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Kamerový systém - odpověď
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. listopadu 2017 Váš dotaz
v souvislosti s provozováním kamerového systému v kostele. K této věci Vám sděluji:
Především chci upozornit na skutečnost, že stanovisko Úřadu č. 10/2012 „K problematice
provozu webových kamer přenášejících obraz na veřejně přístupné webové stránky z hlediska
zákona o ochraně osobních údajů“, posledně aktualizované v únoru 2014 a které znáte je
platné, takže k této problematice není co dodat.
Jiná situace by nastala v případě provozování kamerového systému se záznamem za účelem
ochrany majetku a osob. Tomu by muselo odpovídat nastavené kamer a využití záznamu
výhradně pro daný účel. V takovém případě bych Vám doporučil stanovisko Úřadu č. 1/2006
„Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů“, dostupné
na webu Úřadu www.uoou.cz pod tlačítky „Názory Úřadu/Stanoviska“. Případnými
doplňujícími dotazy máte možnost se opětovně obrátit na Úřad.
V souvislosti s využitím kamerového systému se záznamem v kostele bych zdůraznil
nezbytnost plnění povinnosti podle § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého správce při
zpracování osobních údajů 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 života subjektu údajů.
Neoprávněné zveřejnění nebo zpřístupnění záznamu by bylo považováno za porušení zákona
o ochraně osobních údajů a také by mohlo být kvalifikováno jako postup v rozporu
s ustanoveními §§ 84 a 86 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, jehož posouzení je v plné kompetenci soudu, obrátí-li se na něj občanskoprávní

žalobou osoba domnívající se, že bylo dotčeno její právo na ochranu podoby a soukromí ve
smyslu § 81 a násl. občanského zákoníku.
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