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 K čemu slouží tato směrnice a komu je určena? 

 Tato směrnice stanoví postupy pro zpracování, uchovávání a správu záznamů 
pořízených kamerovým systémem se záznamem (dále „CCTV“), který je provozován 
v areálu společnosti [•], IČO: [•], se sídlem [•], [•], PSČ [•], zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u [•], sp. zn. [•] (dále „Společnost“) v souladu s GDPR1 a zákoníkem 
práce.2  

 Kamerové záznamy pořizované prostřednictvím CCTV jsou osobními údaji dle GDPR 
a Společnost jakožto provozovatel CCTV je při jejich zpracování v postavení správce 
osobních údajů.  

 Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Společnosti, kteří jsou povinni se 
vždy seznámit s jejím aktuálním zněním a řídit se uvedenými pravidly a postupy.  

 Základní popis CCTV je obsažen v Dokumentaci kamerového systému (dále 
„Dokumentace“), bod 2 - Identifikace kamerového systému (CCTV) a jeho popis. 

                                                           
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Účel CCTV 

 CCTV plní preventivní funkci a o jeho zavedení bylo rozhodnuto z důvodu zajištění lepší 
ochrany oprávněných zájmů Společnosti, jejích zaměstnanců a dalších osob 
pohybujících se v rámci areálu Společnosti a dále z důvodu nedostatečné komplexnosti 
alternativních řešení s ohledem na minimalizaci zásahu zvoleného řešení do 
oprávněných zájmů zúčastněných osob a v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 K monitorování prostřednictvím CCTV dochází zejména za účelem: 

 zajištění bezpečnosti a ochrany života a zdraví zaměstnanců a dalších osob 
nacházejících se v areálu Společnosti; a  

 ochrany majetku Společnosti, jejích zaměstnanců a prevence škod vznikajících 
v souvislosti s protiprávním jednáním osob (zejména krádeže, poškozování 
majetku Společnosti atd.). 

 Systém CCTV neslouží k systematickému sledování zaměstnanců. 

 Personální zabezpečení provozu systému CCTV 

 Osobami oprávněnými k provozování a správě CCTV včetně práva přístupu k 
záznamům a jejich poskytování třetím osobám v souladu s touto směrnicí jsou: 

 Členové statutárního orgánu Společnosti; 

 [dle domluvy případně doplňte další osobu, jinak vymažte]  

(dále „odpovědná osoba“) 

 Odpovědná osoba je povinna: 

 zajistit kontinuální dohled nad systémem CCTV;  

 zamezit přístupu nepovolaných osob k systému CCTV; 

 řádně vyhodnocovat monitorované události; 

 v případě mimořádné události (např. podezření ze spáchání protiprávního 
jednání, úrazu, požáru, nehody či jiné události) zachycené prostřednictvím 
systému CCTV, včas a bezodkladně informovat jednatele Společnosti; 

 na žádost subjektu údajů poskytnout podrobnou informaci o systému CCTV; 

 zajistit/provádět pravidelnou kontrolu systému CCTV a zajišťovat funkčnost 
systému CCTV a jeho záznamového režimu; 

 zajistit opravu nahlášené závady, zaznamenat závadu a činit opatření za účelem 
odstranění závady a předcházení jejího opakování; 

 na základě žádosti poskytovat informace o provozu systému CCTV a záznamy 
oprávněným žadatelům za podmínek stanovených v této směrnici. 

 Pravidla pro provozování systému CCTV 

 Všechny osoby vstupující do areálu Společnosti (subjekty údajů) musí být řádně 
informovány o monitorování prostor systémem CCTV. Informování je zajištěno na 
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všech vstupech do areálu i na všech vstupech do budovy piktogramem, na němž je 
vyobrazena kamera a uvedeny následující informace: 

Objekt monitorován kamerovým systémem se záznamem. 

Provozovatel kamerového systému: [•], IČO: [•], se sídlem [•], [•], PSČ [•]. 

Podrobnější informace je možné získat [uveďte kontaktní telefon/e-mail některé 
z odpovědných osob]. 

