
 

 

 
 

Dokumentace	kamerového	systému	
VETINO	Aesculap	Pardubice	s.r.o.	

	
Správce a provozovatel kamerového systému: 
 
VETINO Aesculap Pardubice s.r.o. 
IČO 26011301 
se sídlem kpt. Nálepky 237, Pardubice – Nové Jesenčany, PSČ 530 02 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 19942 
 
Odpovědná osoba: 
Matěj Menšík 
 
Provozovna, kde je kamerový systém provozován: 
Veterinární klinika na adrese kpt. Nálepky 237, Pardubice – Nové Jesenčany, PSČ 530 02. 
 
Kamerový systém: 
Počet kamer: 4 (čtyři)  
Rozmístění kamer a popis záběrů: viz kapitola 
Popis technického řešení: viz kapitola 
Zaškolení obsluhy: zaškolení obsluhy (odpovědné osoby) proběhlo pověřenou servisní firmou bezprostředně po 
instalaci kamerového systému 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
 
Nebyl Správcem jmenován. 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

POJMY,	ZKRATKY	A	SYMBOLY	
 

objekt Veterinární klinika na adrese kpt. Nálepky 237, Pardubice – Nové Jesenčany, PSČ 
530 02 

kamerový systém technické zařízení – zabezpečovací systém se 4 (čtyřmi) kamerami instalovanými 
v objektu společnosti správce kamerového systému 

monitorovaný prostor prostory v objektu a vně objektu, které se nacházejí v zorném poli optiky 
snímacích zařízení, které jsou součástí kamerového systému 

prostor přístupný 
veřejnosti 

veřejně přístupný prostor, ve kterém se veřejnost / návštěvy / externí subjekty 
pohybují bez doprovodu zaměstnanců správce kamerového systému 

prostor nepřístupný 
veřejnosti 

veřejně běžně nepřístupný prostor, ve kterém se veřejnost / návštěvy / externí 
subjekty mohou pohybovat pouze v doprovodu zaměstnanců správce 
kamerového systému 

osobní údaj v případě monitorování prostorů přístupných i nepřístupných veřejnosti v rámci 
kamerového systému jde o statický nebo dynamický videozáznam fyzické osoby, 
která vstoupila a pohybuje se v monitorovaném prostoru v digitální podobě, 
automaticky monitorovaný a uchovávaný, a to bez souhlasu této osoby 
(= subjektu údajů) 

správce a provozovatel 
kamerového systému 

VETINO Aesculap Pardubice s.r.o., IČO 26011301, se sídlem kpt. Nálepky 237, 
Pardubice – Nové Jesenčany, PSČ 530 02, společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 19942 

pověřená servisní firma David Šrámek - DALTECH, IČO 74768328, místem podnikání Malá 334, Srch, 533 
52 Staré Hradiště u Pardubic 

odpovědná osoba pověřený zaměstnanec správce kamerového systému, který má přístup 
k osobním údajům a je oprávněná je zpracovávat 

likvidace osobních 
údajů 

nevratné zničení osobních údajů rozložením, vymazáním nebo fyzickým zničením 
nosičů dat tak, aby se z nich osobní údaje již nedaly obnovit 

subjekt údajů  každá fyzická osoba (identifikovaná nebo identifikovatelná), jejíž osobní údaje se 
zpracovávají v kamerovém systému 

zpracovatel  každý subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem nebo pro správce 
kamerového systému a který má se správcem uzavřenou smlouvu o zpracování 
osobních údajů 

DVR (= Digital Video Recorder) je zařízení, které je schopné zaznamenat video 
v digitálním formátu na disk nebo jiné paměťové úložiště (např. flash disk) 

nařízení GDPR 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 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), v aktuálním znění 

ZoZOÚ zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění 
 
 
  



 

 

 

ÚČEL	DOKUMENTACE	
	
Tato dokumentace slouží k popisu účelu a rozsahu provozování kamerového systému v objektu 
správce a dokumentaci přijatých organizačně-technických opatření ze strany správce. 

