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bezpečnostního inženýrství. Katedra bezpečnostního managementu. Vedoucí bakalářské práce 

Ing. Petr Bitala.  

Bakalářská práce je věnována problematice ochrany osobních údajů při provozování 

kamerového systému v Domově pro seniory Slunovrat. Na základě dostupných informací je 

vypracován zkrácený přehled některých normativních a zákonných požadavků kladených na 

ochranu osobních údajů při provozování kamerového systému. Jsou zde uvedeny povinnosti 

DPS Slunovrat jako správce osobních údajů. Práce představuje jeden z možných způsob 

splnění povinností, které vyplývají z požadavků platné legislativy v oblasti provozování 

kamerových systému v ČR.  

Klí čová slova: Osobní údaje, kamerové systémy, správce osobních údajů, komplexní 

bezpečnost 
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The bachelor's work is dedicated to matters of protection of personal data during 

operating with camera systems at the House for Seniors Slunovrat. Based on available 

information, a short summary of normative and legal demands posed on protection of 

personal data during operating with camera system is elaborated. The responsibilities of DPS 

Slunovrat as an administrator of personal data, are mentioned in this work. The work also 

presents one of the possible ways to fulfill the duties that arise from demands of actual 

legislation - section Operating with camera systems in the Czech Republic. 
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Úvod 

Společnost je na počátku jednadvacátého století charakterizována velkým nárůstem všech 

forem kriminality. Převážná většina zločinného jednání je majetkového charakteru. Dochází 

také k rozmáhání násilí ve společnosti. Za příčiny můžeme označit nízkou morálku občanů, 

špatnou výchovu dětí, rasismus, nevraživost a násilnosti mezi různými etniky apod. Následky 

kriminálních činů se dotknou všech. Převážná většina občanů se domnívá, že jejich 

bezpečnost musí zajišťovat stát pomocí státních orgánů, ale v demokratických právních 

státech zajišťuje stát jen ochranu nejvýznamnějších chráněných zájmů. A proto současně 

s ochranou prováděnou státem, nezbývá než využívat ke své bezpečnosti i vlastní 

prostředky. [6] 

S nárůstem majetkové kriminality roste poptávka po bezpečnostních službách, zvláště pak 

službách fyzické ochrany. Fyzickou ochranu lze zefektivnit různými moderními 

technologiemi, mezi které patří i kamerové systémy, jenž mohou jen svou přítomností odradit 

potenciální pachatele od nežádoucího jednání. 

Nejdůležitější vlastností kamerových systému je bezpochyby schopnost zobrazovat obsluze 

nezkreslené informace v reálném čase ze střežených prostor ve srozumitelné podobě (formou 

obrazu). Maximálního přínosu plynoucího z využití kamerových systémů v bezpečnostních 

aplikacích, lze docílit pouze při efektivním sladění všech forem ochrany objektu.  

S ohledem na rostoucí počet aplikaci kamerových systémů využívaných při ochraně majetku 

je však třeba řešit rovněž otázky související s ochranou osobních údajů. Údaje uchované 

v záznamovém zařízení se totiž stávají osobními údaji, je-li možné přímo či nepřímo 

identifikovat konkrétní fyzickou osobu. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout způsob ochrany osobních údajů při provozováním 

kamerového systému v objektu DPS Slunovrat v souladu s požadavky platných legislativních 

předpisu v ČR. 



 2 

1 Rešerše 

BRABEC, F. A KOL.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Public historic, Praha 2001. 

ISBN: 80-86445-04-06 

Publikace se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti občanů, organizací a institucí proti 

vnějším rizikům a hrozbám. Jsou zde také popsány způsoby vypracování bezpečnostní 

expertízy. 

 

 

KONÍ ČEK, T., KŘEČEK, S., KOCÁBEK, P. Městské kamerové dohlížecí systémy. 

Praha: THEMIS, 2002. ISBN 80-7312-009-7 

Publikace je zaměřena na problematiku využívání městských kamerových dohlížecích 

systému. Autoři se zde věnují projektování, technickým požadavkům, provozním 

požadavkům, legislativním požadavkům na MKDS. Publikace rovněž uvádí možnosti jak 

hodnotit efektivitu městských kamerových dohlížecích systému. 

 

 

MATOUŠKOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich oc hrana. 2. vyd. Praha: ASPI, 

Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-322-5 

Tato publikace se věnuje podrobnému výkladu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů. Přináší odpovědi na řadu otázek spojených s osobními údaji. Kniha je určena těm, kteří 

jako zaměstnavatelé, zaměstnanci nebo podnikatelé s osobními údaji jiných lidí nakládají, 

a těm, kdo chtějí vědět, kdy má smysl starat se o svoje osobní údaje a údaje svých blízkých. 

 

 

UHLÁ Ř, J.: Technická ochrana objektů, II.díl, elektrické zabezpečovací systémy, 

Praha: Policejní akademie ČR, 2001. ISBN 80-7251-076-2 

Publikace poskytuje ucelený přehled teoretických i praktických poznatků z oboru elektrických 

zabezpečovacích systémů. Představuje některé možnosti ochrany objektů. Zabývá se 

základními a doplňkovými zařízeními a službami pro ochranu majetku. 
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2 Právní úprava a technické normy 

Provozovávání kamerového systému musí být v souladu se současnými právními předpisy a 

normativními požadavky. Z tohoto pohledu jsou podstatné především: 

− Ústava České republiky 

− Listina základních práv a svobod 

− Zákon o ochraně osobních údajů 

− ČSN EN 50132-X-X Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích 

2.1 Ústava České republiky 

Ústava České republiky (dále jen Ústava) je nejvýše postaveným zákonem vedle Listiny 

základních práv a svobod. Ústava byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 1992 

jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb., o vyhlášení Ústavy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Ústava definuje Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát 

založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Deklaruje lid jako zdroj veškeré 

státní moci, kterou vykonává pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 

Ústava je uvedena preambulí, z níž je patrné, že občané České republiky jsou odhodláni 

chránit svůj majetek. Při ochraně majetku musí ovšem používat takové způsoby, které 

upravují příslušné zákony a nejsou s těmito zákony v rozporu. [6] 

2.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod (dále jen Listina) je ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., o 

vyhlášení listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. Práva a svobody 

obsažené v Listině nebyly vytvořeny zákonodárcem (přirozené právo), což znamená, že není 

možné je zákonem zrušit nebo nadmíru omezit. 

Listina stanovuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svobodu, právo 

k zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména. Definuje 

problematiku ochrany soukromého, osobního života a právo na ochranu před neoprávněným 

shromaždováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o osobách. 
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2.3 Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 

podmínky pro nakládání s osobními údaji, aby nedocházelo k neoprávněnému zasahování do 

soukromého a osobního života občana, neoprávněnému shromažďování, zveřejňování nebo 

jinému zneužívání osobních údajů dané Listinou základních práv a svobod. Zákon se vztahuje 

na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými 

prostředky, zpracovávané státními orgány, orgány územní samosprávy, jinými orgány veřejné 

moci, jakož i fyzickými a právnickými osobami. Zákon se nevztahuje na zpracování osobních 

údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu a na nahodilé shromažďování 

osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány. [10] 

2.3.1 Základní pojmy 

 

• Osobní údaj 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného 

subjektu údajů. Tato definice uvedená v zákoně je doplněna následující větou: „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.“  

 

• Subjekt údajů 

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 

 

• Citlivý údaj 

Citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství 

a filozofickém 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. 

 

• Správce osobních údajů 

Správcem může být každá fyzická nebo právnická osoba, státní nebo jiný orgán. Podle zákona 

o ochraně osobních údajů je to každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování 
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osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správci je umožněno pověřit 

zpracováním osobních údajů někoho jiného, který se stává zpracovatelem. Pověří-li správce 

zpracováváním jiný subjekt, tak i nadále zůstává správcem. 

 

• Zpracování osobních údajů 

Zákon o ochraně osobních údajů formuluje zpracování osobních údajů jako jakoukoliv 

operaci nebo soustavu 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. Za zpracování osobních údajů je 

považováno provozování kamerového systému, jestliže je vedle kamerového sledování 

prováděn také záznam pořizovaných záběrů a zároveň účelem pořizovaných záznamů je jejich 

využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. O zpracování osobních 

údajů se jedná, jestliže správce pro stanovený účel, určenými prostředky a způsoby,  

shromažďuje osobní údaje neuzavřeného počtu subjektů údajů s cílem provádět s nimi další 

úkony, minimálně však s cílem je uchovávat. [10] 

2.3.2 Povinnosti správce při zpracování osobních údajů 

Povinnosti správce při zpracování osobních údajů garantují náležitou ochranu osobních údajů. 

