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PŘÍKAZ  DĚKANA  č. 35/2008 

PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU 
 
 
V souladu s § 5 až § 20 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 
znění, zřizuji z důvodu naléhavé potřeby ochrany majetku 3. lékařské fakulty UK, jejich 
zaměstnanců a studentů před opakovanými krádežemi kamerový systém v prostorách 
budovy 3. lékařské fakulty UK v níže popsaném rozsahu. Příkazem včetně jeho příloha 
stanovím časové úseky aktivace jednotlivých kamer, délku uchování osobních údajů a 
rozsah opatření nutných k ochraně před neoprávněným a nahodilým přístupem 
k těmto údajům.  
 
 

Čl. 1 
 

1. Od 1.12.2008 se v budově 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 zřizují kamery 
zachycující obraz vybraných společných prostor budovy 3. LF UK. Jejich seznam je 
uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto příkazu  

 
2. Režim nahrávání, jenž je rovněž v podrobnostech uveden v Příloze č. 1, stanovím 

jako dvojí:  
a. nepřetržitý po dobu 24 hodin denně včetně sobot, 

nedělí a svátků;  
b. bez záznamu. 

 
 

Čl. 2 
 

1. Údaje z vybraných kamer (venkovní nepřístupné oplocené okolí budovy, dvorky, 
vyústění větracích otvorů VZT, větrací mřížky trafostanic, výstupy z požárních 
únikových cest a obrazy z neveřejného neoploceného parkoviště služebních vozidel 
před fakultou) lze v obrazovém formátu bez přístupu k záznamu obrazu sledovat 
v reálném čase v prostoru vrátnice.  

2. Obrazy a záznam z kamer uložených v záznamovém zařízení může prohlížet pouze 
správce kamerového systému nebo jeho pověřený zástupce za podmínek 
stanovených v Provozním řádu kamerového systému a Příloze č. 1 tohoto příkazu. 

 



3. Údaje z kamer uvedených v čl. I odst.  písm. a) budou v digitálním formátu 
uchovávány po nezbytně nutnou dobu 14 dnů během prázdnin a 7 dnů v průběhu 
akademického roku mimo prázdnin od okamžiku pořízení záznamu na disk 
kamerového serveru.  

 
4. Ukládám povinnost provést nastavení zálohového systému tak, aby po uplynutí doby 

stanovené v odstavci 3 byly zaznamenané osobní údaje automaticky likvidovány. 
Prováděním pravidelné kontroly nad likvidací uchovaných osobních údajů pověřuji 
tajemníka fakulty. 

 
 

Čl. 3 
 

1. Přístup k záznamům osobních údajů uchovávaných po dobu stanovenou v čl. III odst. 
3 bude zajištěn a chráněn proti neoprávněnému a nahodilému přístupu, a to jak 
omezením fyzického přístupu do prostor, ve kterém je kamerový server umístěn, tak i  
tím, že data uložená na kamerovém serveru nebudou dostupná vzdáleným přístupem 
(přes internet), ale budou uchovávána pouze v rámci lokální sítě. Přístup k datům na 
kamerovém serveru bude zabezpečen vstupním heslem.  

 
2. Oprávnění k přístupu k datům uchovaným na kamerovém serveru uděluji vedoucímu 

výpočetního střediska a tajemníkovi fakulty. 
 

 
Čl. 4 

 
3. lékařská fakulta UK si vyhrazuje právo užít záznamy pořízené z kamerového systému 
pouze pro účely důkazního materiálu v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti. 

 
 

 
Čl. 5 

 
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008 a neruší žádnou vnitřní normu.  
 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Tabulka kamer v objektu s popisem 
Příloha č. 2 - Provozní řád kamerového systému 
 
 
10. listopadu 2008 
 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
děkan fakulty 
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