 
ZAHÁJENÍ	PROVOZU	KAMEROVÉHO	SYSTÉMU	
 
Provozování kamerového systému a s tím související zpracování osobních údajů v rámci pořizovaných 
záznamů bylo zahájeno dnem 30.4.2011. 
Systém byl zhotoven pověřenou servisní firmou v souladu se zadáním a v souladu s projektovou 
dokumentací. 
Na kamerovém systému nebyly při zahájení provozu shledány viditelné závady. 
 

ANALÝZA	STAVU	
 

V rámci posouzení variant ochrany objektu, a to zejména za účelem ochrany majetku správce a 
zajištění důkazního materiálu v souvislosti s ochranou majetku správce, ochranou života, zdraví, 
majetku a osobních údajů zaměstnanců správce a klientů a návštěvníků objektu a zamezením 
protiprávním jednáním bylo přistoupeno k řešení ochrany majetku správce a provozovatele objektu a 
bezpečnosti (ochrany života a zdraví) a majetku jeho zaměstnanců/klientů/návštěvníků/dalších osob 
za pomoci instalovaného kamerového systému.  

 
Forma kamerového systému byla zvolena z důvodu nedostatečné komplexnosti alternativních řešení 
s ohledem na minimalizaci zásahu zvoleného řešení do oprávněných zájmů zúčastněných osob. Je však 
nezbytné, aby kamerovým systémem nedocházelo k nepřiměřenému zásahu do soukromí dotčených 
osob. 

V kombinaci s dalšími režimovými a konstrukčními opatřeními tak pomáhají instalované kamery střežit 
majetek správce a provozovatele objektu a bezpečnost (ochranu života a zdraví) a majetek jeho 
zaměstnanců/klientů/návštěvníků/dalších osob. 

	
TEST	PROPORCIONALITY	NA	POSOUZENÍ	OPRÁVNĚNÉHO	ZÁJMU	SPRÁVCE	
Test proporcionality je vypracován v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, podle kterého je 
zpracování zákonné pouze tehdy a pouze v tom rozsahu, pokud je nezbytné pro účely oprávněných 
zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy 
nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 
 
1. Relevantní právní úprava zakládající oprávněný zájem 
Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů je právem Evropské unie, jakož i 
právním řádem České republiky povoleno. Sledovaný oprávněný zájem správce je právem Evropské 
unie, jakož i právním řádem České republiky předpokládaný a zákonný. 
Podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo vlastnit majetek. Vlastnické právo 
všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 

Podle § 1042 občanského zákoníku se vlastník může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem 
do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. 



 

 

Podle § 84 občanského zákoníku zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle 
zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Podle § 88 odst. 1 
občanského zákoníku však svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam 
pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. 

Podle § 249 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnanec povinen počínat si tak, aby nedocházelo 
k majetkové újmě (dále jen „škoda“), nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li 
škoda nebo nemajetková újma, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance. 
Z výše uvedené právní úpravy vyplývá, že instalace a provozování kamerového systému je možné a 
nezbytné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů správce v rámci ochrany jeho majetku, 
majetku jeho zaměstnanců a jiných osob v objektu správce a ochrany zdraví a bezpečnosti 
zaměstnanců a jiných osob vyskytujících se v prostorách objektu správce a při uplatňování případných 
nároků správce, zaměstnanců i jiných osob v soudních a správních řízeních. Cílem tohoto zpracování 
u správce je ochrana majetku správce a uvedených osob, ochrana zdraví a předcházení škodám a 
nehodám a incidentům s potenciálním dopadem na majetek a zdraví monitorováním osob, které se 
v prostorách objektu správce zdržují (zaměstnanců, klientů, návštěvníků, dodavatelů a veřejnosti). 