Zákon se těmito povinnostmi zabývá především v § 5, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 27. 

 

• Stanovení účelu 

Před zahájením zpracování osobních údajů je první povinností správce stanovit účel, pro který 

mají být osobní údaje zpracovávány, jak definuje § 5 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně 

osobních údajů. Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, musí být shromažďovány 

pro stanovené účely a v rozsahu nezbytném pro naplnění  stanoveného účelu. Právě účel je 

základním měřítkem pro rozhodování o úkonech, které mají být prováděny s osobními údaji. 

K účelu se vážou výjimky z jednotlivých povinností, jež jsou stanoveny v § 5 [odst. 1 písm. e) 

a f), odst. 2 písm. a) až g), odst. 5 až 9] a v § 9, 11 a 18. 

 

• Stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů 

Správce má povinnost stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů, jak definuje § 

5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Tato povinnost správce napomáhá při 
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kontrole jeho postupu a také se přímo váže na povinnost přijmout taková opatření, 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, jednoduše označovanou jako povinnost 

zabezpečit osobní údaje. 

 

• Oznamovací povinnost 

§ 16 zákona o ochraně osobních údajů stanovuje pro správce oznamovací povinnost. Tento 

paragraf ukládá tomu, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, povinnost tuto skutečnost oznámit 

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad) před započetím zpracovávání osobních 

údajů. Oznamovací povinnost se vztahuje také na správce, který hodlá změnit zpracování 

osobních údajů. Proto se musí správce zabývat tím, jestli se na jím změněné zpracování 

osobních údajů vztahuje povinnost oznámit je Úřadu. Oznámení může správce provést 

dopisem nebo může použít Úřadem připravený elektronický formulář. Cílem oznámení Úřadu 

je získání přehledu o tom, kdo a jakým způsobem zpracovává osobní údaje, získání přesné 

představy jak o účelu zpracování a jeho rozsahu, tak i o provedených opatřeních k 

zabezpečení osobních údajů, jakož i kontrola zda jsou dodrženy náležitosti stanovené 

zákonem.  

 

• Předání osobních údajů do jiných států 

Povinnosti správce spojené s předáváním osobních údajů do zahraničí v rámci jejich 

zpracovávání upravuje hlava III tohoto zákona. Podmínky, které je nutné splnit, aby mohlo 

dojít k předání osobních údajů do jiných států, jsou uvedeny v § 27. Vzhledem k principu 

volného pohybu informací mezi státy Evropské unie, není nutné žádat Úřad o povolení pro 

předání osobních údajů do států EU. Do třetích zemí mohou být osobní údaje předány, pokud 

zákaz omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy, k jejíž 

ratifikaci dal Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázána, nebo jsou osobní údaje 

předány na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Správce je povinen se obrátit na Úřad s 

žádostí o povolení k předání osobních údajů do jiných států, podle §27 odst. 4. Při posuzování 

žádosti Úřad přezkoumá všechny okolnosti související s předáním osobních údajů, zejména 

zdroj, konečné určení a kategorie předávaných osobních údajů, účel a dobu zpracování, s 

přihlédnutím k dostupným informacím o právních nebo jiných předpisech upravujících 

zpracování osobních údajů ve třetí zemi. V povolení k předání Úřad stanoví dobu, po kterou 

může správce předání provádět. Pokud dojde ke změně podmínek, za kterých bylo povolení 
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vydáno, zejména na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie, Úřad toto povolení změní 

nebo zruší. Evropská unie vydala pro některé další státy, kterými jsou Kanada, Argentina, 

Guernsey a ostrov Man, jakési „osvědčení“, že splňují požadavky na úroveň ochrany 

osobních údajů, čehož Úřad při posuzování vyžívá. Spojené státy americké nemají žádný 

federální zákon o ochraně osobních údajů, ale jak pro Evropskou unii tak pro Spojené státy 

americké je výměna osobních údajů důležitá, proto mezi nimi byla sjednána úprava o tzv. 

bezpečném přístavu. Podmínky bezpečného přístavu budou splňovat společnosti dodržující 

podmínky ochrany osobních údajů a společnosti, které jsou v působnosti Departmentu 

dopravy USA nebo Federální obchodní komise. Seznam těchto společností je dostupný na 

webu www.ita.doc.gov. 

 

• Získání souhlasu subjektu údajů 

Správce si musí při zpracování osobních údajů ověřit, zda nemá povinnost získat souhlas 

subjektu údajů. Pokud ano musí zajistit všechna opatření pro jeho získávání. Podmínky 

souhlasu subjektu údajů jsou uvedeny v § 5 odst. 2 a 4 a v § 9 písm. a) zákona o ochraně 

osobních údajů. Souhlas subjektu údajů je jedním ze základních kamenů ochrany osobních 

údajů při jejich zpracování, čemuž odpovídá i výše pokuty při porušení této povinnosti, která 

je u fyzických osob 5 000 000 Kč, u právnických osob 10 000 000 Kč. Podmínky, za kterých 

může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jsou uvedeny ve 

zmiňovaném § 5 odst. 2. Např. souhlas nemusí správce získávat pokud je zpracování 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. 

 

• Informa ční povinnost 

Podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů má správce vůči subjektu údajů informační 

povinnost. Subjekt údajů má právo na informace o shromažďovaných osobních údajích, 

informaci o správci popř. zpracovateli, jak dlouho a za jakým účelem budou zpracovány a 

komu budou předávány osobní údaje. Zároveň musí správce subjekt údajů informovat o jeho 

právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech 

stanovených v § 21 tohoto zákona. 

 

 

 



 8 

• Zpracovávat pouze přesné osobní údaje 

Správce má podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů povinnost zpracovat 

pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem a pokud zjistí, že jím 

zpracované údaje nejsou přesné s ohledem na stanovený účel, je povinen provést nutná 

opatření, jako je blokování a jejich následnou opravu nebo osobní údaje zlikvidovat. 

 

• Uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou 

Zákon o ochraně osobních údajů ukládá správci povinnost uchovávat osobní údaje pouze po 

dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby je správce povinen 

dosud zpracované údaje zlikvidovat. Likvidací se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich 

fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování. 

 

• Shromažďovat osobní údaje otevřeně 

§ 5 stanovuje, že osobní údaje musí správce shromažďovat pouze otevřeně. Shromažďování 

osobních údajů pod záminkou jiného účelu se dá jednoduše označit jako maskování 

skutečného účelu. Osobní údaje se musí shromažďovat otevřeně, aby nedocházelo ke 

shromažďování osobních údajů, o kterých subjekt údajů neví. 

 

• Nesdružovat osobní údaje 

Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, se nesmí sdružovat. Vzhledem 

k povinnosti správce zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny, se tato povinnost jeví jako nadbytečná. 

 

• Povinnost zabezpečení osobních údajů 

Podle § 13 má správce povinnost přijmout taková opatření, 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. Povinnost přijmout bezpečnostní opatření platí pro správce i po 

ukončení zpracování osobních údajů. Povinnost přijmout bezpečnostní opatření zahrnuje také 

požadavek na dokumentování provedených technicko-organizačních opatření k zajištění 

ochrany osobních údajů. 

K naplnění podstaty ochrany osobních údajů je nezbytné, aby i pro fyzické osoby, které 

osobní údaje boudou zpracovávat, byly uloženy povinnosti. První povinností je zpracovávat 
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osobní údaje za stanovených podmínek. Povinnost lze uplatnit například stanovením pracovní 

náplně a zvolením prostředků pro zpracování. [4, 10] 

 

2.3.3 Povinnosti správce při ukončení zpracování 

 

• Povinnost zabezpečení osobních údajů 

Při ukončení zpracování osobních údajů i nadále, jak již bylo zmíněno, přetrvává povinnost 

přijmout bezpečnostní opatření. 

 

• Oznámit ukončení zpracování 

Podle § 19 zákona o ochraně osobních údajů je povinností správce oznámit Úřadu ukončení 

zpracování a oznámit jak naložil s osobními údaji, pokud se na jejich zpracování vztahuje 

oznamovací povinnost. 

 

• Likvidace osobních údajů 

 Správce je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro které byly 

osobní údaje zpracovány, jak definuje § 20 o ochraně osobních údajů. 