 Součástí této směrnice je rovněž informační dokument CCTV – Podrobná informace 
o zpracování kamerových záznamů, která slouží jako informace poskytovaná osobám 
vstupujícím do areálu Společnosti v souladu s článkem 13 GDPR. Aktuální znění je 
uvedeno v Dokumentaci pod bodem 7: 

 zaměstnanci jsou s uvedenou informací seznámeni při podpisu pracovní 
smlouvy a/nebo kdykoliv později např. prostřednictvím školení zaměřeného na 
ochranu osobních údajů; 

 ostatní osoby pohybující se v areálu si mohou CCTV – Podrobná informace 
o zpracování kamerových záznamů vyžádat u odpovědné osoby. 

 Přístup k záznamům ze systému CCTV a jeho poskytnutí třetím osobám 

 K zajištění práva na přístup a poskytnutí záznamů ze systému CCTV je oprávněna pouze 
odpovědná osoba. 

 Písemné žádosti o poskytnutí záznamu jsou adresovány odpovědné osobě, která je 
oprávněna o této žádosti rozhodnout dle této směrnice. 

 Záznamy ze systému CCTV lze poskytnout pouze:  

 na základě písemné žádosti orgánů veřejné moci (zejména orgány činné v 
trestním řízení nebo správní orgánů k zajištění důkazu v případě podezření ze 
spáchání trestného činu, přestupku, kontrolní orgány v souladu s jejich 
kontrolní činností). Orgánům veřejné moci je záznam poskytnut bezplatně. 

 na základě odůvodněné žádosti subjektu údajů; 

 na základě rozhodnutí odpovědné osoby za účelem zdokumentování 
mimořádné události a předání záznamu orgánům veřejné moci (zejména 
orgánům činným v trestním řízení, resp. správním orgánům v případě 
přestupkového řízení). 

 Vzor žádosti je uveden v příloze 1 této směrnice. Jednotlivé žádosti jsou evidovány 
v rámci Dokumentace pod bodem 9 (Evidence žádostí o poskytnutí kamerového 
záznamu a předávacích protokolů). 

 Odpovědná osoba neprodleně po obdržení žádosti zjistí, zda je požadovaný záznam 
k dispozici a zajistí jeho stažení ze systému CCTV na externí nosič dat, aby nedošlo k 
jeho smazání. Po zhlédnutí záznamu a posouzení oprávněnosti žádosti rozhodne o 
poskytnutí či neposkytnutí požadovaného záznamu. 
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 Požadovaný záznam poskytne odpovědná osoba ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od 
podání žádosti, pokud nerozhodne o tom, že záznam neposkytne. 
O poskytnutí/neposkytnutí kopie záznamu ze systému CCTV je vyhotoven příslušný 
protokol (viz příloha 2 této směrnice), a to ve dvou vyhotoveních (1x pro Společnost, 
1x pro žadatele). 

 Požadovaný záznam lze poskytnout jak ve formě náhledu, tak formou předání kopie 
záznamu. K předání požadovaného záznamu se používají externí nosiče dat jako CD, 
DVD, USB flashdisk. Na tyto nosiče je záznam incidentu zkopírován a nosič je dále na 
základě protokolu o předání předán příslušným orgánům, anebo je uložen u 
odpovědné osoby. 

 Subjekt údajů má právo na přístup k záznamům CCTV v rozsahu záznamu, na němž je 
zachycen tento subjekt, případně mimořádná událost týkající se jeho majetku. 
V případě, že je na záznamu zachycena jiná osoba, musí být učiněny opatření, aby 
osobu na záznamu nebylo možné identifikovat (např. rozostření obrazu). 

 Poskytnutí informace, umožnění náhledu či poskytnutí kopie záznamu CCTV provádí 
Společnost bezplatně. Poskytuje-li však žadateli rovněž externí nosič dat (jako je CD, 
DVD, USB flashdisk), je oprávněna požadovat úhradu nákladů za tyto nosiče.  