 
2. Existence oprávněného zájmu 
2.1 Konkrétnost oprávněného zájmu 
Oprávněný zájem správce je dostatečně konkrétní, jasný a pochopitelný a spočívá v ochraně majetku 
správce, jeho obchodních partnerů, zaměstnanců, klientů, návštěvníků a jiných osob v prostorách 
objektu správce, a dále v ochraně života a zdraví a v potenciálních nárocích osob nacházejících se 
v prostorách objektu.  
2.2 Materiální existence oprávněného zájmu 
Oprávněný zájem správce je skutečným a existujícím zájmem, protože bez jeho naplnění by nebylo 
možné reálně v čase chránit majetek správce, jeho obchodních partnerů, zaměstnanců, klientů, 
návštěvníků a jiných osob vůči krádeži, poškození nebo znehodnocení a bezpečnost a zdraví osob 
nacházejících se v prostorách objektu správce, kterým by hrozilo nebezpečí bezprostřední újmy na 
jejich zdraví (např. v důsledku úrazu, kolapsu, nehody, jiné události), případně které jsou vystaveny 
útoku jiného subjektu (osoby, zvířete). 

Současně by často nebylo možné identifikovat osobu odpovědnou za škodu (škůdce) nebo jinou újmu 
na majetku správce nebo na majetku, zdraví či jiných právech třetích osob a vymáhat náhradu soudní 
nebo mimosoudní, a to nejen ze strany správce, ale i ze strany zaměstnanců a jiných osob (např. 
okradení zaměstnance/klienta/návštěvníka v objektu, poškození zdraví zaměstnance/klienta 
v důsledku útoku třetí osoby v prostorách objektu správce atd.). 
V případě nemožnosti monitorovat prostory objektu správce kamerovým záznamem by byla 
podstatně ztížena reálná možnost majetek, zdraví a jiná práva a zájmy chránit, prokázat odpovědnost 
za škody a jiné újmy a odpovídající nároky poškozených, čímž by byl ohrožen i samotný výkon činnosti 
na straně správce a bezpečnost zaměstnanců, klientů, návštěvníků a jiných osob nacházejících se 
v prostorách objektu správce. 

V případě neexistence kamerových záznamů by se správce nepřiměřeně a nespravedlivě zbavil 
objektivní odpovědnosti za škodu ve vztahu k jiným osobám, neboť by se velmi těžko prokazoval, že 
újma na majetku a zdraví třetích osob, ke které došlo v nebo u objektu v souvislosti s výkonem činnosti 
správce, byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu nebo byla způsobena 
vlastním jednáním poškozeného (např. při odhalování příčin úrazů). Správce by v takovém případě 
nemohl zajistit bezpečné pracovní prostředí pro své zaměstnance, kteří jsou v kontaktu s klienty, 



 

 

návštěvníky, dodavateli nebo jinými třetími osobami nacházejícími se v prostorách objektu správce. 

 
3. Nezbytnost příslušného zpracování 
3.1 Absence reálných alternativ dosažení účelu zpracováním osobních údajů v menším rozsahu nebo 
bez jejich zpracování 
Při předmětné zpracovatelské činnosti neexistují reálné alternativy, které by umožňovaly dosažení 
účelu zpracování (ochrana majetku, zdraví a jiných nároků a jejich prokázání nároků) jiným způsobem, 
vzhledem k rozsáhlé a zaplněné ploše objektu správce, nelze ochranu majetku a zdraví efektivně a 
účinně zajistit jinou dostupnou technologií a ani fyzicky zaměstnanci správce (např. soukromou 
bezpečnostní službou). Uvedené by vyžadovalo zaměstnání dalších zaměstnanců, respektive zajištění 
služeb externích soukromých bezpečnostních služeb výhradně za účelem dosažení srovnatelné 
úrovně ochrany majetku, zdraví a jiných práv jako u kamerových systémů, což je nereálné vzhledem 
k nepřiměřeným nákladům s tím spojeným. 
Například v nočních hodinách, kdy je objekt uzavřen, by absence kamerových záznamů znamenala 
přijetí alespoň jednoho dalšího zaměstnance za účelem ochrany majetku. Navíc efektivně by nebylo 
možné nahradit kamerový záznam jako důkaz v případě závažných incidentů (např. úrazů, útoků, 
krádeží apod.) a také vliv znalosti o monitorování prostorů kamerovým systémem na disciplínu osob 
nacházejících se v příslušném monitorovaném prostoru. 
3.2 Objektivní potřeba zpracování osobních údajů 
Zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné k dosažení sledovaného zájmu správce. 
 