Zpracování tedy končí právě likvidací osobních údajů. [4, 10] 

2.3.4 Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad je nezávislý orgán, který je ve své činnosti nezávislý a řídí se pouze zákony a jinými 

právními předpisy. Hlavním posláním Úřadu je mimo jiné provádění dozoru nad dodržováním 

povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů, vedení registru zpracování 

osobních údajů, projednává přestupky a jiné správní delikty a uděluje pokuty podle tohoto 

zákona. Zzajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká 

republika vázána, a z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, poskytuje 

konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. [4, 10] 

 

 

2.4 Normy upravující použití CCTV 

• ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích-Část 2-1: Černobílé kamery 
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Tato norma stanoví minimální požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer 

používaných v CCTV sledovacích systémech pro bezpečnostní aplikace. [7] 

 

• ČSN EN 50132-4-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro 

použití v bezpečnostních aplikacích-Část 4-1: Černobílé monitory 

Norma stanovuje základní požadavky technických parametrů na černobílé monitory pro 

použití v systémech CCTV a stanovuje také metody pro ověření splnění těchto parametrů. 

Vedle technických parametrů stanovuje pravidla pro zařazení černobílých monitorů do jedné 

ze čtyř tříd klimatické odolnosti v souladu s požadavky definovanými v normě EN 50130-5 

včetně metod zkoušení a kritérií splnění stanovených požadavků. Norma je určena především 

výrobcům černobílých monitorů CCTV pro použití v systémech CCTV a dále zkušebnám pro 

ověřování splnění technických požadavků na tato zařízení. [7] 

 

• ČSN EN 50132-5 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích-Část 5: Přenos videosignálu 

Norma stanovuje základní požadavky (specifikace) technických parametrů na přenosové 

systémy užívané v systémech CCTV zahrnujících vysílací zařízení, přenosový kanál 

a přijímací zařízení pro analogový přenos. Vedle technických parametrů stanovuje pravidla 

pro zařazení přenosových zařízení pro přenos videosignálu do jedné ze čtyř tříd klimatické 

odolnosti v souladu s požadavky definovanými v normě EN 50130-5 včetně metod zkoušení 

a kritérií jejich splnění stanovených požadavků. Norma je určena především výrobcům 

zařízení pro přenos videosignálu v systémech CCTV a dále zkušebnám pro ověřování splnění 

technických požadavků na tato zařízení. Navíc mohou být některé v normě uvedené metody 

zkoušení technických parametrů využity i montážními a servisními organizacemi jako 

provozní zkoušky před předáním popř. i během provozu systému CCTV na důkaz splnění 

parametrů přenosového systému pro přenos videosignálu. [7] 

 

 

 

• ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích-Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Záměrem této normy je poskytnout pokyny pro zajištění funkce systémů uzavřených 

televizních okruhů (CCTV) a pro jejich plně vyhovující činnost. Tato norma bude užitečná 
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těm, kteří jsou zodpovědní za stanovení provozních požadavků, formulování specifikací, 

zadávání zakázek, výběr, instalaci, prověření systému, užívání a údržbu systému CCTV. 

Uzavřený televizní okruh, v jeho nejjednodušší formě, je prostředek, který umožňuje 

zobrazovat obrazy snímané televizní kamerou na monitoru prostřednictvím vlastního 

přenosového systému. Počet kamer a monitorů, které mohou být použity v instalaci CCTV, 

není teoreticky limitován, ale v praxi bude limitován zvolenou konfigurací řídicího pracoviště 

a schopností obsluhy tento systém řídit. [7] 
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3 Způsob realizace zabezpečení objektu 

Potřeba chránit svůj majetek, sebe samého či své zájmy provází lidstvo již od jeho počátku. 

Prostředky, které k tomu člověk používá, lze rozdělit do tří základních skupin. 

 

− Fyzická ochrana: jedná se o prostředky, u kterých výrazně převládá lidský 

faktor. 

− Klasická a technická ochrana: jedná se o prostředky, u kterých výrazně 

převládají technologie. 

− Režimová ochrana: jedná se o prostředky, u kterých výrazně převládá 

organizační stránka. 

3.1 Fyzická ochrana 

Fyzickou ochranu lze víceméně vykonávat bez technické podpory a souvisí pouze s existencí 

člověka, proto lze fyzickou ochranu označit jako historicky nejstarší prostředek ochrany. 

Nejvýznamnějším faktem u fyzické ochrany je, že v případě jakékoli bezpečnostní situace je 

schopna okamžitého zákroku k odvrácení hrozícího nebo již vzniklého nebezpečí. Proto je 

důležité, aby tam, kde jsou nainstalovány různé elektronické zabezpečovací systémy, 

protipožární systémy nebo se využívá jiných technických opatření, byly tyto systémy 

doplněny lidským faktorem. Fyzická ochrana může být zajišťována např. soukromými 

bezpečnostními agenturami, vlastními zaměstnanci, Policií ČR apod.  

 

Fyzická ochrana je realizována: 

• Kontrolní propustková služba 

Cílem této činnosti je zabránit neoprávněnému vstupu osob nebo vjezdu vozidel do 

střeženého objektu, zabránit vnášení nebo přivážení nebezpečných předmětů do chráněného 

objektu. Dále je také nutné provádět kontrolu osob a dopravních vozidel, které opouštějí 

střežený objekt s cílem zamezit neoprávněnému vynášení nebo vyvážení majetku. 

 

• Střežení objektů formou strážní služby 

Při výkonu této činnosti pracovník ostrahy zajišťuje zejména vnější ochranu objektu, aby 

zabránil nedovolenému vstupu a vjezdu vozidel mimo kontrolní propustkovou službu 
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a zároveň také neoprávněnému vnášení nebo vynášení předmětů (materiál, zboží apod.) do 

střeženého nebo ze střeženého objektu. 

Strážní služba může být realizována buď na pevných stanovištích nebo na pochůzkových 

stanovištích. 

 

• Bezpečnostní dohled 

Bezpečnostní dohled provádí pracovník ostrahy především uvnitř střeženého objektu a to buď 

jako celoplošný dohled nebo jako dohled nad prostory, místnostmi, objekty apod. 

Vykonáváním bezpečnostního dohledu se rozumí především: 

− Zjišťování oprávnění pohybu a činnosti osob v objektu, 

− Doprovázení cizích osob v objektu, 

− Provádění dozoru nad činnostmi a pracemi prováděné cizími pracovníky 

v objektu, 

− Zabezpečení stanovených objektů a plnění dalších specifických a uložených 

úkolů. 

Bezpečnostní dohled může být realizován jako přímý dohled (pracovníky ostrahy) nebo 

pomocí kamerového sledování. 

 

• Bezpečnostní ochranný doprovod 

Ochranné doprovody osob (tzv. bodyguard) by neměly být vykonávány klasickou fyzickou 

ochranou, ale měly by být výhradně záležitostí speciálně vyškolených a vycvičených 

pracovníků bezpečnostní služby. Jedná se o ochranné doprovody různých cenin a peněžních 

hotovostí, kamionové přepravy, lodní přepravy, přepravy po železnici apod. 

Bezpečnostní ochranný doprovod se provádí pěším způsobem, doprovodným vozidlem, ve 

vozidle, ve kterém je náklad přepravován nebo kombinovanými způsoby. 

 

• Bezpečnostní průzkum 

Jedná se o prozkoumávání prostředí, kde má být realizována některá forma fyzické ochrany. 

V rámci bezpečnostního průzkumu se tedy nezajišťuje trvalá ochrana, ale jde vlastně 

o bezprostřední zjišťování a upřesňování stavu bezpečnosti majetku a osob v určitém času 

a prostoru. Provádí se buď přímo pracovníky fyzické ochrany, nebo na dálku s využitím 

elektronických systémů (mobilní kamerové systémy apod.) nebo pracovníky detektivní 

služby. 
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• Bezpečnostní zásah 

Bezpečnostní zásah se uskutečňuje na základě informací z pultu centralizované ochrany 

o narušení, které přicházejí z elektronického zabezpečovacího systému v objektu.  

Cílem tohoto zásahu je: 

− Zjistit zda skutečně došlo k narušení a nejedná se pouze o planý poplach 

a v tomto případě zjistit příčiny planého poplachu, 

− Zadržet pachatele narušení pokud se pachatel v objektu ještě nachází nebo 

pokud je v blízkosti objektu a je možné jej ještě zadržet, 

− Zajistit napadený objekt do příjezdu policie. [2] 

 

3.2 Klasická ochrana 

Klasická ochrana využívá k zajištění střeženého objektu různá mechanická zařízení 

znemožňující zpravidla zničení či odcizení cenných předmětů, zboží, zařízení apod., nebo 

vytvářející takové překážky či zábrany, které pachateli značně ztíží dosažení jeho cíle. Jedná 

se především o střechy, zdi, podlahy, okna a dveře objektu. Klasickou ochranu představují 

také mechanické zábranné systémy a to především: 

− Zámky a uzamykací systémy 

− Mříže 

− Ploty 

− Bezpečnostní dveře, folie a skla 

− Závory 

− Rolety 

− Úschovné objekty (trezory) 

 

 

Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou nejstaršími technickými ochrannými prostředky. 