 Vstup a manipulace se systémem CCTV – provozní dokumentace 

 Společnost vede evidenci vstupu a manipulace se systémem CCTV – Evidenční knihu. 
Vzor záznamu je uveden v Dokumentaci pod bodem 10. Evidenční kniha je uložena v 
serverovně, kde je umístěno záznamové zařízení. Evidenční kniha obsahuje: 

 datum a čas vstupu (jednoznačné určení data a času (od/do), kdy docházelo 
k manipulaci se systémem CCTV); 

 identifikace odpovědné osoby provádějící manipulaci (čitelné a jasné označení 
odpovědné osoby provádějící manipulaci se systémem CCTV); 

 důvod vstupu do systému CCTV (tj. na základě které události nebo žádosti byl 
proveden vstup do systému CCTV – např. poškození dveří nouzového vchodu, 
evidence žádosti apod.); 

 identifikace záznamu (u kterých kamer byl záznam vyhledáván a jednoznačné 
určení intervalu, ve kterém bylo prováděno vyhledání záznamu); 

 výsledek vyhledávání (popis výsledku vyhledávání, který charakterizuje 
výsledek vyhledávání, a to s označením pozitivního nebo negativního výsledku. 
Pozitivním výsledkem se rozumí vyhledání takového záznamu, podle kterého je 
možno identifikovat jednání osoby. Negativním výsledkem se rozumí, 
nenalezení záznamu vedoucího k identifikaci hledaného jednání); 

 podpis odpovědné osoby. 

 Vstoupit do systému CCTV může pouze odpovědná osoba za účelem: 

 pravidelné preventivní kontroly a zajištění funkčnosti systému CCTV; 

 oprav a servisních zásahů; 

 náhledu či stažení příslušného záznamu při zjištěné mimořádné události; 
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 kontroly pověřenými orgány veřejné moci. 

 Závěrečná ustanovení 

 Tato směrnice nabývá účinnosti dne . 

 Přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí záznamu z kamerového systému 

Příloha č. 2 – Protokol o poskytnutí / neposkytnutí kamerového záznamu   
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PŘÍLOHA 1 – Žádost o poskytnutí záznamu z kamerového systému 

 

Žádost o poskytnutí kamerového záznamu 

 

Žadatel: (interní / externí / subjekt údajů)  

Jméno a příjmení:  

Oddělení/instituce/útvar žadatele:  

ID/služební číslo:  

  

Tímto žádáme společnost [doplňte název] o poskytnutí informace ohledně / součinnosti v podobě 
umožnění zhlédnutí / předání níže specifikovaného kamerového záznamu: 

 

Specifikace záznamu: 

Den:  Časový úsek (od – do):  

Objekt:  Číslo kamery:  

  

 

Kamerový záznam je žádán z důvodu: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V ______________ dne ________ 

 

 

________________________ 
Jméno a podpis žadatele 
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PŘÍLOHA 2 – Protokol o poskytnutí / neposkytnutí kamerového záznamu   

 

Protokol o poskytnutí / neposkytnutí kamerového záznamu 

 

Na základě žádosti ________________________________________ ze dne ____________ byla 
podána informace / bylo umožněno zhlédnutí / byl předán / nebyl předán níže specifikovaný záznam z 
kamerového systému provozovatele - společnosti [doplňte název]  

 

Specifikace záznamu: 

Den:  Časový úsek (od – do):  

Objekt:  Číslo kamery:  

 

Kamerový záznam byl zhlédnut / stažen a předán v jedné kopii na přenosném nosiči dat/ nebyl předán 
z důvodu: 

 

 

 

 

 

 

 
Žadatel si je vědom, že je povinen s předaným kamerovým záznamem nakládat v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů3 a převzetím kamerového záznamu přebírá za 
nakládání s tímto záznamem odpovědnost. 

Předal za [název společnosti]:   

Jméno:  

Pozice:  

 

Převzal: 

Jméno:  

Pozice:  

Datum a podpis:  

 

                                                           
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 