4. Proporcionalita a povaha oprávněného zájmu 
Povaha zájmu správce je zřejmá z analýzy relevantní právní úpravy a spočívá v zájmu ochrany majetku 
správce a jiných osob, života a zdraví osob nacházejících se v a u objektu správce a případných nároků 
správce i jiných osob. V případě uplatňování nároků a vyšetřování trestných činů lze hovořit kromě 
zabezpečení důkazů i o zabezpečení "presumpce neviny a práva na obhajobu" ve smyslu Listiny 
základních práv, jelikož kamerové záznamy jsou obecně přijímanými důkazy, a to k prokázání viny i 
neviny v soudním, správním a jiném řízení. 

VYHODNOCENÍ	HROZEB	

Útoky na kamerový systém lze s velkou pravděpodobností očekávat v rovině sabotáže, kdy směr útoku 
lze očekávat s úmyslem systém napadnout tak, aby se celý (popřípadě jeho jednotlivé komponenty) 
stal nefunkčním pro vytvoření záznamu o páchání přestupku nebo trestné činnosti. 

 

Jsou předpokládány útoky na jednotlivé komponenty, a to především 
 

KAMERY:	
▪ Otočení kamery mimo snímaný prostor 
▪ Zastříkání objektivu kamery 
▪ Demontáž (příp. odcizení) kamery 
▪ Zakrytí kamery a znemožnění pohledu na monitorovaný prostor 

 

KABELOVÉ	TRASY:	
▪ Útok na kabelové trasy střihem, znemožnění přenosu signálu 
▪ Zneužití videosignálu pro jiné účely, než za jakým je videosignál pořizován 

 



 

 

ZÁZNAMOVÉ	ZAŘÍZENÍ	(DVR):	
▪ Neoprávněný přístup ke kamerovým záznamům (přístup neoprávněných osob k DVR) 
▪ Odcizení zařízení DVR 
▪ Poškození zařízení DVR a jeho vyřazení z provozu 
▪ Útok z vnější sítě “hackerský útok“ 
▪ Útok zevnitř 
▪ Neoprávněné využití přístupových hesel 
▪ Neznalost 
▪ Nedbalost 
▪ Neoprávněné čtení, kopírování, přenos, úprava a vymazaní kamerových záznamů 

 
ŽIVELNÁ	UDÁLOST:	
▪ Zničení prostředků kamerového systému včetně dat (povodeň, požár, zásah bleskem apod.) 

 
Poškození kamerového systému živelnými pohromami není nikterak eliminováno, pouze zásah blesku bude 
řešen ochranami dle platných norem ČSN pro elektrické instalace. Dále správce kamerového systému řeší 
ochranu investice do kamerového systému uzavřenou pojistnou smlouvou. 

 

 	



 

 

POPIS	TECHNICKO-ORGANIZAČNÍCH	OPATŘENÍ	
 

a) neoprávněný	přístup	k	prostředkům	kamerového	systému	
KE KAMERÁM - Kamery jsou umístěny v nejvyšších možných místech tak, aby byl co 
nejvíce ztížen přístup ke kamerám.  

 
K ROZVODŮM - Rozvody kamerového systému jsou vedeny v chráničkách a PVC 
trubkách. Kabelové trasy jsou odděleny od ostatních sítí. 

K ZÁZNAMOVÉMU ZAŘÍZENÍ DVR - Záznamové zařízení DVR je umístěno v 
uzamykatelné místnosti. Přístup k němu mají pouze oprávněné osoby – (MVDr. 
Ludmila Růžková, MVDr. Hana Bacílková, správce IT Ing. Pavel Bezdíček). Ostatní osoby 
mají k němu přístup pouze v doprovodu oprávněných osob.  