S rozvojem schopností člověka rostla i jeho schopnost používat předměty např. k lovu, 

zpracování potravy a také k jeho obraně. Tady lze právě najít určitý zárodek technických 

prostředků ochrany. Formy těchto technických prostředků se s rozvojem lidské společnosti 

výrazně měnily. Dříve se jednalo spíše o zatarasení a znemožnění přístupu do chráněného 

prostoru větvemi nebo kamením. Dnes se jedná spíše o ploty, zámky, závory. 
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Mechanické zábranné systémy se uplatní všude, kde chceme ztížit nežádoucí vniknutí do 

objektu. Objektem může být volný prostor, budova, místnost, dopravní prostředek apod. 

Funkce mechanických zábranných systému spočívá v jejich mechanické odolnosti. Každý 

mechanický systém je překonatelný, odlišují se však množstvím vynaložené energie, času, 

nástrojů a nářadí při jejich překonávání. [8] 

Odolnost k překonání takového systému je určena dvěma faktory: 

• Certifikace výrobku 

Akreditované zkušební laboratoře zajišťují hodnocení a certifikaci výrobků mechanických 

zábranných systémů. Zákazníkům  jsou pak předkládány výrobky s certifikátem uvádějícím 

bezpečnostní třídu podle normy ČSN P ENV 1627. Pyramida bezpečnosti pak usnadňuje 

identifikaci výrobků s ověřenou úrovní odolnosti. Pyramida bezpečnosti je zobrazena na 

Obrázku 1. 

 
                                               Obrázek 1: Pyramida bezpečnosti [13] 

• Kvalifikace montáže v objektu 

 

Z výše uvedeného vyplívá, že při špatné montáži se efekt certifikovaného výrobku nedostaví. 

Není tedy dosaženo očekávané odolnosti proti vloupání. [2] 

 

Mechanické zábranné systémy lze používat v rámci třech oblastí: 

• Obvodová ochrana 

Zajišťuje bezpečnost kolem chráněného objektu. K tomu slouží např.: 

− Různé druhy plotů, 

− Podhrabové překážky 

− Různé zábrany 

− Závory, vstupy, vjezdy apod. 
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• Plášťová ochrana 

Jedná se o mechanické zábranné systémy, které mají za úkol ztížit nebo znemožnit jakékoliv 

narušení konvenčních i nekonvenčních vstupních jednotek objektu. Jedná se o např.: 

− Mříže 

− Bezpečnostní dveře 

− Folie nebo skla 

− Rolety apod. 

 

• Předmětová ochrana 

Do této oblasti řadíme různé úschovné objekty (trezory, trezorové skříně, komorové trezory, 

apod.). Slouží k ochraně různých cenností, peněz, důležitých listin a dokumentů před 

odcizením. [8] 

3.3 Technická ochrana 

Základní úkoly technické ochrany v rámci zabezpečení objektu spočívají především 

v podpoře klasické ochrany a ve zvýšení efektivnosti fyzické ochrany. Prostředky technické 

ochrany jsou označovány jako elektrické zabezpečovací systémy. Elektrické zabezpečovací 

systémy jsou relativně novým způsobem zabezpečení. Elektrické poplachové zařízení z roku 

1853 je dokonce starší než telefon (1876) nebo elektrické světlo (1879). I když se jedná 

o zabezpečovací systémy, ne vždy tyto systémy plní roli zabezpečení v pravém slova smyslu, 

protože nemají v některých případech schopnost pachatele zadržet nebo mu zabránit 

v nežádoucím jednání. Tyto systémy jsou určeny především k signalizaci možné hrozby 

a k tomu, aby tuto informaci předali obsluze těchto systémů, která na základě signalizace 

provede zabezpečovací úkony. [2] 

 

Členění poplachových systémů: 

− Elektrické zabezpečovací systémy 

− Systémy uzavřených televizních okruhů 

− Systémy kontroly a řízení vstupu 

− Systémy přivolání pomoci 

− Systémy tísňové 

− Přenosová zařízení 
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− Systémy kombinované nebo integrované 

− Elektrická požární signalizace 

 

Z hlediska prostorového zaměření se technická ochrana objektu dělí na: 

• Obvodová ochrana 

Signalizuje narušení obvodu objektu. K obvodové ochraně slouží pasivní a aktivní čidla. 

− Pasivní čidla 

Jedná se zejména o plotová vibrační čidla, mikrofonní kabely, seismická čidla, perimetrická 

pasivní infračervená čidla apod. 

− Aktivní čidla 

Mezi aktivní čidla patří především štěrbinové kabely, infračervené závory a bariéry, laserové 

závory, mikrovlnná čidla, duální detektory, kapacitní čidla apod. 

 

• Plášťová ochrana 

Signalizuje jakékoliv narušení konvenčních i nekonvenčních vstupních jednotek. K plášťové 

ochraně se používá například: 

− Detektor tříštění skla 

− Dveřní a přechodové kontakty 

− poplachové folie a skla 

− Infračervené závory apod 

 

• Prostorová ochrana 

Prvky prostorové ochrany detekují pohyb pachatele, který již vnikl do chráněného prostoru 

objektu. K prostorové ochraně se využívají pohybová čidla: 

− VKV čidla 

− Mikrovlnná čidla 

− Ultrazvuková čidla 

− Pasivní infračervená čidla 

− Aktivní infračervená čidla 

− Duální čidla 
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• Předmětová ochrana 

Signalizuje přítomnost pachatel v bezprostřední blízkosti u chráněného předmětu. 

K předmětové ochraně se používají čidla: 

− Kontaktní 

− Kapacitní 

− Tlaková akustická 

− Bariérová 

− Trezorová 

 

• Klí čová ochrana 

Signalizuje narušení klíčových míst objektu (místa předpokládaného pohybu 

pachatele - chodby, schodiště apod.). [9] 

 

3.4 Režimová ochrana 

Režimová ochrana řeší administrativní, organizační a věcné uspořádání vztahů mezi lidmi 

a jejich činnostmi za účelem zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího 

systému. Režimová opatření podniku se týkají činnosti vlastních zaměstnanců i činnosti 

a pohybu lidí přicházejících zvenčí včetně oběhu dokladů a informací uvnitř objektu 

a výstupu informací a dat vně objektu. Základní problém režimové ochrany spočívá 

v prosazování a zavádění režimových opatřeních do každodenního života objektu 

a v dodržování těchto opatření. [9] 

 

3.4.1 Vnější režimová opatření 

Vnější režimová opatření se zabývají především: 

− Podmínkami vstupu nebo výstupu u chráněného objektu, tedy prostory, 

kterými se osoby i vozidla dostávají do objektu a kudy jej také opouštějí. 

− Osobními a nákladovými branami, prostupy pro lanovou dráhu, propustmi 

potoků a řek, které objektem protékají, kanály, ventilačními a kabelovými 

šachtami,  šachtami pro odvoz odpadků, otvory pro přísun paliv apod. 

Režimová opatření tedy pro tyto cesty stanoví kdy, kdo, jak, kde a čím jimi smí nebo nesmí 

do objektu vstupovat nebo objekt opouštět. [9] 
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3.4.2 Vnit řní režimová opatření 

Vnitřní režimová opatření se především týkají: 

− Omezení pohybu osob a vozidel v objektu pouze na určité oblasti a místa. 

Omezuje se také přístup do určitých oblastí pouze pro konkrétní osoby, 

takovýto prostor může být kontrolován ostrahou. 

− Dodržování režimu na vnitřní straně vnějšího ohrazení, což představuje 

udržování dobrého stavu ohrazení, zajištění osvětlení, vytvoření vnitřního 

oplocení, kde se mohou pohybovat psi, vytvoření režimu strážných věží 

s fyzickou ostrahou.  

− Režimových opatření pohybu materiálu, která zamezí nežádoucím únikům 

zbytných nebo neevidovaných materiálů a výrobků. 

− Skladových režimů, které budou určovat způsob příjmu a výdeje materiálu 

a jiných dalších opatřeních. [9] 

3.4.3 Režimová studie objektu 

Režimu objektu musí být přizpůsoben režim ovládání EZS. Základními režimy ovládání jsou: 

− Režim vyzývavý 

− Režim časový 

− Režim vázaný nebo odvozený 

− Režim autonomní 

− Režim úklidový v objektu 

 

• Režim vyzývavý 

Jedná se o takový režim, kdy na základě požadavku uživatele střežené místnosti nebo prostoru 

dochází na ústředně k zapnutí EZS. 

