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báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, Katedra 

bezpečnostního managementu. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá provozováním kamerového systému na Fakultě 

bezpečnostního inţenýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, jeho 

zhodnocením a navrţením opatření k případnému zlepšení. V teoretické části práce jsou 

popsány právní normy související s provozováním kamerových systémů a také technický 

popis prvků kamerových systémů. Praktická část pak popisuje konkrétní kamerový systém 

na Fakultě bezpečnostního inţenýrství, analýzou metodou auditu ho hodnotí a na konec jsou 

navrţená opatření pro zlepšení. 
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1 Úvod 

Kamery nás dnes obklopují na kaţdém kroku. Jsou moderním prostředkem v oblasti 

bezpečnosti a ochrany majetku. S jejich rozšířením se o nich začalo také hodně mluvit a psát. 

Bohuţel mezi lidmi koluje o kamerách rovněţ spousta mýtů a nepřesností. Abych se tedy 

dozvěděl více, zvolil jsem si téma bakalářské práce zaměřené právě na kamerové systémy. 

Konkrétně se budu věnovat kamerovému systému provozovanému na Fakultě bezpečnostního 

inţenýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, a to v podmínkách areálu 

fakulty na Lumírově ulici v Ostravě - Výškovicích. Cílem bude zhodnotit současný stav 

jak z pohledu právních předpisů, tak z pohledu bezpečnostního. Na základě zjištění poté 

navrhnu opatření ke zlepšení. 

Úvodem bakalářské práce se budu věnovat právním předpisům souvisejícím 

s provozováním kamerových systémů. Poté nastíním základní rozdělení a popis kamerových 

systémů. Následně deskriptivní metodou popíši současný stav na Fakultě bezpečnostního 

inţenýrství a nakonec navrhnu případné opatření ke zlepšení. 

 

Kamerové systémy jsou uţitečný prostředek k: 

-  zajištění bezpečnosti osob, 

-  ochraně zdraví a majetku, 

-  zabránění vandalismu, 

-  odhalování a prokazování trestné činnosti a přestupkového jednání, 

-  prevenci proti výše zmíněnému jednání.  

 

Kamerové systémy jsou finančně dostupné a nabízejí uţivatelský komfort, protoţe 

lze střeţit velkou plochu z jednoho místa. Vyuţívají se na ulicích, v obchodech, výrobních 

závodech, bytových domech, nemocnicích, restauracích, ve školách a na jiných místech. 

 Dle dostupných informací se v praxi lze často setkat s porušením právních norem, 

týkajících se pouţívání kamerových systémů. Ze strany správců se můţe jednat o záměrné 

porušení nebo neznalost, případně opomenutí. To sebou nese váţný dopad na osoby 

nacházející se na pořízených záznamech, protoţe zejména dochází k narušení jejich soukromí. 

Pro správce kamerového systému můţe takové porušení znamenat nemalé pokuty.  
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2 Právní rámec provozování kamerových systémů 

V souvislosti s provozováním kamerových systémů se střetává oblast bezpečnosti 

s oblasti práva na soukromí a práva na ochranu osobních údajů. Je-li kamerový systém 

vybaven zařízením, které pořizuje záznam, jedná se o  zpracování osobních údajů (pokud 

účelem těchto záznamů, případně vybraných informací, je jejich vyuţití k identifikaci 

fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním) [1]. 

Touto problematikou se zabývají zejména dva zákony [4], a to občanský zákoník 

a  zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, které vychází z Listiny 

základních práv a svobod. Mimo tyto připadá v úvahu i zákoník práce, při pouţití 

kamerových systému na pracovišti, a samozřejmě trestní zákoník. Česká republika je rovněţ 

vázaná směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 95/46/ES ze dne 24. října 

1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným 

pohybem těchto údajů. 

 

2.1 Ústavní právo 

Ústava České republiky je základním zákonem České republiky, vydaná pod číslem 

1/1993 Sbírky zákonů [8]. V preambuli je mimo jiné uvedeno, ţe občané jsou odhodláni 

chránit a střeţit svůj majetek takovými způsoby, aby nedocházelo k rozporům se zákonem.  

Dalším ústavním zákonem je Listina základních práv a svobod. Byla vydána jako 

ústavní zákon číslo  2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod, ve znění 

pozdější předpisů [9]. Lidská práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 

a nezrušitelné hodnoty (článek 1). Listina základních práv a svobod nám zaručuje například 

právo na ţivot (čl. 6), nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7), zachování lidské 

důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jeho jména a zároveň ochranu 

před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného ţivota a dále pak ochranu 

před neoprávněným shromaţďováním, zveřejňováním a zneuţíváním osobních údajů (čl. 10) 

a právo vlastnit majetek (čl. 11). 

V praxi tedy při vyuţívání kamerových systémů musíme vyvaţovat zejména právo 

vlastnit majetek, právo na ochranu ţivota a tedy i zajišťovat jejich ochranu s právem 

na zachování soukromí a ochranou před neoprávněným nakládáním s osobními údaji. 
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2.2 Občanské právo 

Pokud jde o jiţ zmíněný občanský zákoník [13], tak jeho ustanovení § 12 o ochraně 

osobnosti říká, ţe podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající 

se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo pouţity 

jen s jejím svolením. Toto svolení není potřeba k úředním účelům na základě zákona, 

případně přiměřeným způsobem téţ pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, 

rozhlasové a televizní zpravodajství. Zde záleţí na posouzení, zda dochází ke sledování 

určitého rizikového prostoru za účelem zajištění bezpečnosti, nebo zda dochází k cílenému 

pořizování obrazových, případně i zvukových, záznamů konkrétních fyzických osob. Souhlas 

se zpracováním osobních údajů je dále specifikován zákonem o ochraně osobních údajů. 

 

2.3 Zákon o ochraně osobních údajů 

O ochraně osobních údajů konkrétně pojednává zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje 

práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichţ se uskutečňuje 

předání osobních údajů do jiných států.  

Osobním údajem dle tohoto zákona je jakákoliv informace týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů (fyzická osoba, k níţ se osobní údaje vztahují). Subjekt údajů 

se povaţuje za určený nebo určitelný, jestliţe ho lze 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.  

Při pouţití kamerového systému se záznamem se nemusí jednat o zpracovávání 

osobních údajů. O zpracování se jedná, pouze je-li kamerový systém provozován za účelem 

identifikace osoby v souvislosti s nějakým jednáním [7]. 

Zveřejněný osobní údaj je osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími 

prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu. 

 

Dále tento zákon definuje citlivý údaj jako osobní údaj vypovídající o: 

- národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 

- politických postojích, 

- členství v odborových organizacích, 

- náboţenství a filozofickém přesvědčení, 

- odsouzení za trestný čin, 

- zdravotním stavu a sexuálním ţivotě subjektu údajů, 
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- genetický údaj subjektu údajů. 

 

Citlivým údajem je také biometrický údaj, který umoţňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů. Dle právního rozboru zveřejněného Úřadem pro ochranu osobních 

údajů (dále jen ÚOOÚ) se u kamerových systémů nejedná o zpracování citlivých údajů. 

A anonymní údaj, jenţ je takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo 

po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. 

Další neméně důleţitou definicí v zákoně o ochraně osobních údajů je pojem 

zpracování osobních údajů. Jedná se o 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: 

- shromaţďování, 

- ukládání na nosiče informací, 

- zpřístupňování, 

- úprava nebo pozměňování, 

- vyhledávání, 

- pouţívání, 

- předávání, šíření, zveřejňování, 

- uchovávání, 

- výměna, 

- třídění nebo kombinování, 

- blokování a likvidace. 

 

Správcem je kaţdý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, 

provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů můţe správce zmocnit 

nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 

Kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů jsou 

svěřeny Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. U tohoto úřadu se registruje 

zpracování osobních údajů, nejde-li o uplatnění zvláštního práva či povinností vyplývajících 

ze zvláštního zákona. Úřad pak mimo jiné provádí dozor nad dodrţováním zákonem 

stanovených povinností při zpracování osobních údajů, nebo přijímá podněty a stíţnosti 

občanů na porušení zákona. 
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Zákon se vztahuje na osobní údaje zpracovávané státními orgány, orgány územní 

samosprávy, jinými orgány veřejné moci, fyzickými a právnickými osobami. Nevztahuje 

se ovšem na nahodilé shromaţďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále 

zpracovávány, případně zpracovávání osobních údajů prováděné fyzickou osobou pro osobní 

potřebu. 

V další části zákona se uvádí práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. 

Povinnosti správce je stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů, stanovit účel, 

k němuţ mají být osobní údaje zpracovány, přičemţ shromaţďované údaje musejí odpovídat 

pouze tomuto stanovenému účelu a být v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. 

Zároveň uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

Záznamy tak mohou být vyuţity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje 

tyto důleţité, právem chráněné zájmy správce. Vyuţití záznamů pro jiný účel je omezeno 

na významný veřejný zájem. Tyto, jakoţ i další náleţitosti doporučuje ÚOOÚ a Ministerstvo 

vnitra České republiky stanovit interním předpisem v podmínkách správce. 

