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Univerzita Karlova v Praze 

 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, 121 08   Praha 2 

 

Opatření děkana č. 1/2010, 
kterým se stanoví závazná pravidla pro provoz kamerových systémů  

 
Zpracoval: JUDr.Ivana Neužilová, právní oddělení 
                  Ing. Jiřina Kurzová, vedoucí oddělení technicko-provozního 
                  RNDr.Čestmír Štuka, vedoucí oddělení výpočetní techniky 
Zodpovídá: oddělení výpočetní techniky – elektronická část (podle textu) 
                   technicko-provozní oddělení – mechanická část (podle textu) 

 
Na základě ustanovení § 316 odst. 2 a 3 zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
a za použití zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále v textu také 
jen „zákon“), vydávám toto opatření:  
 

I. 
 
1. Tímto opatřením stanovím závazná pravidla pro provoz kamerových systémů 
v budovách ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze ve správě 1. lékařské fakulty, a to: 
• Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, Praha 2 
• U Nemocnice 3, Praha 2 
• U Nemocnice 4, Praha 2 
• U Nemocnice 5, Praha 2 
• Albertov 4, Praha 2 
• Albertov 5, Praha 2 
• Albertov 7, Praha 2 
• Studničkova 2, 4, Praha 2 
• Studničkova 5, Praha 2 
• Studničkova 7, Praha 2 
a v budově Karlovo nám. 40, Praha 2. 
 
2. Kamerovými systémy se pro účely tohoto opatření rozumí automaticky provozovaný 
stálý technický prostředek umožňující pořizovat a uchovávat zvukové, obrazové nebo jiné 
záznamy ze sledovaných míst, a to zejména formou pasivního monitorování prostoru nebo 
pořizování cílených záběrů – zachycování pohybu (dále v textu také jen „kamery“).  
 
3. Účelem monitorování kamerovými systémy je ochrana majetku ve vlastnictví 
Univerzity Karlovy v Praze, majetku zaměstnanců, majetku studentů a majetku třetích 
osob před odcizením, zničením, poškozením anebo zneužitím a dále předcházení škodám 
v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž tohoto účelu nelze ve své 
celistvosti anebo v jednotlivostech dosáhnout jinými prostředky.   
 
4.  Provozem kamerových systémů nesmějí zaměstnanci, studenti ani jiné osoby 
pohybující se oprávněně v předmětných prostorách utrpět újmu na svých právech, 
zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a nesmí být neoprávněně anebo 
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nadměrně zasahováno do soukromého a osobního života zaměstnanců, studentů a jiných 
osob. Kamerové systémy je vyloučeno používat v prostorách určených k výlučně 
soukromým úkonům. 

 

II. 

 
1. Veškeré kamery snímají obraz veřejných prostor, a to jak vnitřních, tak i venkovních. 

Kamery nesnímají jednotlivá pracoviště zaměstnanců, žádný zaměstnanec tedy není 
vystaven permanentnímu snímání. Konkrétní aktuální rozmístění kamer včetně 
definování snímaného obrazu je k nahlédnutí na www. lf1.cuni.cz/kamery. Informovat 
se o těchto údajích je také možno na oddělení výpočetní techniky, event.u jednotlivých 
správců budov prostřednictvím technicko-provozního oddělení.  

2. Snímané prostory budou u každého možného vstupu - přístupu viditelně označeny 
výraznými informativními tabulemi (s textem nebo kombinací piktogramu – symbolu 
kamery s textem) tak, aby byla zachována dostatečná ochrana práv snímaných osob. 

3. V případě, že bude Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta používat u některé 
z instalovaných kamer zároveň i uchovávání zvukových, obrazových nebo jiných 
záznamů snímaných míst, bude vždy postupovat v souladu se zákonem s tím, že 
záznamy budou uchovávány maximálně po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních 
dnů.  

4. V případě uvedeném v bodě 3. je možné uchovávané záznamy předávat pouze 
orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky, v souvislosti 
s ochranou majetku, jiné použití anebo předávání záznamů mimo fakultu je vyloučeno.  

 
III. 

 
1. Zařízení pro uchovávání záznamů z kamerového systému (záznamová zařízení) jsou 

umístěna v uzamčených prostorách s mechanickou ochranou a elektronickým 
zabezpečením.  

2. K záznamovému zařízení má přístup pouze vedoucí oddělení výpočetní techniky a 
další dva jím určení zaměstnanci oddělení. Zaznamenaná data jsou přenášena 
chráněnou datovou trasou do úložného zařízení. Přístup je umožněn pouze na základě 
přístupového práva, je chráněn heslem a data jsou šifrována. Zaznamenaná data jsou 
automaticky smazávána po uplynutí doby stanovené v čl. II bod 3 tohoto opatření.  

 
IV. 

 
1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu s tím, že zodpovědná 

oddělení děkanátu splní povinnosti dané tímto opatřením  a úkoly související bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 28.2.2010. 

2. Všichni vedoucí samostatných pracovišť fakulty jsou povinni s obsahem tohoto 
opatření prokazatelně seznámit všechny zaměstnance, kteří byli přiděleni k výkonu 
práce na jím řízené pracoviště.  

 
 
 
 
 
V Praze dne 20.1.2010  
                                                                             Prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., v.r. 