 

• Režim časový 

K zapínání EZS dochází ve stanovených intervalech (např. 15 min. po skončení pracovní 

doby se zapíná a před začátkem pracovní doby se vypíná). 
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• Režim vázaný nebo odvozený 

Zapínaní a vypínání smyček EZS se provádí na základě odevzdání např. klíčů, pracovních 

karet apod. Při tomto režimu je jednoznačné, kdy je určitý prostor chráněn (klíč je odevzdán) 

nebo kdy nelze ochranu zapnout (klíč nebyl odevzdán). 

 

• Režim autonomní 

 Smyčky jsou zapínány samostatně propouštěcími zámky u smyček. Výhodou může být, že se 

nezatěžuje pracovník ostrahy, který bude pouze reagovat na poplachový signál. Pracovník 

ostrahy se tedy nezabývá obsluhou EZS, ale pouze reaguje na poplachový signál. 

Odpovědnost za stav smyčky nese zaměstnanec. 

 

• Režim úklidový v objektu 

Přítomnost úklidového personálu může být nejzranitelnějším obdobím pro objekt. Lze totiž 

předpokládat, že pracovník úklidu nebude po uklizení jedné místnosti telefonovat na ústřednu 

nebo odevzdávat klíče, aby došlo k zapnutí EZS. Aby v době úklidu byli co nejmenší části 

objektu bez dohledu EZS, zaměstnance nebo pracovníka úklidu, je nutné tvořit smyčky tak, 

aby se kryli s ucelenými pracovišti, která by měla mít oddělené uklízecí úseky. [9] 
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4 Kamerové systémy 

Zřejmě nejrozšířenějším případem používání kamerových systémů (CCTV = Closed Circuit 

Television) se ukazuje oblast ochrany objektu a majetku. V mnohém usnadňují a současně 

zefektivňují práci fyzické ostrahy objektu tím, že mohou střežit současně větší množství 

chráněných prostor. Úkolem kamerových systémů je co nejpřesněji zaznamenat činnost 

a totožnost osoby, která se ve střeženém prostoru dopouští protiprávního jednání. 

4.1 Snímání obrazu 

Snímaní obrazu se zajišťuje kamerami, které mohou být:  

− Barevné 

− Černobílé 

Kamery se podle principu snímání obrazu dělí na: 

• Analogové kamery 

Na výstupu kamery je analogový signál. Výhodou analogového signálu je rychlost 

zobrazování na monitoru. Nevýhodou je vysoká náročnost na kabeláž, protože každá kamera 

musí mít svůj vlastní kabel, který vede od této kamery do místa zpracování. Z důvodu 

zpracování signálu výpočetními prostředky provádíme tzv. digitalizaci. Digitální signál 

umožňuje lepší možnosti zpracování. Signál se digitalizuje také s ekonomických důvodů 

(levnější zpracování a přenos dat). 

 

• Digitální kamery 

Digitální kamery mají na výstupu digitalizovaný signál, který lze bezdrátovými technologiemi 

vést na libovolnou vzdálenost. Pro čtení vstupu světelných údajů existují dva hlavní typy 

senzorů: 

− CCD (Charge - Coupled Device) 

− CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 
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Při výběru kamery hrají významnou roli její vlastnosti. Mezi nejdůležitější vlastnosti kamery 

patří: 

− Rozlišovací schopnost 

− Citlivost 

− Ohnisková vzdálenost 

 

• Rozlišovací schopnost 

Rozlišovací schopnost je dána minimální vzdáleností dvou ještě rozlišitelných bodů. 

Rozlišovací schopnost objektivu se měří v počtu čar na jeden milimetr, které je objektiv 

schopen v dostatečné kvalitě ještě zobrazit. Rozlišovací schopnost objektivu lze zlepšit 

přivřením clony objektivu. 

 

• Citlivost 

Citlivost je míra schopnosti světlocitlivého materiálu (snímače) zachytit obraz scény 

za slabého osvětlení ve správném podání. 

 

• Ohnisková vzdálenost 

Ohnisková vzdálenost je pomyslná vzdálenost za objektivem, ve které objektiv vykreslí ostrý 

obraz, nacházející se teoreticky v nekonečné vzdálenosti před objektivem. [3] 

 

4.2 Přenos obrazu (signálu) 

Používané systémy přenosu videosignálu: 

− Přenos po nesymetrickém vedení (koaxiální kabel) 

− Přenos po symetrickém vedení (kroucený pár) 

− Přenos v digitální formě 

− Bezdrátový přenos 

− Infračervený přenos 

− Přenos po optickém vlákně 

 

• Přenos po nesymetrickém vedení (koaxiální kabel) 

Koaxiální kabel se často používá ke spojení kamer s ovládací místností. Přenos je omezen 

vzdáleností (stovky metrů), přičemž v závislosti na útlumu použitého kabelu se zhoršuje 
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rozlišovací schopnost systému. Do přenosové trasy lze zařadit korekční zesilovače 

videosignálu. 

 

• Přenos po symetrickém vedení (kroucený pár) 

Kroucený pár umožňuje přenos signálu na větší vzdálenost než koaxiální kabely (až 

do vzdálenosti 10 km). Symetrické vedení tvoří dvojce vodičů telekomunikačního kabelu. 

 

• Přenos v digitální formě 

Přenos digitalizovaného videosignálu se provádí ISDN linkou, po komutovaných či 

vyhrazených linkách jednotné telefonní sítě. Přenosové cesty se musí pronajímat. Obraz je 

nespojitý a nehodí se ke sledování dynamických dějů a je také obtížné ovládání kamer 

(ostření, zoomovaní). 

 

• Bezdrátový přenos 

Bezdrátový přenos se provádí pomocí přenosových zařízení schválených pro provoz 

v kmitočtových pásmech stanovených Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) v tzv. 

generální licenci č. GL 14/R/2000 v pásmu 10 GHz a v generální licenci č. GL 30/R/2000 

v pásmu 2,4 GHz.  

Nižší používané pásmo (2,4 GHz) má nižší směrové účinky než vyšší pásmo (10 GHz) 

a používá se především pro přenos dat s rozprostřeným spektrem, což přináší vyšší náchylnost 

k rušení. Na rozdíl od vyššího pásma, kde riziko rušení je minimální, i když na blízkém 

kmitočtu pracuje jiné zařízení. 

 

• Infra červený přenos 

Infračerveného přenosu se využívá na kratší vzdálenosti, ale je více ovlivněn povětrnostními 

podmínkami. Výhodou u bezdrátových přenosů je galvanické oddělení jednotlivých částí 

systému. 

 

• Přenos po optickém vlákně 

Optické vlákno (skleněné nebo plastové) přenáší signály prostřednictvím světla ve směru své 

podélné osy. Umožňuje přenos na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových rychlostech dat, 

než jiné formy přenosu. Přenos je realizován s menší ztrátou než u kovových vodičů, 

a zároveň jsou vlákna imunní vůči elektromagnetickému rušení. [3, 7] 
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4.3 Zobrazování přeneseného signálu 

K zobrazování přeneseného signálu se používají průmyslové televize nebo monitory. 

Prostřednictvím multiplexních zařízení a kvadrátorů můžeme sledovat obraz přenesený z více 

kamer najednou. Velmi důležitou vlastností zobrazovacích zařízení je kvalita obrazu 

s dostatečným rozlišením. 

 

4.4 Ochrana kamer 

Ochrana kamerového systému je realizována ze dvou pohledů: 

− Ochrana proti povětrnostním vlivům 

− Ochrana proti odcizení nebo poškození kamery 

 

• Ochrana proti povětrnostním vlivům 

Kamery umístěné mimo budovy jsou vystavěny nepříznivým klimatickým vlivům. Proti 

těmto vlivům můžeme kamery chránit 

− Vytápěnými kryty s patřičným stupněm krytí (IP 65) 

− Pevnými a tuhými kamerovými rameny, proti silnému větru 

− Vhodným umístěním kamer (např. výklenek budovy), čímž dojde do jisté míry 

k  vyloučení nepříznivých klimatických vlivů 

 

• Ochrana proti odcizení nebo poškození kamery 

Ochrana kamer proti vandalismu nebo krádeži bývá složitější. K ochraně kamer proti odcizení 

nebo poškození slouží např.: 

− Vhodný kryt, konstruovány proti útokům vandalů 

− Mechanické zábranné systémy 

− Instalace EZS 

− Instalovat kamery tak, aby se navzájem monitorovaly 

− Umístění kamer na nepřístupná místa, na různé stožáry apod. [3] 
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5 Kamerový systém v DPS Slunovrat 

Vzhledem k rostoucímu počtu vandalských útoků evidovaných v DPS Slunovrat a  rostoucím 

škodám na majetku, se DPS Slunovrat rozhodlo využít pro ochranu perimetru a pláště objektu 

kamerového systému. 