Je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a osobního ţivota subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to moţné. 

Dle stanoviska Úřadu pro ochrnu osobních údajů je kamerový systém moţno pouţít zásadně 

v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou [7]. Správce přitom 

musí subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje 

zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní 

údaje zpřístupněny, dále o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních 

údajů a dalších právech. Přitom musí rovněţ subjekt poučit o tom, zda je poskytnutí osobního 

údaje povinné či dobrovolné a o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů. 

Osobní údaje se zpracovávají pouze se souhlasem subjektu údajů, který musí být 

při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům 

je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Mezi výjimky, kdy souhlas není potřeba, 

patří případy, kdy je zpracování nezbytné pro dodrţení právní povinnosti správce, zpracování 

je nezbytné pro ochranu ţivotně důleţitých zájmů subjektu údajů (se získáním souhlasu 

bez zbytečného odkladu), jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu 

se zvláštním právním předpisem, nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem 

chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. U provozování kamerových 

systémů souhlas není potřeba, protoţe jde o výjimku – uplatňování práva nebo právem 

chráněných zájmu subjektu údajů, tedy zejména právo na vlastnictví, ţivot a jejich ochranu. 

I tak je nutné na monitorování předem upozornit (např. viditelně umístěným nápisem) spolu 
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s poskytnutím dalších informací o tom kdo, jakým způsobem a v jakém rozsahu údaje 

zpracovává a kde je moţné tyto údaje zjistit. Kaţdopádně pro pořizování kamerového 

záznamu bez souhlasu platí, ţe pořízení takového záznamu je pro ochranu práv provozovatele 

nezbytné, čili po vyčerpání jiných moţných opatření [26]. Dle stanoviska ÚOOÚ je nutné 

osoby vstupující do monitorovaných prostor pravidelně informovat předem a v plném rozsahu 

například interním předpisem. Osoby vstupující do monitorovaných prostor nahodile jsou 

poté informovány prostřednictvím informačních cedulí u všech vstupů do monitorovaných 

prostor, které musí zejména obsahovat správce, účel a osobu, která podá bliţší informace 

v souladu se zákonem. 

Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl 

újmu na svých právech (zejména na právu na zachování lidské důstojnosti). Dbá také 

na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního ţivota subjektu 

údajů. Ovšem dle ústavního nálezu ÚS 4/94 lze takto zásah do soukromí učinit, 

pokud by proti němu stálo jiné lidské právo nebo svoboda [1]. Z tohoto pohledu kamerové 

systémy zejména nemohou monitorovat soukromí na pracovišti, zasahovat do soukromí 

občana. Nesmí se rovněţ monitorovat veřejné prostranství. Toto právo má pouze Policie 

České republiky a obecní policie dle zvláštních právních předpisů. 

Subjekt údajů můţe poţádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, 

která zahrnuje mimo jiné sdělení o účelu zpracování osobních údajů, sdělení o osobních 

údajích nebo sdělení o příjemci. 

Pokud jde o zabezpečení osobních údajů, je zpracovatel nebo správce povinen 

přijmout taková opatření, která zajistí ochranu snímacích zařízení, přenosových cest 

a datových nosičů, na nichţ jsou uloţeny záznamy tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakoţ i k jinému zneuţití osobních 

údajů, coţ platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 

Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované 

zpracování, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů 

před zpracováváním osobních údajů. Jestliţe správce hodlá ukončit svoji činnost, je povinen 

Úřadu neprodleně oznámit, jak naloţil s osobními údaji. 

Porušení zákona o ochraně osobních údajů je bráno jako správní delikt. O tom 

pojednává § 45, ve kterém je také uvedená sankce za tyto správní delikty, která můţe být 

aţ do výše 10 000 000 Kč. 
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2.4 Zákoník práce 

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů zaměstnanců kamerovými systémy 

na pracovišti platí ještě ustanovení § 316 odstavce 2 zákoníku práce [11], ve kterém se říká, 

ţe zaměstnavatel nesmí bez závaţného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze jeho činnosti 

narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele 

tím, ţe jej podrobuje otevřenému nebo skrytému sledování. To platí, i kdyţ by zaměstnanec 

dal souhlas, protoţe by se vzdal práva na ochranu soukromí na pracovišti. Nepomohl 

by ani souhlas všech zaměstnanců, jelikoţ dle § 2 odstavce 1 zákoníku práce není odchýlení 

moţné od ustanovení ukládajících povinnost, ledaţe jde o odchýlení ve prospěch 

zaměstnance. Pokud jde ovšem o pojem „zvláštní povaha činnosti“, tak ten není zatím 

specifikován ţádným zákonem ani judikaturou [1]. Nicméně i při pouţití výjimky zvláštní 

povahy činnosti  je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly 

a o způsobech jejího provádění. A i tak je vyloučeno uţití kamerového systému v prostorách 

určených k ryze soukromým úkonům, tedy pokud subjekt údajů nemá na výběr 

z alternativ [7]. V praxi se přihlíţí zejména, jde-li o odůvodněné monitorování vybraných 

prostor zaměstnavatele, kde právo na ochranu majetku převýší právo na soukromí 

a monitorování zejména trvalých pracovišť zaměstnanců, kde právo na ochranu soukromí 

zpravidla převyšuje právo na ochranu majetku.  

 

2.5 Trestní zákoník 

Nelze opomenout i trestní zákoník [14], který v § 180 pojednává o neoprávněném 

nakládání s osobními údaji. Dle něho bude odnětím svobody aţ na tři léta nebo zákazem 

činnosti potrestán ten, kdo byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak 

zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje a způsobí tím váţnou újmu na právech 

nebo oprávněných zájmech osoby, jíţ se osobní údaje týkají. Odnětím svobody na jeden rok 

aţ pět let, peněţitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

jako člen organizované skupiny, spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, 

veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, způsobní-li 

značnou škodu, nebo spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch. Třemi aţ osmi lety odnětí svobody bude potrestán pachatel, způsobí-li tímto činem 

škodu velkého rozsahu, nebo bude-li úmyslem získat pro sebe nebo pro jiného prospěch 

velkého rozsahu. 
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3 Rozdělení a popis kamerových systémů 

Tato kapitola bude věnována jednotlivým prvkům kamerového systému, jejich 

základnímu rozdělení a popisu. Budou zde uvedeny typy kamer, objektivů, napájení, moţnosti 

přenosu videosignálu, zařízení na zpracování videosignálu, záznamová zařízení, ovládací 

zařízení a další moţné příslušenství nebo doplňky.  

 

3.1 Kamery 

Kvalita obrazového výstupu z kamery je závislá na mnoha okolnostech. Mezi základní 

charakteristiky patří rozlišovací schopnost a citlivost. Ty jsou dány typem pouţitého čipu, 

který převádí scénu v zorném poli objektivu na elektrický signál. Pouţívají se čipy CCD, 

které mají analogový výstup a dále levnější čipy CMOS s digitálním výstupem, byť s horším 

obrazem. Ve speciálních aplikacích, jako jsou například jaderné elektrárny, bývají uţívány 

také snímací elektronky SIT a ISIT [2]. Další charakteristiky udávají způsob napájení, 

synchronizace, výběr mezi analogovou a digitální kamerou, s černobílým nebo barevným 

výstupem a jiné. 

 

3.1.1 Černobílé versus barevné 

Kamery s černobílým výstupem se vyznačují vyšší citlivosti a rozlišovací schopnosti. 

Dnes uţ se ale vyplatí investovat do kamer barevných. Ty totiţ technologicky dohnaly 

černobílé kamery a navíc nabízejí lepší moţnost identifikace pro pozdější analýzu. Barevné 

kamery jsou často vybaveny zabudovaným IR filtrem, který umoţňuje vyšší odolnost proti 

přesvětlení bodovým světlem. Existují typy, které barevný obraz za soumraku přepnou 

na černobílý, protoţe při umělém osvětlení dochází ke zkreslení barev. 

 

3.1.2 Analogové versus digitální 

Pokud jde o analogové kamery, potom lze říci, ţe v podstatě dosáhly svých 

fyzikálních hranic. To platí zejména pro rozlišovací schopnost. Digitální kamery je nejen 

v tom, ale dnes i v pořizovacích cenách a niţších provozních nákladech dohnaly, ba dokonce 

předčily. Digitální zpracování obrazu a práce se záznamem je podstatně variabilnější 

neţ analogové zpracování. Digitální kamera umoţňuje snadné ovládání parametrů svých 

nastavení dálkově přes počítač. Nicméně i výstup z analogové kamery lze digitalizovat. 
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3.1.3 Rozlišovací schopnost 

Rozlišovací schopnost vyjadřuje detailnost, nebo také ostrost, snímané scény. 

Je závislá na počtu aktivních obrazových bodů snímacího čipu CCD nebo CMOS. Udává 

se počtem TV řádek nebo mnoţstvím pixelů. Výběr je mezi standardní a vysokou rozlišovací 

schopnosti. Pro rozlišení blízkých a středně vzdálených objektů a osob by u černobílých 

kamer neměl počet řádků být niţší neţ 370 a u barevných pod 320 [2]. Výhody vyšších 

rozlišení lze spatřovat v detailním snímání větších ploch, kdy namísto pouţití několika kamer 

můţe být pouţita jen jedna (viz Obrázek 3.1 ). 

