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Informace č. 3/2017 – kamerový systém v Lošticích
Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., evidované dne
25. 4. 2017
Městský úřad Loštice, prostřednictvím systému IS DS, obdržel dne 24. 04. 2017 žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
týkající se kamerového systému v Lošticích. Na základě Vaší žádosti poskytujeme tyto
informace:
Odpověď odeslána elektronicky dne 03. 05. 2017
Dotaz:
Kde přesně jsou umístěny kamery kamerového systému?
Odpověď:
Situační mapa s rozmístěním kamer ve městě, viz příloha.
Dotaz:
Kdo má přístup k datům z kamerového systému?
Odpověď:
Seznam oprávněných osob k datům kamerového systému - servisní přístup společnost RPSnet
s.r.o. (živé zobrazení a záznam), Policie ČR (živé zobrazení a záznam) a starostka města (živé
zobrazení).
Dotaz:
Jakým způsobem jsou záznamy z kamerového systému ukládány a archivovány?
Jsou-li archivovány, případně jak dlouho jsou záznamy z kamerového systému archivovány?
Odpověď:
Záznamy jsou zaznamenávány na záznamovém serveru 24 hodin denně, archivovány 7 dní,
záznamový server je umístěn v „serverovně“ a uzamykatelném RACKu (rozvaděči), kde je
umožněn přístup pouze autorizovaným osobám. Uživatelé s oprávněním pro přístup
k záznamům musí každý přístup k záznamům zaznamenat do provozní knihy kamerového
systému. Stejně tak se do provozní knihy zaznamenávají veškeré exporty (zaznamenává se
datum a čas, účel a osoba, která k tomu dala pokyn a příjemce)
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Dotaz:
Je MU Loštice správcem osobních údajů dle příslušného zákona a provedl registraci u Úřadu
pro ochranu osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému?
Odpověď:
Správcem osobních údajů (záznamů z kamerového systému) ve smyslu zákony
č. 101/2000 Sb. je Policie České republiky. Zpracování osobních údajů, které je vykonáváno
v rámci agendy stanovené zvláštním právním přepisem (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky). Na takové zpracování osobních údajů se vztahuje § 18 odst. 1 písm. b)
zákona č. 101/2000 Sb., tedy liberační ustanovení ve vztahu k oznamovací povinnosti podle
§ 16 citovaného zákona, město neprovádí v takovém případě registraci.
Dotaz:
Požaduji, aby povinný subjekt do mapy zakreslil, jakou oblast zachycují dle přiloženého
vzoru v příloze č. 1.
Odpověď:
Městský dohledový kamerový systém zabírá prostranství nám. Míru ve smyslu situační mapy
s rozmístěním kamer ve městě. Podrobnější informaci nemáme k dispozici.
Bc. Šárka Havelková Seifertová
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