 

b) neoprávněný	přístup	ke	kamerovým	záznamům	(přístup	neoprávněných	osob)	
Přístup do místnosti se zařízením DVR mají pouze osoby oprávněné a osoby 
v doprovodu oprávněných osob. Systém je chráněn heslem a přihlašovacím jménem. 
Systém je autonomní a není zapojen do internetové sítě. Je vedena evidence vstupů 
do systému a je pravidelně porovnávána s logovací částí systému tak, aby bylo možno 
identifikovat neoprávněný vstup do systému. 

 

c) neoprávněné	čtení,	kopírování,	přenos,	úprava	a	vymazaní	kamerových	záznamů	
Řízení přístupu uživatele je na základě znalosti jména a hesla. Systém eviduje přístupy 
k záznamům a vytváření kopií záznamů. Servisní zásahy zařízení řeší Pověřená servisní 
firma. Pro manipulaci se záznamem jsou pověřeni zpracovatelé a pověřené osoby. Jsou 
prováděny pravidelné kontroly nastavení systému a dodržování interních směrnic. Jsou 
vedeny záznamy o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám. 

 

d) živelná	událost	–	zničení	prostředků	kamerového	systému	včetně	dat	(povodeň)	
Proti živelným pohromám nebyla přijata žádná opatření. 
 

e) útok	zvenčí	„hackerský	útok“	
Systém není připojen do internetové sítě. 

 
Správce vede ke kamerovému systému Provozní knihu Dohledových kamerových systémů. 

	
PROJEKTOVÁ	DOKUMENTACE	KAMEROVÉHO	SYSTÉMU	

	
Kamery	a	monitorovaný	prostor	
Kamerový systém bude sloužit k záznamu pohybu osob v definovaných prostorech tak, aby bylo 
možno rozeznat neoprávněné vniknutí do objektu / odcizení majetku správce / jiné osoby a byla 
zabezpečena identifikace osob k dalšímu zpracování orgány činnými v trestním řízení. 

Definice	monitorovaných	prostor	

	



 

 

1 – Vnitřní prostor recepce – vstupní dveře zevnitř, čekárna, recepce s pracovištěm recepční 
(prostor veřejnosti přístupný) 
2 – Vnější prostor před klinikou – parkoviště pro zaměstnance a chodník před vchodem pro 
zaměstnance a hlavním vchodem (vlastní pozemek správce) (prostor veřejnosti přístupný) 
3 – Vnější prostor před klinikou – část zahrady správce a brány před vchodem na hospitalizaci (prostor 
veřejnosti přístupný) 
4 – Vnitřní prostor hospitalizace – prostor 3 kotců (prostor veřejnosti nepřístupný) 

 
1. Vnitřní prostor recepce 
Kamera snímá prostor vstupních dveří zevnitř, čekárnu a recepci s pracovištěm recepční. 

 
2. Vnější prostor před klinikou 
Kamera snímá prostor parkoviště pro zaměstnance a chodník před vchodem pro zaměstnance a 
hlavním vchodem (kamera je namířena pouze na vlastní pozemek správce). 

 
3. Vnější prostor před klinikou 
Kamera snímá prostor část zahrady ve vlastnictví správce a bránu před vchodem do části kliniky 
– hospitalizace (kamera je namířena pouze na vlastní pozemek správce). 

 
4. Vnitřní prostor hospitalizace 

Kamera snímá prostor 3 kotců v části kliniky - hospitalizaci. 
	

Definice	provozního	režimu	kamer	
	

a. Délka záznamu dle velikosti úložiště – max. 7 dní. Záznam zachyceného incidentu je 
uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu. 

b. Provozní režim – kamery reagují na pohyb; záznamy jsou tak pořizovány pouze v případě, 
že kamera detekuje pohyb v jí snímaném protoru.  
 

