
Městys Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Bobrová 

 

Posouzení vlivu – kamerový systém u dopravního terminálu Bobrová 

 

Identifikace správce: 

Městys Bobrová 

Bobrová 138 

IČ 00293971 

www.mestysbobrova.cz, podatelna@mestysbobrova.cz. 

datová schránka: ithbpzs 

 

Popis zamýšlených operací zpracování: 

Terminál  může být cílem ohrožení majetku, terčem vandalů a také místem, kde může 

dojít k ohrožení zdraví a života osob. Těmto situacím je třeba předcházet a je třeba 

objasnit nastalé situace a získat případné důkazy pro předání Policii ČR. Řešení 

kamerovým systémem (nad rámec běžného zabezpečeni) by pomohlo: 

1) Potenciálně omezit kriminalitu, jelikož už jen přítomnost kamer snižuje riziko                 

.            možného útoku. 

2) Objasnit situaci v případě zjištění poškození majetku nebo poškození zdraví osob. 

3) Pomoct s šetřením případného přestupku/trestného činu a výsledky šetření                            

.            podložit důkazním materiálem (předání orgánům činným v trestním nebo                              

.            správním řízení). 

Při provozu kamer se záznamem dojde ke sběru a zpracování osobních údajů subjektů 

údajů vstupujících do sledovaného prostoru, mimo jiné cestujících autobusovou 

dopravou, osob užívajících přilehlé parkoviště a kolemjdoucích. Osobním údajem bude 

podoba a obrazový materiál o chování subjektů údajů (bez zvuku). 

 

Účelem zpracování je: 

Účelem zpracování je primárně (1) ochrana majetku správce, prevence před 

vandalismem, ochrana života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového 

systému, sekundárně (2) objasnění incidentu, zajištění a předání důkazního materiálu 

orgánům činným v trestním nebo správním řízení, případně jiné subjekty pro naplnění 

účelu zpracování (např. pojišťovna). 



Právní základ pro zpracování: zpracování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy 

souhlas subjektu údajů není třeba, jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných 

zájmů správce. 

 

Přesné vymezení oprávněných zájmů: ochrana majetku správce, ochrana majetku 

třetích osob, ochrana zdraví a života osob využívajících dopravní terminál. 

 

Balanční test oprávněnosti zájmu správce: 

A. Je zpracování nutné k dosažení cílů správce, lze dosáhnout cíle i 

alternativní cestou bez využití dat z tohoto zpracování? 

Správce má za cíl snížit na minimum rizika poškození, ztráty a zcizení majetku, 

zároveň chrání zdraví, život a majetek osob pohybujících se v prostoru terminálu. 

Pro daný účel objasňování různých druhů incidentů, které mají vliv na majetek a 

zdraví a poskytnutí důkazního materiálu je zvolená cesta kamerového systému 

jediná komplexní, neboť např. neustálý dohled nad prostorem není možný a 

neustálý dohled nad prostorem třetí osobou je nekoncepčně nákladnější. Stejně 

tak případná služba ostrahy nevyřeší možnost prošetření všech incidentů, neboť 

k tomuto nemá pravomoc. Kamerový systém je tak relativně levnou, uživatelsky 

jednoduchou a účinnou variantou vedoucí k naplnění daného účelu. 

B. Má zpracování přidanou hodnotu k službě, kterou subjekt využívá? 

Přidaná hodnota je zejména pro osoby, které terminál využívají. Jejich zdraví a 

majetek jsou lépe chráněny, už jen preventivní účinností kamerového systému a 

zvýšenou možností odhalení a usvědčení pachatele, eliminace škod a krádeží 

zboží zase přináší vyšší ekonomickou prosperitu městyse. Návštěvníci jsou pak 

lépe chráněni před potenciálním útokem jiným návštěvníků nebo osob, které 

nevyužívají terminál pro daný účel. 

C. Je pravděpodobné, že zpracování negativně ovlivní práva subjektu/způsobí 

škodu či tíseň subjektu? 

Negativní ovlivnění práv subjektů údajů, způsobení škody nebo tísně subjektů 

údajů je vysoce nepravděpodobné, protože zpracování je omezeno striktně na 

plnění daného účelu, nedochází k systematickému a dlouhodobému 

vyhodnocování subjektů údajů prostřednictvím online přenosu nebo sledováním 

záznamu, nedochází k automatickému profilování a podmínky použití a 



zpracování osobních údajů jsou omezeny a definovány ve vnitřních předpisech. O 

zpracování jsou subjekty údajů řádně informovány. 