 

 

Obrázek 3.1 Závislost rozlišení kamery na velikost snímané plochy [21] 

 

3.1.4 Citlivost 

Citlivost na světlo udává intenzitu osvětlení v luxech, která odpovídá hodnotě 

intenzity světla odraţeného od snímaného objektu, měřeného na objektivu kamery. Platí, 

ţe čím niţší je toto číslo, tím lepší obraz je kamera schopná podat při malém osvětlení 

(například při šeru). 

 

3.1.5 Odstup signál/šum (S/N) 

Je další parametr pro výběr kamery. Se sniţující intenzitou osvětlení se na obraze 

začne projevovat zrnění. Účinky šumu závisejí na poměru hladiny šumu k hladině 

videosignálu. Odstup S/N je uváděn v decibelech. Hodnoty okolo 50 dB vyjadřují poměr 
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uţitečného signálu k šumovému 316:1, coţ značí dobrou kvalitu obrazu (malý objem šumu). 

Pod 40 dB je podání obrazu jiţ horší. Naopak výborná kvalita, při které není šum znatelný, 

je při 60 dB [2]. 

 

3.1.6 Napájení 

Kamery lze obecně napájet čtyřmi způsoby: 

- Stejnosměrné napájení (12 V z externího zdroje). 

- Střídavé nízkovoltové (16 – 24 V). 

- Střídavé napětí ze sítě (230 V). 

- Napájení po koaxiálním kabelu ze speciální napájecí jednotky či připojeného 

systémového monitoru. 

 

3.1.7 Synchronizace 

Jde o způsob zajištění synchronizace signálu dané kamery se signály ostatních kamer 

v kamerovém systému. 

Interní synchronizace: při přepnutí z jedné kamery na jinou dochází k výpadku obrazu 

na malý časový okamţik. Tento problém se neprojeví při pouţití zařízením na zpracování 

signálu vybaveným obvodem korekce časové základny (TBC). 

Externí synchronizace: je zaloţena na existenci jednoho referenčního zdroje 

synchronizačního signálu, který je pak rozveden ke všem kamerám. Kvůli vyšším nákladům 

za zdvojenou kabeláţ se v systémech průmyslových televizí nepouţívá. 

Synchronizace od napájecí sítě (linelock): v tomto případě je synchronizační signál 

odvozen od střídavého napájecího napětí sítě 230 V, 50 Hz či nízkovoltového střídavého 

napětí 24 V, 50 Hz. 

 

3.1.8 Připojení objektivu 

Tento parametr je důleţitý při výměně objektivu. Existují dva typy C-mount 

a CS-mount. Proto je při výběru objektivu nutné zvolit ten, který kamera umoţní nasadit. 

Existuje moţnost připojení objektivu typu C na kameru typu CS pomocí mezikrouţku nebo 

adaptéru C-CS. 

 

3.1.9 Řídicí výstupy kamery 

Slouţí pro připojení objektivu s řízenou clonou. Jsou dva typy a to řízení videosignálem (AI) 

a řízení stejnosměrným napětím (DC). 
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3.1.10 Doplňkové funkce 

Elektronická závěrka (shutter) – umoţňuje regulovat mnoţství akumulovaného náboje 

na CCD čipu v závislosti na intenzitě osvětlení a tím udrţet pořád stejnou ostrost (nedochází 

ke změně pevně nastavené clony). Díky tomu není nutné pouţívat objektivy s řízenou clonou, 

coţ je levnější řešení. 

Kompenzace protisvětla (BLC) – tato funkce eliminuje silný zdroj světla v zorném 

poli kamery. Pokročilejší systém (WDR) umoţňuje detailnější zobrazení tmavých částí 

bez saturace světlých (viz Obrázek 3.2 ). 

Popis obrázků: Vlevo – bez zapnutých funkcí 

Uprostřed – funkce BLC 

Vpravo – funkce WDR 

 

Automatické řízení citlivosti (AGC) – zvyšuje citlivost při nízkých úrovních osvětlení, 

ovšem dochází k mírnému zhoršení odstupu signál/šum. 

Digitální redukce šumu (DNR) – tato funkce z části odstraňuje nedostatek funkce 

předchozí, protoţe díky speciálnímu adoptivnímu redukčnímu filtru sniţuje šum z obrazového 

záznamu, čímţ umoţňuje získat kvalitnější a čistější záznam [20]. 

Detekce pohybu – při změně obrazu je vyvolána poţadovaná akce (záznam, spuštění 

poplachu). 

Privátní zóny – funkce, jeţ umoţní zastření určitých ploch v obraze, aby nedocházelo 

k narušování soukromí (viz Obrázek 3.3 ). 

Obrázek 3.2 Kompenzace protisvětla [15] 
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Obrázek 3.3 Maskování privátních zón [20] 

 

IR přisvětlení – uplatní se k neviditelnému přisvětlení scény ve velké tmě. Je zde 

nutnost pouţití kamery s infračerveným snímáním. Pouţívají se halogenové reflektory 

s IR filtrem (draţší, delší ţivotnost, vysoká spotřeba) nebo infračervené svítivé diody (IRED). 

Alternativní moţností můţe být zlepšení běţného osvětlení nebo vyšší citlivost kamery.  

 

3.2 Objektivy 

Objektivy zobrazují zorné pole na světlocitlivou plochu čipu (popř. snímací 

elektronky). Základními parametry jsou ohnisková vzdálenost, clona a optická ostrost. 

 

3.2.1 Ohnisková vzdálenost 

Vyjadřuje poměr velikosti snímaného předmětu a jeho vzdálenosti od objektivu. Volba 

objektivu s vhodnou ohniskovou vzdáleností je závislá na průměru snímacího čipu, 

vzdálenosti snímaného objektu, výšce snímaného předmětu a také na úhlopříčce monitoru 

a poţadované výšce obrazu na monitoru. Zjednodušený vzorec pro výpočet poţadované 

ohniskové vzdálenosti vypadá následovně [3]:  

 

 

 

kde je: X - vzdálenost objektu od kamery (m) 

 Y - poţadovaná šíře záběru (m) 

 k – konstanta dle formátu čipu kamery    k = 3,2 pro čip 1/4“  

      4,4 pro čip 1/3“  

      6,4 pro čip 1/2“ 
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Kromě objektivu s pevně danou ohniskovou vzdáleností existují také objektivy s ručně 

nastavitelnou v malém rozmezí. Pak jsou zde ještě objektivy s dálkově řízenou ohniskovou 

vzdáleností s velkým rozsahem (motorzoom). 

 

3.2.2 Clona 

Clona umoţňuje regulovat mnoţství světla dopadajícího na světlocitlivou plochu 

snímacího prvku. Jsou objektivy bez clony, s ručně nastavitelnou, videosignálem řízenou (AI) 

clonou, řízenou stejnosměrným napětím (DC), řízenou s neutrálním šedým filtrem 

pro extrémně velký dynamický rozsah. Čím menší clonové číslo, tím je objektiv kvalitnější. 

Tabulka 3.1 zobrazuje zavedené názvy objektivů v závislosti na pouţité cloně 

a ohniskové vzdálenosti. 

Tabulka 3.1 Názevy objektivů [19] 

Název objektivu Clona Ohnisková vzdálenost 

fixfocus bez clony bez clony pevná 

fixfocus ručně nastavitelná pevná 

variofocus ručně nastavitelná ručně nastavitelná 

autoiris (AI) motoricky proměnná pevná 

variofocus-autoiris (AI) motoricky proměnná ručně nastavitelná 

autoiris (DC) galvanometricky proměnná pevná 

variofocus-autoiris (DC) galvanometricky proměnná ručně nastavitelná 

motorzoom motoricky proměnná motoricky proměnná 

DC motorzoom galvanometricky proměnná motoricky proměnná 

 

3.2.3 Ostrost 

Optická ostrost určuje rozsah ztráty rozlišení detailů. Projevuje se u méně kvalitních 

objektivů sniţující se hloubkou ostrosti se vzdáleností od optické osy. Problémy s ostrostí 

mohou nastat i při změně spektrálního sloţení osvětlené scény. Ostrost obrazu se nastavuje 

ručně nebo motoricky (ovládací díl se propojí řídicím kabelem s objektivem). 

 

3.3 Příslušenství kamer 

V této kapitole budou popsány součásti kamerových systémů, které slouţí k uchycení 

kamer na svém místě, jejich ochraně a také způsoby jejich dálkového ovládání.  
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3.3.1 Kamerové kryty 

Kryty pro kamery nachází uplatnění nejčastěji při umístění kamer ve venkovním 

prostředí. Existuje rozumné vyuţití krytů také uvnitř budov a to v prostředích se zvýšenou 

prašností, vlhkostí, teplotou a podobně. Tyto kryty musí splňovat určitý stupeň ochrany 

dle elektrotechnických norem (prachotěsnost a odolnost proti stříkající vodě). Mimo to mohou 

obsahovat sluneční stříšky, které chrání proti přehřátí, nebo naopak topení s teplotním 

snímačem, které zas chrání proti podchlazení a zamlţení průhledu. Méně časté jsou 

pak ostřikovače se stěrači. V poslední době jsou oblíbené takzvané DOME kamery, coţ jsou 

stropní kamery uzavřené v půlkulovém krytu, který dělá kameru méně nápadnou (viz Obrázek 

3.4 ). Dále pak existují antivandal kryty s ochranou proti vandalismu, kdy je kamera schopná 

odolat i útoku hrubou silou. Pro utajení přítomnosti kamer existují maskované kamery 

v PIR detektorech nebo kouřových hlásičích.  