5.1 Účel a využití objektu 

Objekt Domova pro seniory Slunovrat je umístěn v blízkosti starší zástavby v městské čtvrti 

Ostrava - Přívoz a je obklopen uzavřeným zahradním areálem (cca 2000 m2). Stavba je 

bezbariérová a prostředí plně odpovídá charakteru jeho cílové skupiny uživatelů. 

Domov pro seniory Slunovrat je příspěvková organizace, která poskytuje pobytové služby 

občanům, kterým vznikl nárok na starobní nebo plný invalidní důchod a jsou z důvodu věku 

a trvalých změn zdravotního a duševního stavu v péči o vlastní osobu trvale závislí na pomoci 

a dohledu jiných osob nebo mají sníženou soběstačnost z důvodu ztráty paměťových 

schopností. Služba je poskytována ve 3 stanicích domova se zvláštním režimem. 

Pobytová služba zahrnuje tyto základní činnosti: 

− poskytnutí ubytování, 

− poskytnutí stravy, 

− pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

− pomoc při osobní hygieně, 

− zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

− aktivizační činnosti, 

− sociálně terapeutické činnosti, 

− pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

  

Uživatelům jsou poskytovány služby, které jsou postaveny na principech: 

− individuálního přístupu k uživateli, 

− dodržování lidských práv a svobod uživatele, respekt práva volby uživatele, 

− respektování soukromí uživatele, 

− posilování partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem. 
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Cílem poskytovaných služeb je: 

− vytvořit pro uživatele bezpečné a příjemné „domácí“ prostředí, 

− podporovat vztahy a citová pouta uživatelů s rodinnými příslušníky nebo 

jinými blízkými osobami, 

− motivovat uživatele k aktivizačním činnostem, 

− udržovat standard kvality v poskytování komplexu služeb pro uživatele, 

prostřednictvím kvalifikovaného personálu. 

5.2 Instalace a popis systému CCTV 

Dle požadavků DPS je navržená instalace statických síťových kamer. Umístění kamer je 

navrhováno na protější budově (sokolovna) z ulice Palackého a na rohu budovy DPS z ulice 

Palackého a Na Mlýnici. Kamery jsou instalovány takovým způsobem, aby jejich obrazy 

poskytovaly čelní pohledy na jednotlivé obvodové zdivo budovy DPS Slunovrat. Pohledy 

kamer jsou zobrazeny na obrázku č. 2. Kamery budou uloženy v ochranných venkovních 

krytech. 

 
     Obrázek 2: Pohledy kamer v DPS Slunovrat 
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Síťové kamery (IP kamera) zachycují a vysílají živě záběry přímo přes IP síť a umožňují tak 

autorizovaným uživatelům lokálně nebo na dálku sledovat, ukládat a spravovat video záběry 

pomocí standardní síťové infrastruktury založené na IP.  

Síťovou kameru můžeme popsat jako kameru a video server v jednom. Připojuje se přímo 

k síti jako kterékoli jiné síťové zařízení. Kamera má svou vlastní IP adresu a vestavěné 

funkce, které zajišťují síťovou komunikaci. 

Vše potřebné pro sledování obrazu přes síť je zabudováno v jednotce této kamery. Síťová 

kamera má vestavěný software pro web server, FTP server, FTP klienta a e-mailového 

klienta. Kromě zaznamenávání obrazu disponuje síťová kamera dalšími funkcemi a dokáže po 

síti přenášet i jiná data než obrazová. Síťová kamera je plně dvousměrná a podporuje tak 

vytváření vysoce distribuovaných a škálovatelných systémů. Dokáže zároveň komunikovat 

s několika aplikacemi, takže dokáže vykonávat různé úlohy, jako je detekce pohybu nebo 

posílání různých video streamů. 

V rámci řešení je navrhováno bezdrátové propojení síťových kamer mezi jednotlivými 

budovami pro připojení do LAN sítě. Datové toky ze síťových kamer budou přivedeny do 

switche a následně sítí distribuovány k monitorovací stanici (PC) umístěné na vrátnici DPS. 

 

 

Popis zařízení: 

Síťová kamera IP6122 

Kamera IP6122 nabízí volbu mezi dvěma normami výstupního streamu - uživatel si může 

vybrat mezi kompresí MotionJPEG a MPEG4. K dispozici je také synchronní video společně 

s obousměrným zvukem. Pokročilá komprese obrazu a zvuku umožňuje připojení kamery i po 

běžných širokopásmových linkách typu ISDN, ADSL, bezdrátového či kabelového připojení.  

Vlastnosti: 

− Zabudovaná kamera, vysoce citlivý mikrofon (možno připojit také externí 

mikrofon), duplexní audio 

− Velmi výkonný a plně konfigurovatelný procesor zajišťující volitelně MPEG4 

kódování, nebo kódování MotionJPEG 

− Záznam zvuku pomocí zabudovaného či externího mikrofonu, optimální 

synchronizace videa i zvuku 

− Zabudovaný web server 
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− Detektor pohybu ve třech nezávislých oknech 

− Zasílání snímků před/po alarmové události 

− Programovatelný digitální výstup 

− Externí alarmový výstup 

− Vývojový kit pro systémové integrátory 

− Audio/video výstup pro sledování na externím analogovém monitoru 

− Rozhraní: automaticky přepínaný 10/100 BaseT Ethernet 

− Podporované protokoly: UpnP, TCP/IP, http, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS a 

DHCP 

− 25 snímků/s o rozlišení 352x288 nebo 176x144 bodů, 12 snímků/s o rozlišení 

704x576 bodů 

− Duplexní audio 8/24/32 kbps, potlačení zpětné vazby 

− Barevný snímací prvek CCD 1/3“ standardu PAL 

− Citlivost 0,5 Lux/F0,2 (o Lux v režimu IR) 

− AGC (automatické řízení zisku), AWB (automatické vyvážení bílé), AES 

(automaticky řízená uzávěrka) 

− Elektronická uzávěrka v rozsahu 1/60 až 1/100 000s 

− D 140mm x Š 70mm x V 55mm 

− 1 x optický izolovány vstup pro externí senzor (max. 12V ss,50mA) 

− 1 x reléový výstup pro ovládání externího zařízení (max. 24V ss,1A nebo 

125V st, 0,5A) 

− Napájení stejnosměrné 12V, 1,5A 

 

Venkovní kryt TPH5000 

Profesionální vodotěsný kryt, stupeň krytí doIP67. TPH5000 je vysoce kvalitní venkovní kryt 

vyrobený z velmi odolného tlakově litého hliníku. Vysoká odolnost proti prachu a 

vodotěsnost umožňují použití ve velmi nepříznivých podmínkách. 

 

Vlastnosti: 

− Vodotěsnost do BS.EN.60529 úroveň IP67 

− V 158mm x Š 135mm x H 455mm 

− Vnitřní rozměry V 105mm x Š 80mm x H 300mm pro kameru 

− Okno V 81mm x Š 90,5mm x H 4mm, kalené sklo 
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− Barva světlá slonovina, práškový vypálený lak 

− Kabelová průchodka PGA11,5 x 2 pro kabel o průměru 10 až 6mm 

− Topné těleso 230V/110V/24V/12V – zapnutí 18°C, vypnutí 28°C 

− Ventilátor (krytí IP44) 24V/12V – zapnutí 35°C, vypnutí 25°C 

− Třívstupá svorkovnice jištěná 3A pojistkou, volná šestivstupá 

− Vnitřní/venkovní instalace 

− Tlakově litá hliníková slitina 

− Kryt s nastavitelnou konzolou s průchozím vedením kabelů 

− Hmotnost krytu 2,9 kg, hmotnost konzoly 0,75 kg 

 

 

Ovládací software ST3402 

Program ST3402 je kompatibilní s IP kamerami Vivotek řady 3000, využívajícími špičkové 

kompresní technologií MPEG4. Zdokonalená forma obrazového dekodéru a zobrazování 

umožňuje současné sledování a záznam až 16 kanálů v různých zobrazovacích režimech. 

Součástí softwaru je i kvalitní přehrávací software, podporující komfortní a příjemné 

vyhledávání v zaznamenaných datech. 

 

Vlastnosti: 

− Vzdálené nastavení a sledování až 16-ti kamer 

− Nahrávání na základě alarmu, kalendáře nebo ručně spuštěné 

− Vyhledávání s oknem náhledu 

− Rychlé/pomalé přehrávání, zastavení záznamu 

− Upozornění na docházející kapacitu disku 

− Plánované zálohování 

− Export videa do AVI 

− Synchronní záznam zvuku a obrazu 

− Možnost práce na pozadí 

− Možnost automatického restartu softwaru po rebootu systému 

 

Systém je aktivní nepřetržitě a záznam je uchováván po dobu 14 dnů. Spouštění přehrávacího 

softwaru je omezeno přístupovým heslem ke spuštění systému a je dovoleno pouze správci, 

popř. údržbě systému. 
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5.3 Požadavky současných právních předpisů a návrh řešení 

Domov pro seniory Slunovrat je povinen, jako správce kamerového systému, splnit určité 

povinnosti, které vyplívají ze zákona o ochraně osobních údajů. 