Zpracování podléhá retenční době 120 hodin, v případě nutnosti prošetření 

zachyceného incidentu, protiprávního jednán, je záznam uchován po dobu 

nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu. 

 

Počet instalovaných kamer a lokality: 

2 kamery – autobusový terminál k.ú. Dolní Bobrová 

 

Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů: 

Danému účelu pomoci objasňovat narušení bezpečnosti objektu, incidentů (napadení, 

vandalismus, ničení majetku správce nebo třetích osob) je kamerový systém vhodný a 

prakticky velmi těžko nahraditelný. Ve funkci prevence násilných incidentů nebo jejich 

následného prošetření a odhalení pachatele není jednoduššího a lepšího řešení. V dané 

situaci je krátkodobé (5 dní) dnů uchování podobizny člověka adekvátní. 

 

Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů: 

Práva a svobody dotčených subjektů údajů jsou narušována minimálně, prakticky jen, 

když se dopustí protiprávního jednání. Kamery jsou rozmístěny tak, aby zabíraly 

prostor, pouze v rozsahu veřejného prostoru, který byl vybudován za účelem 

autobusového terminálu.  

Přístup k záznamu je omezen přístupovými právy (uživatelské jméno a heslo) a 

oprávnění záznam shlédnout je výhradně starosta městyse Bobrová,  přičemž je k 

tomuto oprávněn pouze pokud: 

- Existuje podezření ze spáchání přestupku/trestného činu návštěvníkem                                 

.           terminálu nebo přilehlých prostorů, 

- V prostorech pod dohledem kamer došlo k jinému bezpečnostnímu incidentu. 

 

Kamerový systém slouží výhradně k účelu výše uvedenému, není využíván k 

jakémukoliv sledování pohybu osob, jejich chování, jejich systematické identifikaci, 

kategorizaci či jinému profilování apod. 

Návštěvníci terminálu a přilehlých prostor jsou upozorněni na vstup do prostoru pod 

dohledem kamer cedulí s piktogramem kamery a uvedením „Tento prostor je sledován 



kamerovým systémem se záznamem. Správce kamerového systému: Městys Bobrová, více 

informací: www.mestysbobrova.cz, položky: „Úřad městyse“, „GDPR – Obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů“, „Informace o shromažďování, zpracování a ochraně osobních 

údajů““. 

Zaměstnanci správce jsou o způsobu použití kamerového systému informováni v rámci 

pravidelného seznámení s vnitřními předpisy. Správce se zaručuje za řízený přístup k 

datům, školení oprávněných osob a vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným 

orgánům a osobám. 

Kamery běží v nepřetržitém režimu snímání (24/7), uložená doba záznamu je max. 120 

hodin, v případě incidentu je záznam uložen po dobu nezbytně nutnou pro použití jako 

důkazového materiálu. 

Kamery zabírají běžně přístupné veřejné prostory a jde o záznam obrazu bez dalšího 

zpracování nebo identifikace osob (záznam je zkoumán až v případě incidentu) a 

nedochází k nepřetržitému sledování živého přenosu či systematickému procházení 

pořízených záznamů.  

 

Tedy celková míra rizika ohrožení práv a svobod subjektů je nízká. 

 

Plánovaná opatření k řešení rizik: 

Fyzickým narušením signálu není možné zobrazit kamerový záznam, nahrávací zařízení 

je fyzicky zabezpečeno proti neoprávněnému přístupu a připojení nahrávacího zařízení 

k síti internet je odděleno (router). 

Přístup a právo přístupu jsou omezeny (přístupové údaje, omezení počtu osob, omezení 

situací, za kterých je možné záznam shlédnout). 

Předání záznamu z kamer je možné jen orgánům činným v trestním nebo správním 

řízení, popř. je záznam přehrán policii. V případě nutnosti naplnit účel zpracování 

mohou být záznamy předány třetí osobě, např. pojišťovně. 

Do zpracování nejsou zapojeni žádní zpracovatelé, prostředky zpracování jsou v 

majetku správce (nedochází k předání mimo země EU). 

O každém přístupu k záznamu z kamer a každém předání záznamu je veden písemný 

záznam s uvedením data a účelu shlédnutí/předání. 

Servisní zásahy technika jsou prováděny tak, aby byl pod nepřetržitým dohledem 

zaměstnance správce a nedošlo při něm k přehrání záznamu z kamer. 