 

Obrázek 3.4 DOME kamera [22] 

 

3.3.2 Kamerové ramena 

Kamerové ramena jsou speciální drţáky na kamerové kryty. Při výběru je důleţité 

zvolit správnou nosnost. Dalšími kritérií jsou konstrukční provedení, ale také estetické 

a barevné provedení. Jsou typy pro uchycení na zeď, strop, sloup nebo speciální drţák 

pro zabudování do podhledu. Některé typy umoţňují skryté vedení kabelů. 

 

3.3.3 Polohovací hlavice 

Toto příslušenství umoţňuje měnit snímanou scénu tím, ţe otočným pohybem 

jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru, namíří objektiv na oblast zájmu. Výhodou 

je moţnost střeţení větší oblasti jednou kamerou. Pro venkovní pouţití je celý tento systém 

chráněn podobně jako u krytů pro statické kamery.  
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Univerzální kamery typu PTZ umí pohyb v horizontálním a vertikálním směru a také 

mají funkci zoom (přiblíţení).  Ovládají se dálkově obsluhou z řídicího pultu [22]. 

 

3.4 Přenos signálu 

Tato kapitola se bude zabývat dvěma druhy přenosu signálu. Tím prvním bude signál 

pro ovládání různých funkcí kamery a jejích příslušenství, který povede od ovládacích 

zařízení ke kamerovému stanovišti. Druhý typ přenosu se bude týkat videosignálu 

přenášeného od kamery k monitoru nebo záznamovému zařízení. 

 

3.4.1 Systémy dálkového ovládání 

Existuje řada funkcí, které kamery nebo jejich příslušenství nabízejí. Jsou to jiţ dříve 

zmíněné pohyby v horizontálním a vertikálním směru, změna ohniskové vzdálenosti, změna 

ostření (blízké, vzdálené), případně ovládání ostřikovačů, stěračů, reflektorů, infrareflektorů. 

K jejich ovládání slouţí několik druhů dálkového řízení, přičemţ je dále na výběr mezi 

manuálním ovládáním nebo nastavením automatického reţimu. 

Řízení po víceţilovém kabelu (viz Obrázek 3.5 ): jedná se o jednoduchý způsob řízení. 

Od ovládacího pultu vede kabel k motorům motorzoomu a polohovací hlavice, případně 

dalším funkcím. Toto kabelové vedení od ovládacího pultu ke kamerovému stanovišti 

by nemělo být delší neţ 100 metrů, protoţe dochází k úbytku napětí. 

 

Obrázek 3.5 Řízení po víceţílovém kabelu [19] 

 

Řízení po koaxiálním kabelu (viz Obrázek 3.6 ): ovládací pult posílá zakódovaný 

signál přijímači dálkového ovládání v blízkosti kamerového stanoviště, ten pak signál 

rozkóduje a převede na povely. Výstup z kamery je posílán stejným kabelem na ovládací pult. 

Monitor je připojen k ovládacímu pultu. 
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Obrázek 3.6 Řízení po koaxiálním kabelu [19] 

 

Řízení po symetrickém vedení (viz Obrázek 3.7): signály přenáší kroucený pár vodičů 

na vzdálenost aţ 5 km. Všechny přijímače dálkového ovládání jsou na společné datové 

sběrnici a kaţdý má vlastní adresu. Je moţné i hvězdicové připojení. 

 

Obrázek 3.7 Řízení po symetrickém vedení [19] 

 

Lze také vyuţít bezdrátový přenos, přenos po datových sítích nebo přenos 

po optickém vláknu. 

 

3.4.2 Přenos videosignálu 

V podstatě jsou tři druhy moţného přenosu, stejně jako u přenosu řídicích  

signálů – metalický, bezdrátový a po optickém vláknu. 

Přenos po koaxiálním vedení: u této moţnosti je délka omezená úbytkem signálu 

podél vedení, coţ způsobí zhoršení rozlišovací schopnosti systému. Pro delší vedení je nutné 

pouţití korekčních videozesilovačů. Nevýhodou je také galvanické propojení prvků systému, 
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které můţe způsobit problémy s vyrovnávacími zemními proudy, coţ se na obrazovce projeví 

jako brumové pásy. 

Přenos po symetrickém vedení: jedná se o dvojdrátový systém. Nevýhoda je nutnost 

pouţití převaděče nesymetrického vstupu na symetrický výstup u kamery a přijímače 

u monitoru, který provádí konverzi opačně. Je zde ale vyšší odolnost proti rušení vnějším 

elektromagnetickým polem. 

Bezdrátový přenos: je poněkud nákladný. Systém se musí zřídit a provozovat 

v souladu s příslušnými předpisy o vyuţívání rádiového spektra a jsou povolené jen zařízení 

schválená pro provoz v České republice s prohlášením o shodě. Vyuţívají se pásma stanovená 

generálními licencemi Českého telekomunikačního úřadu. Tyto pásma jsou nezpoplatněná, 

ale nejsou vyhrazená, takţe mohou být sdílená více uţivateli. Do této kategorie lze zařadit 

i přenos pomocí modulovaných laserů. Pouţívá se tam, kde nelze provést ani závěsné, 

ani zemní vedení (tzn. překlenutí překáţek), nebo tam, kde by metalické vedení bylo příliš 

nákladné. Další moţností je infračervený přenos, který lze pouţít jen na krátkou vzdálenost. 

Pro bezdrátový přenos platí, ţe nepříznivé povětrnostní podmínky sniţují kvalitu obrazu. 

Na druhou stranu je zde výhoda galvanického oddělení prvků systému. 

Přenos po optickém vláknu: některé kamery bývají vybaveny přímo optickým 

výstupem. Umoţňují přenos na velké vzdálenosti (aţ 100 km). Umoţňuje multiplexní přenos 

více signálů, paralelní přenos audiosignálu či protisměrný přenos řídicích signálů pro ovládání 

kamerového stanoviště. Další výhody jsou odolnost vůči vlivům elektromagnetických polí 

a odolnost proti odposlechu.  

Přenos v digitální formě: po datových sítích, telefonních linkách, ISDN. Pro velký 

objem dat je nutná komprese (odstranění nadbytečných a zbytečných informací z obrazu).  

U některých typu kamery se můţe jednat o nespojitý přenos statických obrázků, 

který se nehodí pro dynamické děje a je zde potom i obtíţnější ovládání. Nicméně moderní 

takzvané IP kamery díky připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo bezdrátově 

přes WI-FI) umoţňují sledovat záznam, nebo aktuální dění před objektivem, ale taky posílání 

řídicích signálů, prakticky odkudkoli, kde je přístup na internet. Jejich další výhodou je také 

to, ţe obraz je přímo v kameře zpracován digitálně a při jeho přenosu nedochází ke zhoršení 

kvality. Napájení IP kamer lze provést přes datový kabel. 

 

3.5 Zařízení na zpracování signálu 

Do této kategorie patří monitory, záznamová zařízení, ale také nejrůznější kamerové 

přepínače, děliče obrazu, mutiplexery a další. 
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3.5.1 Monitory 

Slouţí jak k zobrazování aktuálních dějů snímaných kamerou, tak k zobrazení 

záznamu ze záznamového zařízení. Lze pouţít monitory s klasickou vakuovou obrazovkou 

(CRT), s tekutými krystaly (LCD) nebo i plazmový displej (PDP). Pro CCTV jako Closed 

Circuit Television je dostačující pouţití monitorů, které na rozdíl od televizorů nemají 

vysokofrekvenční vstupní obvod (tuner), takţe k nim nelze připojit anténu. V případě pouţití 

televizorů a to i s případným odstraněným tunerem, je dle § 2 odstavce 2 zákona 348/2005 Sb. 

o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů vlastník povinen platit 

koncesionářské poplatky. 

V souvislosti s monitory lze ještě zmínit doporučení dle normy ČSN EN 50132-7 [5], 

ve které je napsáno, ţe poměr kamer k monitorům by neměl být větší neţ 10:1.  

 

A co se týče velikosti objektu (v tomto případě osoby, viz Obrázek 3.8 ) na obrazovce 

při pouţití kamerového systému s omezenou rozlišovací schopnosti přibliţně kolem 

400 řádků, pak by tato velikost neměla být menší neţ: 

- 120 % výšky obrazovky pro identifikaci (podrobný detail), 

- 50 % výšky obrazovky pro rekognoskaci (rozpoznání obrysů), 

- 10 % výšky obrazovky pro detekci (rozpoznání přítomnosti), 

- 5 % výšky obrazovky pro monitorování skupiny osob. 
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Obrázek 3.8 Velikost objektu na monitoru 

Popis obrázku:  Vlevo nahoře – identifikace 

Vpravo nahoře – rekognoskace 

Vlevo dole – detekce 

Vpravo dole – monitorování skupiny osob 

 

3.5.2 Záznamová zařízení 

Zařízení slouţící k dokumentování a uchování dějů snímaných kamerou. 