NASTAVENÍ	SYSTÉMU	
	

Záznamové	zařízení	
 

Záznamovým zařízením DVR je komplexní kamerový server DS-7204HVI-SV VISION (dále jen 
server). Umístění serveru je v uzamykatelné rackové skříni, která je uzamčena ve samostatné 
místnosti – přístup má pouze MVDr. Ludmila Růžková, MVDr. Hana Bacílková, správce IT Ing. 
Pavel Bezdíček a David Šrámek – DALTECH jakožto dodavatel a správce kamerového systému 
nebo ostatní osoby v jejich doprovodu. Software kamerového systému je zabezpečený 
přístupovými ID a hesly. V softwarovém nastavení je použita funkce automatického odhlášení 
z prohlížecího software při nečinnosti delší než 10 minut.  

 

Pro účel zpracování záznamů systém rozeznává tyto kategorie zpracování videosignálu a definuje tato 
přístupová práva osob. 
	
Oprávněné	osoby	

Oprávněné osoby za správce a provozovatele kamerového systému: 



 

 

Oprávněná osoba – MVDr. Ludmila Růžková, MVDr. Hana Bacílková, správce IT Ing. Pavel Bezdíček 

Oprávněné osoby za pověřenou servisní firmu: 

David Šrámek – DALTECH jakožto dodavatel a správce kamerového systému	
	
Typ	kamer	
Kamery 2CE56DO HIKVISION. 

	
Kabelové	trasy	
Rozvody byly navrženy v provedení kabelu. Samotné kabely jsou 
uloženy v chráničkách a jsou odděleny od ostatních sítí tak, aby byla 
eliminována možnost zneužití kabelů. 

 



 

 

PODROBNÉ	PŘEDEPSANÉ	INFORMACE	KE	KAMEROVÉMU	SYSTÉMU	

Informační	cedule	umístěná	u	vchodu	do	objektu	
Informační cedule je umístěna u hlavního vchodu do objektu tak, aby byla viditelná již před vstupem 
do objektu a monitorovaného prostoru. 
	
Informační	 povinnost	 vůči	 subjektům	 údajů	 (k	 vyvěšení	 v	objektu	 či	 na	
internetových	stránkách	správce)	

	
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

 
Vážení klienti / návštěvníci / zaměstnanci, 

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů v rámci provozovaného 
kamerového systému se záznamem v objektu Veterinární kliniky VETINO Aesculap Pardubice (dále jen „Objekt“), správcem těchto údajů, a to 
v souladu s čl. 13 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
1. Kontaktní údaje správce: 
VETINO Aesculap Pardubice s.r.o., IČO 26011301, se sídlem kpt. Nálepky 237, Pardubice – Nové Jesenčany, PSČ 530 02, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 19942, telefon: +420 235 097 540, web: www.veterina-
aesculap.cz (dále jen „Správce“) 
Odpovědná osoba Správce: Matěj Menšík, telefon: +420 606 140 314, e-mail: info@veterina-aesculap.cz 
 
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem jmenován. 
 
3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování: 
Provozování kamerového systému s pořizovaným záznamem v Objektu, využívaného Správcem jako veterinární klinika, k prevenci a 
zajištění ochrany majetku Správce a jeho klientů, návštěvníků a zaměstnanců, na ochraně majetku, života a zdraví osob nacházejících se 
v Objektu Správce 
 
Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí osoby (klientů, návštěvníků a 
zaměstnanců Správce) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 
4. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí 
strany: 
Provozování kamerového systému s pořizovaným záznamem v Objektu Správce může sloužit i pro kontrolu dodržování povinností zaměstnanců 
Správce, zejména při dodržování režimových opatření v Objektu Správce a dodržování jejich pracovních povinností. Může rovněž sloužit i pro 
uplatnění nároků třetích osob vůči Správci na odškodnění v důsledku způsobení škody nebo úrazu v prostorách Objektu Správce. 
 
5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: 
• oprávněné osoby Správce zajišťující správu kamerového systému, 
• státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení) a další subjekty na základě jiných právních předpisů, 
• subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů. 

6. Předávání osobních údajů do zahraničí: 
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 
 
7. Automatizované rozhodování, včetně profilování: 
Správce neprovádí zpracování osobních údajů založené na automatizovaném rozhodování, včetně profilování. 
 
