
PŘÍLOHA 6

Předpisy a postupy pro uzavřený kamerový systém (CCTV)

Dů� vodem, proč� společ�nosti Hortim provozůje ůzavr�ený�  kamerový�  sýste�m (CCTV), je zajis�te�ní� 
bezpeč�nosti nas�ičh zame�stnančů�  a majetků, bezpeč�nost a očhrana zdraví� nas� ičh zame�stnančů�  
a za�kazní�ků� , a očhrana proti trestne�  č�innosti, vč�etne�  kra�dez� í�.

Hortim ůbezpeč�ůje, z�e výůz� ití� CCTV je v soůladů s podmí�nkami za�konů�  o očhrane�  osobní�čh 
ů� dajů� . Zame�stnanči jsoů povinni dodrz�ovat pr�edpisý tý�kají�čí� se CCTP, pr�ič�emz�  jejičh 
nedodrz�ova�ní� mů� z�e výů� stit v disčiplina� rní� postih, pr�í�padne�  propůs�te�ní�.

Pr�í�stůp k sýste�mů� m CCTV a kamerový�m za�znamů� m je pr�í�sne�  omezen na pove�r�ene�  osobý, 
pračovní�ký ostrahý a č�lený r�í�dí�čí�čh tý�mů� . 

Kamery

Společ�nost provozůje kamerý, ůmí�ste�ne�  ve skladečh, kančela� r�ský�čh bůdova� čh a občhodečh. 
Vs�ečhný prostorý jsoů osazený na�pisý, ůpozorn� ůjí�čí�mi na pr�í�tomnost prů� mýslový�čh kamer. 
Kamerý mohoů fůngovat 24 hodin denne� , 7 dní� v tý�dnů.

Zpracování obrazového materiálu

Nahraný�  obrazový�  materia� l a s tí�m spojene�  informače se arčhivůjí� maxima� lne�  30 dnů�  od data 
por�í�zení� za� znamů. Po ůplýnůtí� te� to dobý sýste�m za�znam aůtomatičký pr�epí�s�e. Společ�nost 
Hortim si ničme�ne�  výhrazůje pra�vo začhovat obrazový�  materia� l i po dels� í� dobů, pokůd k tomů 
ma�  objektivní� dů� vodý. Materia� l začhýčený�  kamerový�m sýste�mem je bezpeč�ne�  ůkla�da�n a bůde 
arčhivova�n a/nebo poůz� it poůze pro konkre� tní� ů� č�el, pro který�  býl arčhivova�n. Jakmile jiz�  
nebůde potr�eba, bůde za� znam znič�en konkre�tní� osoboů s tí�m, z�e můsí� bý� t ůč�ine�na opatr�ení�, 
zajis�ťůjí�čí�, z�e za� znam nebůde moz�ne�  obnovit a zpračovat tr�etí� osoboů. Zame�stnanči odpove�dní�
za zpračova�ní� kamerový�čh za� znamů�  můsí� postůpovat v soůladů se sčhva� lený�mi postůpý a 
zajistit permanentní� očhranů dat. Kolega, který�  poůz� í�va�  obrazový�  kamerový�  materia� l 
nepovolený�m způ� sobem, bůde č�elit disčiplina� rní�mů postihů, který�  mů� z�e ve�st az�  k propůs�te�ní�. 
Neopra�vne�ne�  výůz� ití� je jake�koli zpračova�ní� neodpoví�dají�čí� pů� vodní�mů ů� č�elů zí�ska�ní� dat, 
vč�etne�  mj. zver�ejne�ní� obrazove�ho materia� lů, obsahůjí�čí�ho osobní� ů� daje, nepovolane�  tr�etí� 
osobe� , vč�etne�  ostatní�čh kolegů� ; neopra�vne�ne�  zpračova�ní� osobní�čh ů� dajů�  zkopí�rova�ní�m 
obrazove�ho materia� lů na disk, internetovoů stra�nků nebo tiskove�ho forma� tů; a/nebo 
rozs�ir�ova�ní� obrazove�ho materia� lů s osobní�mi ů� daji emailem, telefonem nebo jeho zver�ejne�ní�m
na internetů.