Videorekordér s dlouhou dobou záznamu (timelapse): umoţňuje záznam 

na videokazety v reálném čase, ale i nahrávání ve vzorkovacím reţimu (prodluţuje záznam 

na běţné kazetě). Umoţňuje tyto reţimy přepínat v návaznosti na přijatý signál (např. z EZS). 

Obsahují také poplachové výstupy. 

Videotiskárna: převádí videosignál do digitální podoby a digitalizovaný obraz 

vytiskne na termotiskárně. Formáty snímků bývají nejčastěji 100x74 mm a 250x190 mm. 

Snímkovací fotokamera: záznam probíhá klasickým fotografovacím procesem. 

Umoţňuje dělat i vzorkovací záznam a v poplachovém modu umí kontinuální záznam. 

Nevýhodou je, ţe snímek není ihned k dispozici (musí se nechat zpracovat klasickým 

fotoprocesem). Výhodou je vynikající rozlišovací schopnost (přes 8 Mpix). 
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Digitální záznam obrazu: po kompresi signálu dochází k záznamu na pevný disk, 

DVD či jiné médium. Rovněţ umoţňují připojení k různým typům přenosové sítě (internet, 

LAN, GSM atd.).  

 

Existují tři moţnosti digitálního záznamu: 

- PC s interface – jde o samostatnou kartu do PC či externí box. Má několik videovstupů. 

Ovládání je přes PC.  

- Hardwarová záznamová zařízení na bázi PC – běţné PC doplněné o speciální software 

a potřebné periférie.  

- Čistě hardwarové záznamové zařízení – zařízení konstruovaná speciálně pro CCTV. 

Jedná se o digitální videorekordéry (Security DVR), které umoţňují kromě nahrávání 

také vyhledávání záznamu dle data, času, kamery a mnoho dalších funkcí. 

 

3.5.3 Ostatní 

Kamerové přepínače: umoţňují na jednom monitoru zobrazit výstupy z více kamer 

(nikoli současně) a to buď ručně, nebo automaticky s naprogramovanými časy přepínání. 

Časté jsou typy s poplachovými vstupy, které se aktivují na základě vnějšího podnětu 

(např. EZS). 

Děliče obrazu, kvadrantový selektor: umoţňuje současné zobrazení více kamer 

na jednom monitoru. Při záznamu tím dochází ke sníţení rozlišovací schopnosti. 

Multiplexery: umoţňují realizaci multikamerových systémů s dokonalým záznamem. 

Je přímo propojen s videorekordérem s dlouhou dobou záznamu (timelapse). Oproti běţným 

videopřepínačům umoţňuje zkrátit mrtvý čas v sekvenci záběrů na minimum. Při přehrávání 

je schopen jednotlivé obrazy skládat a posílat na monitor v kvazispojité podobě. 

 Kříţové přepojovací pole (videoústředny nebo také maticový přepínač): slouţí 

pro aplikace s velkým mnoţstvím kamer a monitorů. Umoţňuje připojit kteroukoli kameru 

na kterýkoli monitor. 

Videodetektor (digitální detektor pohybu): zařízení k identifikaci narušení snímaného 

prostoru pomocí porovnávání obrazu zorného pole v klidu a při narušení prostoru pohybem. 

Ovládací klávesnice (viz Obrázek 3.9 ): jedná se o zařízení, kterým se dálkově 

nastavují jednotlivé funkce kamer, objektivů a příslušenství. Pomocí joysticku se ovládá 

pohyb a zoom a klávesnice slouţí k nastavování clony objektivu nebo třeba doplňkových 

funkcí kamery. S pomocí jedné klávesnice lze ovládat několik kamer [22].  
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Obrázek 3.9 Ovládací klávesnice [23] 

 

3.6 Pokyny pro aplikaci 

Aplikací kamerových systémů se zabývá česká verze evropské normy  

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Předmětem této normy 

je doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených televizních okruhů, 

které zahrnují kamery s monitory a/nebo s videorekordéry, řídicí a další pomocná zařízení 

nutná pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. Norma rovněţ obsahuje doporučení 

pro testování, obsluhování a údrţbu kamerového systému. 
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4 Popis kamerového systému Fakulty bezpečnostního inženýrství 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství (dále jen FBI) vznikla v roce 2002 a je situována 

v komplexu stavebních objektů na adrese Lumírova ulice 13 v Ostravě-Výškovicích. 

Od jejího vzniku proběhlo v objektu několik úprav a přestaveb. Pro potřeby této práce 

by bylo vhodné zmínit dvě z nich. První z nich je rekonstrukce pavilonu LC, která byla 

dokončena v roce 2007 a přinesla s sebou instalaci kamer v této části budovy. Druhou je pak 

dostavba parkoviště JIH, ukončená v roce 2009, a s ní související zbudování kamerového 

systému, který střeţí plochu parkovišť a část příjezdových komunikací se závorami 

a posuvnou branou a jejich ovládáním [6]. 

 

4.1 Popis technického stavu 

Celkově je tedy na budově umístěno třináct kamer vně objektu střeţících parkoviště 

JIH, parkoviště SEVER a příjezdové cesty k nim, ale také únikové východy z pavilonu LC 

a jedna kamera hlídá přístup do atria mezi budovou LB a LC (kamera 13, viz Příloha 2). 

Uvnitř pavilonu LC jsou pak tři vnitřní kamery a další je umístěná v proskleném 

průchodu mezi budovou LB a LC, který je v úrovni třetího nadpodlaţí (kamera V4-3, 

viz Příloha 2). Dvě z kamer pavilonu LC střeţí únikové východy a třetí kamera zabírá prostor 

chodby v třetím nadpodlaţí (kamera V3-3, viz Příloha 2). 

Všechny instalované kamery jsou statické barevné digitální kamery značky BOSCH. 

Konkrétně jde o typ LTC 0455/50 řady DINION (viz Obrázek 4.1).  

 

Obrázek 4.1 Kamera BOSCH řady Dinion [17] 

 

Tento typ má následující parametry [17]: 

- rozlišení 540 televizních řádků, 

- citlivost při denním reţimu 0,65 luxu, 
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- citlivost při nočním reţimu 0,26 luxu, 

- napájení 230 V / 50 Hz, 

- synchronizace vnitřní nebo síťová, 

- uchycení objektivu C/CS, 

- doplňkové funkce automatického nastavení úrovně černé (Auto Black) a kompenzace 

protisvětla (BLC). Kromě toho má funkci nočního reţimu NightSense, 

která při černobílém snímání ještě třikrát zvyšuje citlivost.  

 

Kamery umístěné vně objektu jsou opatřeny krytem typu HSG9583 značky BOSCH 

(viz Obrázek 4.2 ). Kryt má ochranu IP55 (krytí proti vniknutí prachu a stříkající vodě), 

je vybaven sluneční clonou, vyhříváním, případně i ventilátorem. Pro zamezení neţádoucího 

přístupu k obsahu jsou kryty rovněţ vybaveny bezpečnostními šrouby [16]. 

 

Obrázek 4.2 Kryt BOSCH HSG9583 [16] 

 

Co se týče objektivu, tak kamery umístěné uvnitř budovy mají nasazený typ LTC 

3364/50 a kamery vně budovy typ LTC 3374/50.  

 

Oba typy objektivů se vyznačují [18]: 

- typem připojení CS, 

- manuálním ostřením,  

- moţností manuálně upravit ohniskovou vzdálenost čočky (varifokální objektiv), 

- stejnosměrným napětím automaticky ovládanou iris clonou. 

 

Rozdíl je v ohniskové vzdálenosti, kterou lze u LTC 3364/50 nastavit v rozmezí 2,8 – 10 mm 

a u LTC 3374/50 v rozmezí 5 – 50 mm. Odlišnost u těchto objektivů je také u clonového 

čísla, které má hodnotu f1,4 u objektivů uvnitř budovy a f1,7 u objektivů na kamerách 

umístěných vně budovy. 
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Pokud jde o řídicí pracoviště, tak to se nachází na vrátnici u hlavního vchodu 

do budovy (pavilon LA). Zde je stálá přítomnost jednoho z vrátných, kteří mají k dispozici 

dva monitory. Na jednom je zobrazena závora číslo jedna pro povolení příjezdu vozidel 

k hlavnímu vchodu nebo na parkoviště JIH. Na tomto monitoru se pak také zobrazují výstupy 

z kamer, které detekovaly pohyb ve svém prostoru. Kromě tohoto automatizovaného 

přepínání kamer si můţe obsluha pomocí počítačové myši zobrazit na monitoru výstup 

z jakékoli kamery. Mimo přepínání se parametry kamer a nastavení objektivů dálkově 

neovládají. Druhý monitor zobrazuje 16 kamer najednou. Sedmnáctá kamera, nacházející 

se na budově LB, není v provozu, jelikoţ v kamerovém systému chybí další kvadrátor, 

který by umoţnil její zapojení. Řídicí jednotkou je zde digitální videosystém značky Intellex, 

který v sobě kombinuje funkci multiplexeru, obrazového záznamu, detektoru pohybů a další 

[24]. Do této řídicí jednotky je zapojeno všech 16 vstupů přes koaxiální kabely. Záznam 

pak probíhá na pevný disk. 