 

• Povinnost zabezpečení osobních údajů 

Zabezpečením osobních údajů se zabrání neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k 

osobním údajům. 

− Osobní údaje se budou nacházet na vrátnici DPS, která je nepřetržitě střežena 

fyzickou ostrahou, kterou vykonávají zaměstnanci bezpečnostní organizace. 

− Fyzická ostraha musí dodržovat pokyny v provozním řádě (příloha č. 1), který 

bude umístěn na vrátnici DPS Slunovrat. S tímto provozním řádem musí být 

seznámeni všichni zaměstnanci i cizí subjekty (např. dodavatelské organizace, 

které v DPS Slunovrat působí apod.). 

− Porušení provozního řádu je řešeno sankčními povinnostmi zakomponované ve 

smluvním vztahu s bezpečnostní organizací, která poskytuje pracovníky 

fyzické ochrany. Dojde-li k porušení povinností stanovených provozním řádem 

kmenovými zaměstnanci organizace, bude toto jednání klasifikováno jako 

hrubé porušení pracovního řádu vydaného organizací. 

− Správce musí stanovit osoby odpovědné za provoz kamerového systému, které 

budou vést provozní knihu kamerového systému (příloha č. 2). Do této 

provozní knihy se zaznamenávají různé bezpečnostní události, zaznamenávají 

se poruchy, opravy, revize systému apod. 

− Provozovatel je povinen provádět školení obsluhy kamerového systému. 

Školení bude probíhat na uživatelské bázi, kde budou operátoři seznámeni se 

systémem a se svými povinnostmi. Školení musí operátoři podstoupit také 

např. při novém vybavení operačního systému nebo při změně operačních 

postupů. 

• Informa ční povinnost 

DPS Slunovrat musí informovat subjekty údajů o nasazení kamerového systému. Cedule 

s informacemi budou umístěny po obvodu a u vchodů do objektu, tak aby byl subjekt údajů 

upozorněn na skutečnost, že vstupuje do monitorovaného prostoru. Cedule budou formátu A4 

(příloha č. 3). 
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• Přístup subjektu údajů k informacím 

V případě žádosti subjektu údajů o informace o zpracování osobních údajů je DPS Slunovrat 

povinen subjektu údajů tyto informace sdělit. Obsahem informace je vždy sdělení o: 

− Účelu zpracování osobních údajů 

− Osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů 

− Zdroji osobních údajů 

− Příjemci, případně kategoriích příjemců 

Informace budou vyvěšeny na informační tabuli v objektu a na základě žádosti budou 

subjektu údajů sděleny (příloha č. 4) 

• Oznamovací povinnost 

DPS Slunovrat je povinen oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů, že se chystá 

zpracovávat osobní údaje. Oznámení může uskutečnit elektronicky nebo písemně. Oznámení 

musí obsahovat 

− identifikační údaje správce 

− účel nebo účely zpracování 

− kategorie subjektů údajů a osobních údajů 

− zdroje osobních údajů 

− popis způsobu zpracování osobních údajů 

− místo zpracování osobních údajů 

− příjemce nebo kategorie příjemců 

− předpokládaná předání osobních údajů do jiných států 

− popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle § 13. 

Formulář pro realizaci oznámení je v příloze č. 5. 
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Závěr 

Bakalářská práce je věnována problematice využití kamerového systému v objektu DPS 

Slunovrat. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout způsob ochrany osobních údajů při 

provozováním kamerového systému v objektu DPS Slunovrat v souladu s požadavky platných 

legislativních předpisu v ČR. 

Při zpracovávání bakalářské práce byly zjištěny především nedostatky z pohledu způsobu 

manipulace a zpracování osobních údajů. 

S ohledem na tyto skutečnosti bylo navrženo a zpracováno následující: 

 

1. Vzor provozního řádu pracoviště obsluhy CCTV DPS Slunovrat. 

2. Vzor provozní knihy CCTV pro potřeby DPS Slunovrat. 

3. Vzor informa ční tabule. 

4. Vzor formulá ře o způsobu zpracování osobních údajů v DPS Slunovrat. 

5. Vzor formulá ře pro oznámení o zpracování osobních údajů v DPS Slunovrat pro 

potřeby Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Vzory příslušných dokumentů a vzor informační tabule lze nalézt v přílohách bakalářské 

práce. 
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Příloha č. 1: Vzor provozní řádu pracoviště obsluhy CCTV 

 
Osoby pověřené obsluhou zařízení CCTV jsou povinny: 
• vést záznamy v Provozní knize CCTV, 
• bezodkladně hlásit zjištěné závady správci systému CCTV, 
• neposkytovat bez vědomí nebo pokynu správce CCTV informace z kamerového systému 

v jakékoli podobě nebo i jen náhled na monitor třetím osobám, 
• neprovádět kopírování na přenosná média, 
• neumožňovat bez vědomí nebo pokynů správce CCTV zásah do kamerového systému 

třetím osobám (ani servisní organizaci), 
• nezasahovat žádným způsobem do hardwarového nebo softwarového zařízení, 
• oznamovat bezodkladně správci kamerového systému zjištěné odchylky od standardního 

nastavení kamerového systému nebo záznamového zařízení, 
• spolupracovat se správcem kamerového systému při podezření porušení ochrany osobních 

údajů, 
• zajistit kontrolu prvků systému, zejména polohu kamer, 
• nevkládat mezi kamery a sledovaný prostor překážky, které omezují pohled kamer, 
• dodržovat zásadu utajení uživatelských hesel k přístupu do systému a dalších informací o 

systému, objektu, režimu v objektu, 
• chránit majetek na místech přístupných veřejnosti, 
• chránit majetek na místech nepřístupných veřejnosti, 
• zabránit neoprávněnému vstupu do střeženého prostoru, 
• zabránit vnášení nebezpečných předmětů do chráněného prostoru, 
• zabránit rozkrádání a poškozování majetku, 
• chránit informace a data, které jsou majetkem firmy, 
• zasahovat při zjištění protiprávního jednáni (s ohledem na chráněný zájem), 
• kontaktovat síly k poskytnutí pomoci při požárech, narušení objektu a jiných 

mimořádných událostech (Policie ČR, hasičské záchranné sbory, zdravotní služby), 
• provádět opatření na záchranu života, zdraví a majetku při mimořádných událostech, 
• udržet nebo obnovit klid a bezpečnost. 
 
Soupis seznámených pracovníků 
 
Osoba svým podpisem stvrzuje, že byla seznámena s používáním kamerového systému a se 
svými povinnostmi na tomto pracovišti. 
 
Jméno Datum Podpis 
   
   
   
   
   
 
V Ostravě dne: ……………………         
 
        ……………………………. 
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Příloha č. 2: Vzor provozní knihy CCTV pro potřeby 

DPS Slunovrat 

 
 
 

 
 
 
 
 

Provozní kniha kamerových 
systémů (CCTV) 
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Typ zařízení: 
Kamery: 
 
Záznamové zařízení: 
 
Zobrazovací zařízení: 
 
Uvedení systému do provozu: 
 
Uživatel: 
Název firmy:………………………………………………………………………………… 
Ulice:………………………………………………………………………………………… 
Město:……………………………………………………………………………………….. 
Tel:…………………………………………………………………………………………… 
 
Servis zajišťuje: 
Název firmy:………………………………………………………………………………… 
Ulice:………………………………………………………………………………………… 
Město:……………………………………………………………………………………….. 
Tel:…………………………………………………………………………………………… 
 
Osoby zodpovědné za obsluhu kamerového systému: 
…………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………..…………………………………………………………………... 
 
Povinnosti osob pověřených obsluhou systému: 
• vést záznamy v Provozní knize CCTV, 
• bezodkladně hlásit zjištěné závady správci systému CCTV, 
• neposkytovat bez vědomí nebo pokynu správce CCTV informace z kamerového systému 

v jakékoli podobě nebo i jen náhled na monitor třetím osobám, 
• neprovádět kopírování na přenosná média, 
• neumožňovat bez vědomí nebo pokynu správce CCTV zásah do kamerového systému 

třetím osobám (ani servisní organizaci), 
• oznamovat bezodkladně správci kamerového systému zjištěné odchylky od standardního 

nastavení kamerového systému nebo záznamového zařízení, 
• v případě zjištění trestného činu zajistit zálohování záznamu, 
• v případě vzniku mimořádné události (páchání trestné činnosti, poškozování kamer atd.) 

přivolat Policii ČR, 
• spolupracovat se správcem kamerového systému při podezření porušení ochrany osobních 

údajů, 
• zajistit kontrolu prvků systému, zejména polohu kamer, 
• nevkládat mezi kamery a sledovaný prostor překážky, které omezují pohled kamer, 
• dodržovat zásadu utajení uživatelských hesel k přístupu do systému a dalších informací o 

systému, objektu, režimu v objektu. 
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Provozní knihu předal: 
Jméno:……………………………….. 
Datum:………………………………. 
Podpis:………………………………. 
 