Přístup a zpřístupnění obrazového materiálu třetím osobám

Pr�í�stůp a zpr�í�stůpne�ní� obrazove�ho za�znamů z kamerove�ho sýste�mů se peč�live�  hlí�da� . Tr�etí� 
osobý mohoů zí�skat pr�í�stůp k obrazove�mů materia� lů poůze omezene�  a za za�konem 
stanovený�čh okolností�. Týto okolnosti mohoů zahrnovat zpr�í�stůpne�ní� osobní�čh ů� dajů�  za 
ů� č�elem: prevenče ů� razů nebo pos�kození� majetků; splne�ní� za�konný�čh podmí�nek; poskýtnůtí� 
pra�vní�ho poradenství�, nebo pro potr�ebý soůdní�ho r�í�zení�; nebo k výhove�ní� z�a�dosti nebo se 
soůhlasem datove�ho sůbjektů nebo osobý jednají�čí� v jeho zastoůpení�.

Z7 a�dostem poličie o poskýtnůtí� kopií� kamerový�čh nahra�vek lze výhove�t poůze, pokůd jde o 
forma� lní� pí�semne�  z�a�dosti dorůč�ene�  společ�nosti Hortim se zdů� vodne�ní�m, z�e poličie výs�etr�ůje 
trestnoů č�innost. V pr�í�pade� , kdý poličie trva�  na tom, z�e shle�dnůtí� kamerový�čh za�znamů�  je 
povaz�ova�no za ůrgentní�, mů� z�e Hortim soůhlasit se zpr�í�stůpne�ní�m obrazove�ho za� znamů bez 
pí�semne�  z�a�dosti s tí�m, z�e forma� lní� pí�semna�  z�a�dost bůde poličií� dorůč�ena čo nejdr�í�ve.



Hortim si take�  výhrazůje pra�vo zpr�í�stůpnit osobní� ů� daje konkre�tní�m tr�etí�m osoba�m z 
objektivní�čh občhodní�čh dů� vodů� . Mezi týto tr�etí� osobý patr�í� poskýtovatele�  pojis�te�ní�, le�kar�i, 
poskýtovatele�  zdravotní�ho a penzijní�ho pojis�te�ní�, poskýtovatele�  ostrahý.

Přístup ze strany datových subjektů

Podle za�kona o očhrane�  osobní�čh ů� dajů�  mají� osobý pra�vo na pr�í�stůp k obrazove�mů materia� lů, 
který�  obsahůje jejičh osobní� ů� daje. To platí� stejne�  pro kolegý i ver�ejnost. Viz Pr�í�loha 8. 

Disciplinární účel

Hortim si výhrazůje pra�vo výůz� í�t kamerove�  za�znamý pro disčiplina� rní� ů� č�elý. Uvedene�  
informače lze výůz� í�t v ra�mči nebo se spojení� s výs�etr�ova�ní�m, pr�ič�emz�  vs�ečhný relevantní� 
straný dostanoů moz�nost za�znam shle�dnoůt a okomentovat. Pr�í�kladý výůz� ití� kamerove�ho 
za� znamů pro disčiplina� rní� r� í�zení� jsoů mj. zjis�te�ní� skůteč�ností� ů� dajne�ho inčidentů s 
rozporůplný�mi dů� kazý; jako dů� kaz ů� dajne�  ztra� tý za� sob, kra�dez�e nebo zneůz� ití� č�asove�ho a 
dočha�zkove�ho sýste�mů; jako dů� kaz pr�i ůda� lostečh ohroz�ení� zdraví� a bezpeč�nosti. Kamerove�  
za� znamý nebůdoů obečne�  výůz� í�va�ný k trvale�mů r�í�zení� vý�konnosti zame�stnančů� . 


