 
prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na 
nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, 
předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování  
a likvidace,  

f) shromažďováním osobních údajů – systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je 
získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité 
nebo pozdější zpracování,  

g) uchováváním osobních údajů – udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále 
zpracovávat,  

h) blokováním osobních údajů – vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou 
dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat,  

i) likvidací osobních údajů – se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo 
jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování,  

j) správcem – každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí 
zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo 
pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,  

k) zpracovatelem – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem 
zpracovává osobní údaje podle zákona,  

l) zveřejněným osobním údajem – osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími 
prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu,  

m) evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový soubor") – jakýkoliv 
soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních 
kritérií, 

n) souhlasem subjektu údajů – svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem 
je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů,  

o) příjemcem – každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se 
nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g) zákona. 
 

3. Identifikace kamerového systému: 

Kamerový systém v budovách ZŠ a MŠ Liběchov, příspěvková organizace  
a) Provozovatel a správce kamerového systému: ZŠ a MŠ Liběchov 
b) Správce osobních údajů: ZŠ a MŠ Liběchov 
c) Sídlo provozovatele a správce: Za Školou 161, 277 21 Liběchov 
d) Odpovědná osoba správce: ŘŠ, vedoucí učitelka ZŠ 

 

4. Popis kamerového systému: 

Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a 
uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.  

a) Kamerový systém je v současné době tvořen 7 kamerami ve vstupních prostorách 
školy a na schodišti. Ve všech případech je využito pouze rozhraní LAN. Rozmístění 



Základní škola a mateřská škola Liběchov, příspěvková organizace 

Provozování kamerového systému  strana 3 z počtu 4 

jednotlivých prvků systému v rámci areálu, zorné úhly a snímky z jednotlivých kamer 
jsou uvedeny v příloze č. 1 „Kamerový systém“ 

Použitý řídící a záznamový software a hardware: Kamerový záznam a přístup k online obrazu 
kamer s použitím zařízení pro ukládání dat.  

a) Přenos dat mezi kamerami a úložištěm probíhá prostřednictvím IP sítě vedené po 
UTP kabelu. Pro provoz kamerové sítě, do které jsou zapojeny kamery a DVR, je 
vytvořena v rámci infrastruktury zvláštní virtuální síť, která není ze zbytku počítačové 
sítě přístupná. Přístup na kamery a přenos dat je navíc zajištěn uživatelským jménem 
a heslem.  

b) Záznamy z jednotlivých kamer jsou kontinuálně ukládány na úložišti dat, které je 
umístěno v ředitelně školy. Záznamy jsou pořizovány a ponechány po dobu 14 dnů, 
což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, 
krádeže apod. 

c) Kamerový systém je zaměstnavatelem využíván pouze ve veřejných prostorách 
zaměstnavatele. V místech, která jsou určena k soukromým účelům zaměstnanců 
(toalety, sprchy, prostory k převlékání) se tento kamerový systém nevyužívá. Použití 
kamerového systému na těchto místech je přísně zakázáno.  

d) O zásazích do konfigurace celého systému jsou vedeny záznamy v provozním deníku 
systému. Provozní deník je uložen u ředitelky školy.  

e) Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému musí být 
chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého 
systému nebo záznamů.  
 

5. Personální zajištění: 

 
a) Osoby s přístupem k LIVE obrazu: správce – ŘŠ, vedoucí učitelka ZŠ;  
b) Osoby s přístupem k LIVE obrazu kamery u vstupu: ŘŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ 

Liběchov, účetní a hospodářka školy. Osoby s přístupem k LIVE obrazu nesmí 
pořizovat žádným způsobem obrazové záznamy (například mobilním telefonem, 
fotoaparátem nebo kamerou). 

c) Osoby zajišťující funkčnost a konfiguraci systému: ŘŠ – Každá změna konfigurace je 
zanesena do provozního deníku.  
 

6. Možnost předání záznamů mimo Správce: 

Záznamy pořízené kamerovým systémem je možno předat mimo Správce pouze 
protokolárně, a to orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům pro vedení 
přestupkového řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu či přestupku.  Ke 
každému předání dat dává pokyn ředitel a o každém takovém předání je proveden záznam v 
provozním deníku. Není možno jakýmkoliv způsobem uchovávat záznamy po dobu delší, než 
je uvedeno u jednotlivých kamer.  
 

7. Zákon o ochraně osobních údajů: 

Provozovatel kamerového systému i jednotliví pracovníci s přístupem ke kamerovým 
záznamům či LIVE obrazu jsou povinni dbát dodržování nejen ZOOÚ, nařízení, ale také 
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ustanovení zákoníku práce, který zakazuje skryté i otevřené sledování pracovníků na 
pracovišti. Stejně tak jsou povinni dbát jiných právních norem, které zaručují jednotlivci 
právo na soukromí.  
 

8. Souhlas subjektů osobních údajů a informační a registrační 
povinnost: 

a) Ke zpracování osobních údajů je možné přistoupit obecně se souhlasem subjektů 
osobních údajů, bez souhlasu subjektů osobních údajů je pak zpracování možné 
pouze na základě výjimky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, což je 
v případě kamerového systému nezbytnost ochrany práv a právem chráněných zájmů 
správce, příjemce či jiné oprávněné osoby. Správce je však povinen informovat 
subjekty osobních údajů o zpracování prostřednictvím kamerového systému, a to 
umístěním informačních tabulek ke všem vstupům do monitorovaného prostoru.  
O zpracování osobních údajů kamerovým systémem v budovách jsou subjekty 
osobních údajů vedle informačních tabulek informovány také prostřednictvím této 
Směrnice, kdy tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách obce Liběchov 
a základní školy. 

b) Správce osobních údajů obecně je povinen každé zpracování osobních údajů 
registrovat u úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). 
 

9. Závěrečná ustanovení: 

a) Tato směrnice je v originálním písemném vyhotovení uložena u ředitele školy v elektronické 
podobě a přístupná všem zaměstnancům na internetových stránkách. 

b) Kontrolu a aktualizaci této směrnice provádí 1x ročně.  
c) Povinností každého zaměstnance, který při své práci využívá tuto směrnici, je neustále 

sledovat její aktuálnost a funkčnost a upozornit na její nedostatky a potřebu změn. 
 
V Liběchově, dne 28. 1. 2019 

 
 

 …………...………..………….. 
 Mgr. Jana Pravdová 
 ředitelka školy 
 
Příloha č. 1 ke směrnici: 

 Kamerový systém 