Provozní knihu převzal: 
Jméno:……………………………….. 
Datum:………………………………. 
Podpis:………………………………. 
 
Provozní kniha je uložena:…………………………………………………………………… 
Za správné vedení knihy zodpovídá:…………………………………………………………. 
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Tabulka 1: Tabulka událostí (poruchy, opravy atd.) 

Událost 
Způsob 
ohlášení 

Ohlásil 
(jméno) 

Datum 

Způsob odstranění/činnost 
Odstranil 
(jméno) Podpis 
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Tabulka 2: Revize systému a kontroly 

Číslo revizní zprávy 
Způsobilost provozu 

(ANO/NE) 
Datum příští 

revize 
Datum 

Evidenční číslo technika Jméno technika Podpis 
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Příloha č. 3: Vzor informační tabule 

 

 

 

Tento prostor je monitorován 
kamerovým systémem 
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Příloha č. 4: Vzor formuláře o způsobu zpracování osobních 

údajů v DPS Slunovrat 

 
Domov pro seniory Slunovrat 
Na Mlýnici 203/5 
Ostrava – Přívoz 
PSČ 702 00  
 
 
Věc: Informace o zpracování osobních údajů 
 
Účel zpracování osobních údajů 
Účelem zpracování osobních údajů je identifikace pachatele trestné činnosti a prevence proti 
vandalismu. 
 
Kategorie osobních údajů 
Zpracované údaje patří do kategorie jiné. Zpracování osobních údajů je prováděno formou 
obrazového záznamu, ze kterého lze přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní osobu. 
 
Zdroje osobních údajů 
Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů. 
 
Popis způsobu zpracování osobních údajů 
Údaje jsou zpracovávány kamerovým systémem VIVOTEK. Ke sledování slouží dvě 
stacionární kamery typu IP6122. Kamery jsou umístěny na budově Sokolovna na ulici 
Palackého a na rohu budovy DPS Slunovrat z ulice Palackého a ulice Na Mlýnici. Způsob 
instalace je volen tak, aby jejich obrazy poskytovaly čelní fixní pohledy na jednotlivé 
obvodové zdivo budovy DPS Slunovrat. 
 
Režim kamerového sledování 
Kamerové sledování probíhá nepřetržitě. 
 
 
 
 
V Ostravě dne ……………………….. 
 
        …………………………………….. 
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Příloha č. 5: Vzor formuláře pro oznámení o zpracování osobních 

údajů v DPS Slunovrat pro potřeby Úřadu pro ochranu osobních 

údajů 

 

Oznámení o zpracování osobních údajů    
          
          

1. Informace o povaze oznámení      
          
nové oznámení o zpracování osobních údajů x      
oznámení o změně zpracování osobních údajů        
          
 registrační číslo oznamovatele  pořadové číslo oznamovatele   

 (pokud již bylo Úřadem přiděleno)  
(pokud již bylo Úřadem 

přiděleno)   
        
          

2. Informace o správci       
          

identifikační číslo (IČ):  70631841     
název firmy:  Domov pro seniory Slunovrat, příspěvková organizace   

ulice:  Na Mlýnici 203/5     
obec:  Ostrava přívoz     
PSČ:  70200     

          

3. Účel(y) zpracování a kategorie osobních údajů    
          
      
      
Účel(y) zpracování:     
      
  

Účelem zpracování osobních údajů 
je identifikace pachatele trestné 
činnosti a prevence proti 
vandalismu. 

    
          
    adresní a identifikační údaje     
    citlivé údaje       
Kategorie osob. údajů:    popisné údaje        
    údaje o jiné osobě       
  x jiné       
          
       

     
     

Rozsah zpracovávaných 
osobích údajů: 

     

   

Zpracovávají se obrazové 
záznamy, ze kterých lze přímo 
nebo nepřímo identifikovat 
konkrétní fyzickou osobu. 
Údaje jsou zpracovávány bez 
souhlasu subjektu údajů.      
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   ano     Osobní údaje budou zpracovány se souhlasem  
subjektu údajů  x  ne     

          

4. Kategorie subjektů údajů       
          
x zákazníci (klienti) oznamovatele       
x členové oznamovatele       
x zaměstnanci oznamovatele       
x osoby s jiným vztahem k oznamovateli - specifikujte: 
      

      

Osoby pohybující se okolo objektu, 
které nemají žádný vztah k oznamovateli. 
(např. kolemjdoucí, návštěvy 
ubytovaných) 

          

5. Citlivé údaje        
          

  členství v odborových organizacích   
národnostním, rasovém nebo etnickém 
původu  

  odsouzení za trestný čin   náboženství a filosofickém přesvědčení  

  sexuálním životě     
politických 
postojích    

  genetickém údaji     biometrickém údaji    
  zdravotním stavu         
          

6. Zdroje osobních údajů       
          
x přímo od subjektů údajů       
  z veřejných zdrojů - specifikujte:       
     
  

 
   

  jiné zdroje - specifikujte:        
     
  

 
   

          

7. Popis způsobu zpracování osobních údajů    
          

  kamerovými systémy - zpracovatelem x 
kamerovými systémy - vlastními 
zaměstnanci  

  manuální - vlastními zaměstnanci   automatizované - vlastními zaměstnanci  
  manuální - zpracovatelem   automatizované - zpracovatelem   
  jiný způsob zpracování - specifikujte:        
     
  

 
   

          

DOPLŇUJÍCÍ FORMULÁ Ř       

pro oznámení zpracování osobních údajů kamerovými systémy  
          
1. Popište podrobněji ú čel/y (důvod/y) instalace kamerového systému se záznamem   
    
    
    
 

Účelem zpracování osobních údajů je identifikace pachatele trestné činnosti 
a prevence proti vandalismu. 
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2. Počet kamer, zapojených do systému: 2      
          
3. Typ kamer (stacionární, mobilní, jiné): stacionární    
          
4. Umístění kamer         
    
    
    
 

Kamery jsou umístěny na protější budově (Sokolovna) na ulici Palackého a 
na rohu budovy DPS Slunovrat z ulice Palackého a Na Mlýnici takovým 
způsobem, aby jejich obrazy poskytovaly čelní fixní pohledy na jednotlivé 
obvodové zdivo budovy DPS Slunovrat.    

          
5. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu: 2 dny  
          
          
          
          
          
          

    
    

6. Popište způsob opatření k zajištění ochrany snímacích 
zařízení, přenosných cest a datových nosičů na nichž jsou 
uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým 
přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným 
neoprávněným zpracováním     
    
    
    
 

 

   
          
7. Jakým způsobem jsou subjekty údajů informovány o používání Vašeho kamerového systému  
    
    
    
 

V prostoru moniotorovaném kamerovým systémem jsou umístěny 
informativní cedule se sdělením o kamerovém sledování prosotru. 

   
          
8. Režim kamer. sledování: nepřetržitě       
          
9. V jakém stádiu je kamerový systém: systém je již v provozu   
          
          

8. Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje  

 zpřístupněny či sdělovány       
          
x nebudou jiní příjemci        
  jiní příjemci - specifikujte       
     
     
  

 
   

          

9. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států   
          
x nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států     
  osobní údaje budou předány do členských zemí EU     
  předání se uskuteční na základě smlouvy, jejíž součástí budou standardní smluvní doložky  
 podle Rozhodnutí Komise       
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  osobní údaje budou předány do třetích zemí - specifikujte kterých    
     
     
  

 
   

          

10. Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů 
          
Manuální i automatizované zpracování:       
          
x zámky, mříže apod.   x elektronické zabezpečení   

  centrální pult ochrany    
bezpečnostní 
směrnice    

x dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením     
          
Automatizované zpracování        
          
x přístupová práva   x antivirová ochrana    

  bezpečnostní zálohy    
bezpečnostní 
směrnice    

  kryptování         
  jiné    
  

 
   

12. Prohlášení         
 Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné a jsou vyplněné osobou oprávněnou   
 jednat jménem oznamovatele       
          
       
 

Přijmení a jméno osoby oprávněné jednat 
jménem oznamovatele:  

          
 Místo vyplnění:  
          
 Datum:  
 


