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Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová, datová schránka 77rere4

KAMEROVÝ SYSTÉM
Objekt Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové je monitorován
kamerovým systémem.
Kamery jsou instalovány ve veřejných prostorách školy, tedy na chodbách, schodištích a
vnitřních prostorách areálu.
K využití kamerového systému bylo přistoupeno z důvodu přispění k ochraně majetku školy,
zaměstnanců, žáků a 3. osob, které se v areálu nacházejí, větší bezpečnosti žáků a k prevenci
rizikového chování.
Správcem kamerového systému je Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
v Moravské Třebové.
Žádost o poskytnutí záznamu z kamerového systému mohou podat tyto oprávněné osoby:





subjekty, kterým je správce povinen předat záznamy z kamerového systému na základě
zákona, zejména orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení řízení o
přestupku,
subjekt údajů, případně jeho zákonný zástupce (dle § 28 zákona č. 110/2019 Sb.),
Subjekty, kterým jsou záznamy z kamer poskytovány na základě souhlasu subjektu
údajů, který je na záznamech zachycen.

Žádost o poskytnutí údajů z kamerového systému, adresovanou správci systému, musí
obsahovat alespoň:




specifikaci rozsahu požadovaného záznamu (např. den, hodina, prostor, pozice a směr
kamery),
zdůvodnění žádosti,
termín poskytnutí záznamu.

Správce žádosti nevyhoví, popřípadě vyhoví pouze částečně, pokud by vyhověním došlo
k ohrožení:






plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České
republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po
osobách a věcech,
průběhu řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky
přestupku,
ochrany utajovaných informací, nebo
oprávněných zájmů třetí osoby.

Správce může poskytnout kamerové záznamy orgánům činným v trestním řízení nebo
správnímu orgánu pro vedení přestupkového řízení i na základě vlastního rozhodnutí, a to
v případě, že pojal podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu
zachyceny.

Podkladem pro předání je předávací protokol záznamu, který musí obsahovat:





datum poskytnutí záznamu,
zdůvodnění poskytnutí záznamu,
identifikaci žadatele o záznam nebo subjektu, kterému je záznam předán na základě
vlastního rozhodnutí,
specifikaci poskytnutých záznamů (datum pořízení záznamu, čas, celkovou délku
předávané stopy, prostor, kde se čin stal).