Celý kamerový systém je navrţen tak, ţe není propojen a tedy nespolupracuje 

s dalšími bezpečnostními systémy. 

 

4.2 Popis z pohledu požadavků právních předpisů 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 2, existuje několik zákonů, na které je potřeba 

při provozování kamerových systémů brát ohled. V případě kamerového systému 

se záznamem jde zejména o zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, který ukládá správci kamerového systému a nejen mu určité povinnosti. 

Účelem kamer umístěných vně budovy je bezpečnost osob a majetku. Tedy střeţení 

ploch parkovišť a části příjezdových komunikací se závorami, posuvnou branou a jejich 

ovládáním [6]. Dle informací, které mi byly poskytnuty, kamery 6 a 7 (viz Příloha 2) 

umístěné na západní straně pavilonu LC střeţí také únikový východ z tohoto pavilonu. 

Dvě kamery umístěných uvnitř budovy v přízemí mají jako svůj účel střeţit severní 

a jiţní únikový východ z pavilonu LC. Kamera v třetím nadpodlaţí snímající prostor chodby 

střeţí přístup do utajené místnosti. Účel kamery v proskleném průchodu mezi pavilony LB 

a LC v třetím nadpodlaţí mi nebyl sdělen. 

Reţim pořizování záznamu z kamerového sytému je takový, ţe všech 16 kamer snímá 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu nepřetrţitě. Délka záznamu je pak závislá na kapacitě pevného 

disku a zvolené kvalitě záznamu. Konkrétně je při současném nastavení moţné získat zpětně 

záznam aţ 13 dní.  
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Pokud jde o přístup k záznamům, pak ten má vedoucí oddělení stráţní sluţby Vysoké 

školy báňské – Technické university Ostrava, dále pak smluvně firma TRIMR s.r.o., 

která systém spravuje a také vrátní pracující na Fakultě bezpečnostního inţenýrství. 

Při provozování kamerového systému se záznamem je dle zákona o ochraně osobních 

údajů nutné informovat subjekty údajů o rozsahu a účelu zpracování, o tom kdo a jak bude 

osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, a to předem 

a v plném rozsahu. V případě nahodile vstupujících se to v praxi řeší cedulemi s upozorněním 

na přítomnost kamerového systému v objektu s výše zmíněnými informacemi, případně 

kontaktem na správce kamerového systému, u kterého lze tyto informace získat. V případě 

Fakulty bezpečnostního inţenýrství je toto řešeno cedulemi umístěnými uvnitř budovy, 

na kterých jsou nápisy “OBJEKT “C” JE TRVALE STŘEŢEN EZS A KAMEROVÝM 

SYSTÉMEM”, případně “Tato učebna je střeţena kamerovým systémem” nebo “OBJEKT 

STŘEŢEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM”. 

 

V objektu se nachází místnosti, konkrétně počítačové učebny LA49, LA54, LA56 

a posluchárna C104, které mají na vstupních dveřích jeden z výše zmíněných nápisů, 

upozorňujících na přítomnost kamerového systému. Ovšem další podrobnosti mi nebyly 

poskytnuty s konstatováním, ţe se jedná o informace interního rázu a nelze je sdělovat. 

 

 

  



 

26 

 

5 Audit ochrany osobních údajů 

Pro zhodnocení plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a provozování 

kamerového systému byla vyuţita analýza metodou auditu. Z důvodu rozsáhlosti je tato 

analýza přiloţena na konci této bakalářské práce (viz Příloha 1). V tabulce je uveden výčet 

nutných opatření uloţených právními normami nebo doporučenými jinými normami. V další 

části provedeno posouzení, zda jsou tyto povinnosti splněný nebo ne. Ve třetím sloupci 

tabulky jsou uvedeny případné návrhy na zlepšení. Navrţená doporučení jsou pak podrobněji 

popsána v následující kapitole. 
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6 Návrh opatření 

Přikloníme-li se k doporučením ÚOOÚ prvním zjištěním je absence interního předpisu 

k ochraně osobních údajů při provozování kamerového systému se záznamovým zařízením. 

Tento interní předpis by stanovil v podmínkách správce všechny kompetence, práva 

a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Interní předpis by tedy zahrnoval předepsané 

postupy a osoby zodpovědné za jejich splnění. 

Zjištěným nedostatkem je, ţe kamerový systém s místem zpracování na Fakultě 

bezpečnostního inţenýrství není řádně zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Provádět kamerový záznam lze aţ poté, co správce kamerového systému splnil svou 

zákonnou povinnost oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů zamýšlené zpracování, 

a takové zpracování bylo zapsáno do registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. 

Registr je veřejně přístupný na webových stránkách ÚOOÚ a lze si zde ověřit, jestli hledaný 

subjekt má či nemá povoleno kamerový systém se záznamem pouţívat. Vysoká škola  

báňská – Technická univerzita Ostrava je registrována pod registračním číslem 00008929, 

nicméně v současné době ţádné z míst zpracování neuvádí Lumírovu ulici v Ostravě 

Výškovicích [25]. Registraci lze rovněţ jednoduše provést zdarma vyplněním formuláře 

na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prakticky by se jednalo o změnu 

oznámení o zpracování osobních údajů, s jiţ existujícím registračním číslem oznamovatele, 

tedy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Pokud jde o stanovený účel, pak lze říct, ţe účel ochrany osob a majetku je relevantní 

a ÚOOÚ uznávaný. 

Další nedostatek vyplývající z analýzy metodou auditu je nepřiměřeně dlouhá doba 

uchovávání pořízených kamerových záznamů. Při současném nastavení je to dle zjištěných 

informací 13 dní. Vzhledem k tomu, ţe je na vrátnici přítomen jeden z vrátných vţdy 

24 hodin denně 7 dní v týdnu, je moţné zjistit škody téměř okamţitě a tudíţ také okamţitě 

realizovat externí záznam z kamerového systému například na CD/DVD. V případě vzniklé 

mimořádné události a předání záznamu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení 

se jiţ reţim manipulace s tímto záznamem přenáší na zmíněné orgány. Proto doporučuji 

v souladu se stanoviskem ÚOOÚ dobu archivace tři dny. 

Další v pořadí bylo informování subjektů zpracovávaných osobních údajů, které jsem 

hodnotil jako nedostačující. Není konkrétně určena forma plnění informační povinnosti vůči 

subjektu údajů. Zde můţe nastat problém v případě, ţe subjekt zpracovaných osobních údajů 

bude poţadovat konkrétní informace, na které má ze zákona o ochraně osobních údajů nárok. 
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Daná osoba pak nemůţe zjistit účel, za jakým jsou její osobní údaje zpracovávány. 

Rozmístění informačních cedulek neodpovídá poţadavku ÚOOÚ, aby byly u všech vstupů 

do monitorovaných prostor. Informační cedulky neobsahují potřebné informace (správce 

osobních údajů, osobu, která poskytne další informace a účel zpracování). Také osoby 

vstupující pravidelně do monitorovaných prostor nejsou informovány předem a v plném 

rozsahu. Pravidelně vstupující, coţ jsou v tomto případě zaměstnanci a studenti, by měli být 

informování předem v plném rozsahu. To znamená, ţe informování lze provést například buď 

osobním sdělením, písemně nebo formou interních předpisů. Domnívám se, ţe takové 

informování neprobíhá. Asi nejjednodušší způsob jak dosáhnout poţadovaného efektu 

je informování subjektu osobních údajů formou interních předpisů. Tyto předpisy by mohly 

být dostupné například z webových stránek fakulty, případně alespoň na přístupném místě 

přímo uvnitř budovy FBI. V případě nepravidelně vstupujících osob, například návštěv, 

servisních firem, poštovních doručovatelů a jiných, se informování provádí viditelně 

umístěnými cedulemi s nápisem informujícím o uţití kamerového systému spolu s kontaktem 

na správce kamerového systému a informacemi o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou 

osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu 

mohou být osobní údaje zpřístupněny. Stačilo by případně v prostoru snímaném kamerou 

umístit cedule s nápisy o pouţití kamerového systému a kontaktem (telefonní číslo, e-mail) 

na správce kamerového systému, u kterého by si subjekty údajů mohly zjistit další jiţ zmíněné 

informace. Tato povinnost platí jak pro kamery umístěné uvnitř tak vně budovy. 

V souvislosti s narušováním soukromí lze uplatnit několik úhlů pohledů 

na tuto problematiku.  

Jedním je úhel z pohledu zaměstnanců. O tom pojednává jiţ dříve zmíněný odstavec 2 

§ 316 zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce.  Lze oprávněně předpokládat, ţe monitorování 

společných prostor školy je relevantní ochranou práva na majetek, ochranu ţivota a dalších 

právem chráněných zájmů.  