8. Doba uložení osobních údajů: 
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou (zpravidla max. 7 dnů), starší pořízené záznamy jsou automaticky po uplynutí doby 
zpracování přemazávány nově pořizovanými záznamy. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu. 
 
9. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů: 

• Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či 
výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody). 



 

 

• Máte právo na omezení zpracování. 
• Máte právo vznést námitku proti zpracování. 
• Máte právo se obracet na Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv 

podle příslušných právních předpisů. 
• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz). 

10. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje: 
Poskytování Vašich osobních údajů k účelům dle bodu 3. a 4. souvisí s Vaším vstupem, pohybem a výskytem v Objektu Správce, přičemž o 
provozování kamerového systému se záznamem v Objektu Správce jste informován předem při vstupu hlavním vchodem do Objektu Správce 
pomocí informační tabulky. 
Bližší informace k provozovanému kamerovému systému se záznamem může podat odpovědná osoba Správce sídlící v Objektu Správce – 
kontaktní údaje viz bod 1. 
 
  



 

 

POVINNOSTI	A	OPRÁVNĚNÍ	ODPOVĚDNÉ	OSOBY	
 

Odpovědná osoba je povinna: 

a) zajistit pravidelnou kontrolu této dokumentace a vést tuto dokumentaci v aktuální podobě; 

b) seznámit se s činností, obsluhou a používáním kamerového systému; 

c) po nástupu do směny a před ukončením směny zkontrolovat funkčnost systému, v případě zjištění 
jakýchkoli nedostatků neprodleně oznámit tyto nedostatky pověřené servisní firmě; 

d) v případě, že vznikne důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin nebo byla narušena bezpečnost 
v objektu (např. vznik požáru, únik kapalin apod.), tuto událost neprodleně oznámit jako vybraný 
incident a zajistit zálohování pořízených záznamů kamerového systému pro další řízení; 

e) při používání kamerového systému a osobních údajů získaných činností kamerového systému 
dodržovat ustanovení nařízení GDPR, příp. ZoZOÚ; pro přihlášení do DVR používat své přihlašovací 
údaje, které nesmí zpřístupnit jiné osobě; 

f) zamezit provádění jakýchkoliv kopií záznamů (včetně fotografií, zvukové a / nebo obrazové stopy 
apod.) z kamerového systému pro soukromé účely zaměstnanců; 

g) při dočasném opuštění pracoviště provést taková opatření, aby záznam z kamerového systému 
nemohl být pozorován jinými neoprávněnými osobami (odhlásit se); 

h) zamezit přístup neoprávněné osoby k osobním údajům (je zakázáno umožnit nahlížení 
neoprávněné osobě do záznamů kamerového systému); 

i) dodržovat zákaz o postoupení jakékoliv informace získané z kamerového systému třetí osobě, 
s výjimkou orgánů činných v trestním nebo přestupkovém řízení za účelem vyšetřování, a to vždy jen 
na základě písemného požadavku těchto orgánů, který je nutno archivovat. 

 

Odpovědná osoba je oprávněna: 

a) kontrolovat, zda ostatní oprávněné osoby (tj. pověřený zaměstnanec správce nebo pracovníci 
pověřené servisní firmy zabezpečující opravu nebo údržbu technických prostředků kamerového 
systému při náhodném styku s osobními údaji) používající kamerový systém při používání systému 
dodržují povinnosti vyplývající z této dokumentace a příslušných právních předpisů (např. nařízení 
GDPR, příp. ZoZOÚ); 

b) zamezit vstup nepovolaným osobám do režimového pracoviště serverovny, ve kterém je umístěno 
záznamové zařízení DVR kamerového systému; 

c) seznámit pověřené zaměstnance správce nebo zaměstnance pověřené servisní firmy zajišťující 
opravu a údržbu kamerového systému s jejich povinností zachovávat mlčenlivost; 

e) prohlížet záznamy (bez vyhotovování kopií, fotografií apod.) v režimu on-line dohledu. 


