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Vážená paní Z. 

na základě Vaší žádosti o zprostředkování odpovědí na žádost o informace podle zákona 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím,  posíláme odpovědi na dotazy v žádosti uvedené - viz text pod čarou. 

Odpovědi jsou zapracovány do původního textu Vaší žádosti odlišnou barvou fontu. 

V této souvislosti si dovolím uvést, že správcem městského kamerového dohlížecího systému 

(MKDS) je, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 

553/1991 Sb., o obecní policii, městská policie Chomutov (MěPo), která také určuje účel a 

prostředky zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za ně.  

Z tohoto důvodu byly podklady, uvedené v odpovědích na jednotlivé dotazy, připraveny právě 

tímto orgánem města. 

 

Dobrý den, 
prosím o zprostředkování odpovědi: 
 

Žádám o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v souladu s 
§ 12 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, žádám o poskytnutí informace 
o zpracování svých osobních údajů městským kamerovým systémem. 
 

Kromě zákonem předepsaných vždy poskytovaných informací o  
 

- účelu záznamů podob osob kamerovým systémem, 

Účelem zpracování osobních údajů (záznamů podob v MKDS) je plnění úkolů obecní police, 
dle zákona č. 553/1991Sb. o obecní policii, při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku. 
  

- osobních údajích, které jsou kamerovým systémem zpracovávány, 

Jedná se pouze o popisné údaje o osobách v podobě obrazového záznamu. Zdrojem 
informací je MKDS s obrazovým záznamem. 
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- využití záznamů či záběrů kamerového systému pro další rozhodovací procesy či 

zpracování,  

Záznamy jsou využívány pouze v rámci procesních úkonů prováděných oprávněnými 
správními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení, za účelem identifikace fyzických 
osob. 

- příjemcích takto získaných osobních údajů, 

Příjemci těchto osobních údajů  jsou pouze oprávněné státní orgány.  

  
žádám o informaci  
 

- jak dlouho jsou záznamy kamerového systému uchovávány 

Záznamy jsou uchovávány týden od chvíle jejich pořízení. Po této době je záznam nevratně 
smazán. Uvedená doba uchování záznamu je nastavena z důvodu omezené kapacity 
zálohovacího zařízení. Zákon 553/1991Sb umožňuje uchovávat po dobu tří let. 
  

- jak jsou zabezpečeny 

Přístup k záznamům mají pouze určití (oprávnění) zaměstnanci MěPo. Žádná jiná osoba 
nemá k záznamům z MKDS přístup. 
   

- jakým způsobem si mohu vyžádat přístup ke svým osobním údajům (záznamu mé osoby a 
mého soukromého bytu na adrese  Chomutov) coby prověření, zda zpracování těchto mých 
osobních údajů nezasahuje neoprávněně do mého osobního a soukromého života (viz 
úprava § 10 zákona) a případnou realizaci svého práva na nápravu dle § 21 zákona. 

Zákon 553/1991Sb stanovuje možnost předání záznamů z MKDS pouze správním orgánům, 
nebo orgánům činným v trestním řízení. Dle zásady leg. specialis má tato právní norma 
přednost před obecnou úpravou dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  

 

Dále žádám o informaci: 
- jestli informace získané kamerovým systémem jsou předávány třetím osobám a mají k nim přístup 
třetí osoby; 

Odpovězeno u předchozí otázky tzn. že záznamy z MKDS jsou předávány pouze správním orgánům, 
nebo orgánům činným v trestním řízení. 

 - jestli probíhá a jakým způsobem kontrola, zda nedochází k zneužití těchto dat;  

Kamerové záznamy jsou kontrolovány denně technickým oddělením MěPo a ke zneužití těchto dat 
nedochází.  

- zda je obsluha kamerového systému proškolena, aby nedocházelo ke zneužívání dat;  

Obsluha MKDS je proškolena a současně je vázána mlčenlivostí o skutečnostech, které jsou 
obsahem pořízených záznamů. Na letošní rok je plánováno akreditované školení dle parametrů 
ministerstva školství. 

- zda nedošlo v posledních 5 letech ke zneužití těchto dat. 

Nedošlo 

 

Nad rámec výše uvedených informací sdělujeme, že správce MKDS plní svoji zákonnou povinnost tj. 

zveřejnění míst která jsou v dosahu městského kamerového systému.  Uvedená povinnost je 

splněna zveřejněním těchto míst (kamerových bodů) na webu MěPo Chomutov. 
 

Prosím o zaslání odpovědí a údajů na e-mail:  
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Děkuji a jsem s pozdravem 

A. Z. 
Chomutov 

 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Václav Fiala 
vedoucí odboru kancelář tajemníka 