Jiný úhel pohledu souvisí s dvěma kamerami umístěnými na západní straně vně 

pavilonu LC (kamery 6, 7, viz Příloha 2). Účelem těchto kamer je údajně střeţení únikových 

východů z pavilonu LC. Problém je ale v tom, ţe v jejich zorném poli jsou také snímány 

přízemní byty panelových domů naproti budovy FBI. Zde v podstatě dochází k narušování 

soukromí obyvatelů těchto bytů, protoţe alespoň částečně lze odhadnout například, 

kdy se v bytě nacházejí a kdy naopak nejsou doma. 

Problém s kamerami zasahujícími do bytů protějšího panelového domu navrhuji 

vyřešit dvěma způsoby. První je natočení nebo naklonění objektivu kamery takovým 
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způsobem, kdy uţ nedochází ke snímání balkónů a oken bytů. Druhý moţný způsob by bylo 

pouţití kamer s funkcí privátních zón nebo softwaru umoţňující dosáhnout stejného efektu. 

Tím by se vyznačily místa v obraze, které budou zobrazeny například jako bílý obdélník 

a na záznamu by pak nebylo moţné dané privátní zóny ukázat. 

Opatření pro zabezpečení osobních údajů jsem shledal jako dostačující. Samotný 

digitální videorekordér INTELEX je umístěn na vrátnici ve speciální uzamykatelné skříni, 

takţe se k němu jen tak někdo nedostane. Pokud jde o přístup k záznamům přímo na pevný 

disk, pak je toto údajně chráněno přístupovým heslem, které má kaţdý vrátný a zřejmě 

i servisní firma TRIMR. Nedostatkem ovšem je, ţe správce osobních údajů není schopen 

předloţit dokumentování technicko-organizačních opatření a posouzení rizik dle zákona 

o ochraně osobních údajů. 

Další poloţkou v analýze metodou auditu bylo technické řešení kamerového systému. 

Jedná se mimo jiné o doporučený poměr monitorů ke kamerám dle ČSN EN 50132-7. Tento 

poměr má dle normy být 10:1. Doporučení normy je splněno, jelikoţ kamer je 16 na dva 

monitory. Jeden monitor zobrazuje všech 16 kamer najednou a druhý jednu z kamer 

přes celou obrazovku. Při připojení dalších monitoru by měl pracovník pověřený sledováním 

monitorů větší komfort při určování přítomnosti osob v určitém prostoru, protoţe při zjištění 

pohybu najednou na více místech by mohlo být zobrazeno přes celou obrazovku víc kamer 

a ne jen jedna. Bylo by tedy vhodné připojení ještě alespoň jednoho monitoru 

tak, aby na samotném monitoru nebylo zobrazeno více neţ deset kamer. 

Výše popsané doporučení platí pro kamery umístěné vně budovy a na chodbách 

v pavilonu LC a pro kameru v průchodu mezi pavilonem LB a LC.  

Jiţ dříve bylo zde zmíněno, ţe v budově se nacházejí pravděpodobně i další kamery 

v počítačových učebnách a v přednáškové místnosti C104. Podrobnější informace o těchto 

kamerách neznám, takţe mohu jen navrhnout určitá obecná doporučení pro moţné případy 

pouţití. Pokud v těchto místnostech dochází ke kamerovému monitorování se záznamem, 

pak by bylo protizákonné pořizovat tento záznam v době výuky. Tím by byl porušen odstavec 

2 paragrafu 316 zákoníku práce a zároveň by docházelo také k narušování soukromí studentů 

během výuky. Některé počítačové učebny dříve slouţily i pro samostatnou práci studentů. 

V takovém případě by platila stejná podmínka, ţe při pořizování kamerového záznamu 

v době, kdy studenti vyuţívali počítačové učebny k samostatné práci, dochází k narušování 

jejich soukromí a tudíţ porušení občanského zákoníku a také Listiny základních práv 

a svobod. Návrh případného opatření by bylo pořizování kamerového záznamu pouze v době, 

kdy uţ v těchto místnostech nemá nikdo být, tedy v době mimo výuku a vyhrazeného času 
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pro samostatnou práci studentů. V těchto případech se tedy nelze odvolávat na to, ţe jde 

o interní záleţitosti, jelikoţ v případě pouţití kamerového systému se záznamem má subjekt 

údajů být o tomto pouţití informován. 

Posledním bodem auditu bylo posouzení rozsahu instalace vzhledem k bezpečnostní 

situace objektu. Rozsah instalace je relativně dostačující, protoţe kamery pokrývají všechny 

příjezdové cesty ke střeţeným parkovištím a vstupům do budovy školy. Hlavní vchod je pak 

u vrátnice a vstup osob mimo výuku můţe být hlídán vrátnými. Ale kromě jiţ zmíněných 

datových nosičů je pak důleţité zabezpečit také snímací zařízení a přenosové cesty. 

V minulosti jiţ byla jedna kamera ukradena. Jednalo se o kameru střeţící závoru číslo 2 

pro příjezd na parkoviště SEVER. Dále pak údajně proběhly dva pokusy o krádeţ kamery 

střeţící závoru číslo 1 pro příjezd k hlavnímu vchodu do budovy a na parkoviště JIH. Jako 

doporučení na zlepšení lze navrhnout umístění kamer výše, neţ jsou montovány teď, 

a tím znesnadnit případným zlodějům přístup. Bylo by také moţné umístit další kameru 

například na parkoviště SEVER s tím, ţe jejím účelem by bylo střeţit zmíněné kamery tím, 

ţe oblast jejího snímání by zahrnovala obě kamery. Podobné řešení lze uplatnit v dalších 

slepých místech kamerového systému (například přístup na parkoviště JIH). 
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7 Závěr 

Cílem mé práce bylo posouzení kamerového systému provozovaného na Fakultě 

bezpečnostního inţenýrství a následné navrţení případných opatření ke zlepšení.  

Nejprve jsem popsal právní normy související s problematikou kamerových systémů. 

Zejména se jednalo o zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů.  

Další kapitola byla věnována popisu jednotlivých součástí kamerových systémů, 

tedy samotných kamer, způsobu přenosu signálů, záznamových zařízení, zobrazovací 

techniky a dalších součástí.  

Následoval popis konkrétního kamerového systému na Fakultě bezpečnostního 

inţenýrství, a to z hlediska právního tak z hlediska technického.  

Pro zhodnocení stavu kamerového systému byla pouţita analýza metodou auditu. 

V této analýze bylo odhaleno několik nedostatků, pro které jsem poté navrhl určitá opatření, 

díky kterým by mělo být dosaţeno souladu se zákony, případně technickými normami. 

Shrnutí navrţených opatření: 

 

- realizace interního předpisu, který stanoví práva a povinnosti na úseku ochrany osobních 

údajů při provozování kamerového systému, včetně posouzení rizik a dokumentování 

technicko-organizačních opatření, 

- doplnění registrace, 

- řádné splnění informační povinnosti, 

- realizovat opatření tak, aby nedocházelo k zásahům do soukromí, 

- nepřekračovat dobu archivace doporučenou ÚOOÚ, která činí 3 dny, 

- připojení dalšího monitoru, 

- umístění dalších kamer na slepá místa. 

 

Cíle této bakalářské práce bylo tedy dosaţeno. Kamerový systém byl zhodnocen 

a byla navrţena opatření. Při provozování kamerových systémů je potřeba pamatovat na určité 

zákony s tímto související a dodrţovat jejich ustanovení. I přesto nelze při ochraně osob 

a majetku spoléhat jen na techniku. 
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Seznam zkratek 

 

AGC  - automatické řízení citlivosti (auto gain control) 

AI  - řízení videosignálem (auto iris) 

BLC  - kompenzace protisvětla (back light compensation) 

CCTV  - uzavřený televizní okruh (closed circuit television) 

CRT  - katodová trubice (Cathode ray tube) 

DC  - řízení stejnosměrným napětím (direkt drive) 

DNR  - digitální redukce šumu (digital noise reduction) 

DVR  - digitální videorekordér 

EZS  - elektronický zabezpečovací systém 

FBI  - Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

LCD  - displej z tekutých krystalů (liquid crystal display) 

PDP  - plazma displej (Plasma Display Panel) 

ÚOOÚ  - Úřad pro ochranu osobních údajů 

WDR  - široký dynamický rozsah (wide dynamic range) 

čl.  - článek 

Sb.  - Sbírka zákonů 
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Příloha 1: Audit ochrany osobních údajů a provozování kamerového systému 

Příloha 2: Schéma rozmístění kamer na FBI



 

 

Příloha 1: Audit ochrany osobních údajů a provozování kamerového systému 

 

Popis kritéria Zjištěný stav Opatření 

správce je povinen stanovit 

účel, k němuţ mají být osobní 

údaje zpracovány, ochrana osob a majetku bez opatření 

dle § 5 odst. 1 písm. a) 

zákona 

správce je povinen stanovit 

prostředky a způsob 

zpracování osobních údajů, kamerový systém bez opatření 

dle § 5 odst. 1 písm. b) 

zákona 

správce je povinen 

shromaţďovat osobní údaje 

odpovídající pouze 

stanovenému účelu 

a v rozsahu nezbytném 

pro naplnění stanového účelu, 

splněno bez opatření 

dle § 5 odst. 1 písm. d) 

zákona 

správce je povinen uchovávat 

osobní údaje pouze po dobu, 

která je nezbytná k účelu 

jejich zpracování. Po uplynutí 

této doby mohou být osobní 

údaje uchovávány pouze 

pro účely státní statistické 

sluţby, pro účely vědecké 

a pro účely archivnictví. 

Při pouţití pro tyto účely 

je třeba dbát práva na ochranu 

před  neoprávněným 

zasahováním do soukromého 

a osobního ţivota subjektu 

údajů a osobní údaje 

anonymizovat, jakmile je to 

moţné, dle § 5 odst. 1 písm. 

e) zákona 

délka záznamu je závislá na 

kapacitě pevného disku 

nepřekračovat dobu archivace 

doporučenou ÚOOÚ, která 

činí 3 dny 



 

 

Popis kritéria Zjištěný stav Opatření 

správce je povinen 

zpracovávat osobní údaje 

pouze v souladu s účelem, 

k němuţ byly shromáţděny. 

Zpracovávat k jinému účelu 

lze osobní údaje jen v mezích 

ustanovení § 3 odst. 6, nebo 

pokud k tomu dal subjekt 

údajů předem souhlas, 

 dle § 5 odst. 1 písm. f) 

zákona 

splněno bez opatření 

správce je povinen 

shromaţďovat osobní údaje 

pouze otevřeně; je vyloučeno 

shromaţďovat údaje pod 

záminkou jiného účelu nebo 

jiné činnosti, 

splněno bez opatření 

 dle § 5 odst. 1 písm. g) 

zákona 

správce je povinen 

nesdruţovat osobní údaje, 

které byly získány 

k rozdílným účelům, 
splněno bez opatření 

 dle § 5 odst. 1 písm. h) 

zákona 

správce můţe zpracovávat 

osobní údaje pouze 

se souhlasem subjektu údajů. 

Výjimky stanoví zákon, 
souhlas není potřeba bez opatření 

 dle § 5 odst. 2 zákona 

subjekt údajů musí být 

při udělení souhlasu 

informován o tom, pro jaký 

účel zpracování a k jakým 

osobním údajům je souhlas 

dáván, jakému správci 

a na jaké období. Souhlas 

subjektu údajů 

se zpracováním osobních 

údajů musí být správce 

schopen prokázat po celou 

dobu zpracování, 

souhlas není potřeba bez opatření 

 dle § 5 odst. 4 zákona 



 

 

Popis kritéria Zjištěný stav Opatření 

pokud zmocnění nevyplývá 

z právního předpisu, musí 

správce se zpracovatelem 

uzavřít smlouvu o zpracování 

osobních údajů. Smlouva 

musí mít písemnou formu. 

Musí v ní být zejména 

výslovně uvedeno, v jakém 

rozsahu, za jakým účelem 

a na jakou dobu se uzavírá 

a musí obsahovat záruky 

zpracovatele o technickém 

a organizačním zabezpečení 

ochrany osobních údajů, 

 dle § 6 zákona 

splněno bez opatření 

zpracovávání citlivých údajů, 
není realizováno bez opatření 

 dle § 9 zákona 

správce a zpracovatel dbá, 

aby subjekt údajů neutrpěl 

újmu na svých právech, 

zejména na právu 

na zachování lidské 

důstojnosti, a také dbá 

na ochranu před 

neoprávněným zasahováním 

do soukromého a osobního 

ţivota subjektu údajů, dle § 

10 zákona 

2 kamery zasahují do bytů 

protějšího panelového domu 

namířit dvě venkovní kamery, 

aby nesnímaly okna 

protějších bytů, nebo pouţít 

kamery s funkcí privátních 

zón 



 

 

Popis kritéria Zjištěný stav Opatření 

správce je při shromaţďování 

OÚ povinen subjekt údajů 

informovat o tom, v jakém 

rozsahu a pro jaký účel budou 

OÚ zpracovány, kdo a jakým 

způsobem bude OÚ 

zpracovávat a komu mohou 

být OÚ zpřístupněny, nejsou-

li subjektu údajů tyto 

informace jiţ známy. Správce 

musí subjekt údajů 

informovat o jeho právu 

přístupu k OÚ, právu 

na opravu OÚ, jakoţ 

i o dalších právech 

stanovených v § 21 zákona. § 

21 odst. 1 zákona říká, 

ţe kaţdý subjekt údajů, který 

zjistí nebo se domnívá, 

ţe správce nebo zpracovatel 

provádí zpracování jeho OÚ, 

které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního 

ţivota subjektu údajů nebo 

v rozporu se zákonem, 

zejména jsou-li OÚ nepřesné 

s ohledem na účel jejich 

zpracování, můţe poţádat 

správce nebo zpracovatele 

o vysvětlení nebo poţadovat, 

aby správce nebo zpracovatel 

odstranil takto vzniklý stav, 

 dle § 11 odst. 1 zákona 

nesplněno 

informační cedule 

s patřičnými informacemi 

u všech vstupů 

do monitorovaných prostor, 

pravidelně vstupující 

informovat formou interního 

předpisu (na webových 

stránkách fakulty) 

poţádá-li subjekt údajů 

o informaci o zpracování 

svých osobních údajů, 

je mu správce povinen tuto 

informaci bez zbytečného 

odkladu předat, 

splněno bez opatření 

dle § 12 odst. 1 zákona 



 

 

Popis kritéria Zjištěný stav Opatření 

správce a zpracovatel jsou 

povinni 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, 

jakoţ i k jinému zneuţití 

osobních údajů. Tato 

povinnost platí i po ukončení 

zpracování osobních údajů, 

 dle § 13 odst. 1 zákona 

DVR umístěn v uzamykatelné 

skříni na vrátnici, 

přístup k záznamům na HDD 

je chráněn přístupovým 

heslem 

zpracovat dokumentování 

technicko-organizačních 

opatření a posouzení rizik 

dle zákona o ochraně 

osobních údajů 

správce nebo zpracovatel 

je povinen zpracovat 

a dokumentovat přijatá 

a provedená technicko-

organizační opatření 

k zajištění ochrany osobních 

údajů v souladu se zákonem 

a jinými právními předpisy, 

nesplněno 
realizovat zpracováním 

interního předpisu 

dle § 13 odst. 2 zákona 

v rámci opatření podle § 13 

odst. 1 zákona správce nebo 

zpracovatel posuzuje rizika, 
nesplněno 

realizovat zpracováním 

interního předpisu 

 dle § 13 odst. 3 zákona 

zaměstnanci správce nebo 

zpracovatele, jiné fyzické 

osoby, které zpracovávají OÚ 

na základě smlouvy 

se správcem nebo 

zpracovatelem, a další osoby, 

které v rámci plnění zákonem 

stanovených oprávnění 

a povinností přicházejí 

do styku s OÚ u správce 

nebo zpracovatele, jsou 

povinni zachovávat 

mlčenlivost o OÚ 

a o bezpečnostních 

opatřeních, jejichţ zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení OÚ. 

Povinnost mlčenlivosti trvá 

i po skončení zaměstnání 

nebo příslušných prací, 

 dle § 15 odst. 1 zákona 

splněno bez opatření 



 

 

Popis kritéria Zjištěný stav Opatření 

ten, kdo hodlá jako správce 

zpracovávat osobní údaje 

nebo změnit registrované 

zpracování podle tohoto 

zákona, s výjimkou 

zpracování uvedených v § 18 

zákona, je povinen tuto 

skutečnost písemně oznámit 

Úřadu před zpracováváním 

osobních údajů, 

 dle § 16 odst. 1 zákona 

nesplněno 
provést změnu registrace 

u ÚOOÚ 

správce nebo na základě jeho 

pokynu zpracovatel je 

povinen provést likvidaci 

OÚ, jakmile pomine účel, 

pro který byly OÚ 

zpracovány, nebo na základě 

ţádosti subjektu údajů dle § 

21 zákona. Zvláštní zákon 

stanoví výjimky týkající se 

uchovávání OÚ pro účely 

archivnictví a uplatňování 

práv v občanském soudním 

řízení, trestním řízení 

a správním řízení, 

nesplněno zkrácení doby archivace 

 dle § 20 zákona 

předávání osobních údajů 

do zahraničí, není realizováno bez opatření 

dle § 27 zákona 

technické parametry systému 

dle platných ČSN 
splněno připojení dalšího monitoru 

rozsah instalace dle aktuální 

bezpečnostní situace objektu 
dostačující 

umístění kamer v dostatečné 

výšce,  

nebo nainstalovat další 

kameru pro střeţení 

ohroţených kamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2: Schéma rozmístění kamer na FBI 

 

 
 

Popis schématu: 

1 - 13: kamery vně objektu 

V1, V2: kamery uvnitř objektu v 1. nadpodlaží 

V3-3, V4-3: kamery uvnitř objektu v 3. nadpodlaží 
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