
PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO 

SYSTÉMU MĚSTA NOVÝ KNÍN 

 

Tento provozní řád formuluje základní cíle a zásady, současně upravuje povinnosti všech uživatelů 

kamerového dohledového systému města/obce (dále „MKDS“), kteří pro plnění svých povinností 

využívají ... Přílohou tohoto provozního řádu je technická specifikace pro připojení uživatelů a dalších 

kamerových bodů. 

Čl. 1 Účel a cíl zřízení  

Kamerový systém byl zřízen v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména za 

účelem zvýšení bezpečnosti a zabezpečení veřejného pořádku na území města Nový Knín, předcházení 

a odhalování pouliční kriminality, přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, a podílení se na 

dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  

Čl. 2 Správa  

1. Správcem osobních údajů a obrazových záznamů pořízených MKDS je na základě ustanovení § 1 

odst. 2, 3, § 2, § 24a a § 24b zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále 

„zákon o obecní policii“), Městská policie Nový Knín. 

2. Majetkovou správu kamerového systému vykonává Město Nový Knín. 

3. Technické zajištění, servis a opravy zajišťuje Město Nový Knín na základě zpracovatelských smluv se 

správcem osobních údajů – MP Nový Knín  

Správce osobních údajů zastupuje vždy jeho statutární orgán, který je povinen pro účely řádné správy 

kamerového systému stanovit kontaktního pracovníka/příslušníka, který bude zajišťovat součinnost s 

kontaktními pracovníky/příslušníky uživatelů MKDS. Pro tento účel je každý z uživatelů MKDS povinen 

stanovit kontaktního pracovníka/příslušníka a jeho kontaktní údaje poskytnout MP Nový Knín.1 

Kontaktním pracovníkem/příslušníkem se rozumí osoba, která je v zaměstnaneckém nebo služebním 

poměru ke správci osobních údajů nebo uživateli a je v rámci svého přístupového oprávnění oprávněna 

vstupovat do kamerového systému, do kterého se přihlašuje svým jedinečným jménem a heslem. 

Platnost hesla je nastavena na 100 dní. Po uplynutí této doby je systémem automaticky vyzvána ke 

změně hesla, bez kterého nebude mít možnost kamerový systém užívat.  

Čl. 3 Uživatelé 

Uživateli kamerového systému jsou následující subjekty: 

1. Městská policie Nový Knín 

2. Policie ČR , ISZ (za podmínky řádně uzavřených smluv),  

Čl. 4 Přístupová práva uživatelů  

1. Městská policie Nový Knín – živé sledování situace prostřednictvím všech systému MKDS, 

přístup do záznamů z MKDS v režimu prohlížení neomezeně a oprávnění exportů záznamů 

MKDS 

Čl. 5 Zajišťování dohledové činnosti  



1. Centrální dohledové pracoviště (CDP) má z hlediska používání MKDS prioritu č. 1. Pokud 

některý z uživatelů potřebuje pro plnění svých úkolů využívat po dobu delší než 10 minut 

konkrétní kameru, na niž má oprávnění, požádá telefonicky CDP o uvolnění této kamery na 

požadovanou dobu pro splnění daného úkolu. Současně CDP eviduje hlášení o závadách od 

všech uživatelů. Veškeré zprávy uživatelům např. o prováděné údržbě systému se uskutečňují 

prostřednictvím CDP.  

2. Oprávnění pracovníci uživatelů se do systému přihlašují svým jedinečným jménem a heslem. 

Platnost hesla je nastavena na 100 dní. Po uplynutí této doby je systémem automaticky 

vyzvána ke změně hesla, bez kterého nebude mít možnost MKDS užívat.  

3. Pro CDP, dispečinky a řídící střediska jednotlivých uživatelů, s ohledem na nutnost 

operativního řízení, se připouští jeden uživatelský účet pro všechny pracovníky zařazené na 

konkrétním pracovišti. V takovém případě je povinnost příslušného uživatele vést aktuální 

seznam těchto pracovníků zařazených do směn.  

4. Oprávněným pracovníkem se rozumí osoba, která je v zaměstnaneckém nebo služebním 

poměru k uživateli a je zařazena na dohledovém pracovišti, nebo se jedná o zaměstnance 

smluvní firmy zajišťující technický dozor nad funkčností MKDS.  

5. Všechny osoby, které disponují přístupovým oprávněním ke vstupu do MKDS, jsou povinny 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a údajích, se kterými se seznámily v souvislosti 

s MKDS. Příslušný uživatel je povinen je písemně zavázat k této mlčenlivosti o osobních údajích 

a poučit je o přijatých opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost k mlčenlivosti trvá i po 

skončení svého pracovního či služebního poměru u uživatele, platnosti smlouvy či výkonu 

funkce.  

6. Každý z uživatelů je povinen zpracovat vlastní závazná pravidla, jimiž stanoví vnitřní 

technická a organizační opatření k zajištění zpracování a ochrany osobních údajů v souladu s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) při užívání 

MKDS.  

7. Je zakázáno svévolné sledování míst, kde by mohlo dojít k narušení soukromí občanů, jako 

např. sledování oken okolních budov apod.  

Čl. 6 Nakládání se záznamy 

1. Záznamy z kamerového systému mají charakter osobních údajů, proto s nimi musí být nakládáno 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), Trestněprávní 

směrnicí EU 2016/680, zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem o obecní policii, dalšími právními předpisy 

2. Záznamy z kamerového systému jsou určeny pouze pro účely uvedené v Čl. 1 tohoto provozního 

řádu a je zakázáno jakékoliv zpřístupnění pro neoprávněné osoby. 

3. Záznamy z kamerového systému jsou pořizovány výhradně systémem instalovaným na území 

města Nový knín a jsou ukládány na příslušném datovém úložišti. Jakékoliv jiné pořizování záznamů 

z kamerového systému je přísně zakázáno. 

4. Exporty záznamů z kamerového systému (s výjimkou ...) jsou ve smyslu ustanovení §24a odst. 2 

zákona o obecní policii oprávněni poskytovat pouze určení pracovníci Městské policie, a to na 

základě žádosti zaslané datovou schránkou nebo schválené písemné žádosti, která musí být 

evidována a následně pak uložena u vedoucího Městské policie. Žádost musí kromě specifikace 

kamery, data a času, ke kterému je záznam vyžadován, obsahovat i informace o věci, ke které je 



záznam z kamerového systému požadován včetně příslušného č. j. a čísla mobilního telefonu 

žadatele. 

5. Exportované záznamy budou ukládány v zašifrované podobě v systémovém formátu. Klíč pro 

dešifrování bude žadateli zaslán prostřednictvím SMS na číslo jeho mobilního telefonu. Název 

adresáře s exportovaným záznamem je č. j. k předmětné události. 

6. Ve zcela výjimečných případech mohou být na základě schválené písemné žádosti záznamy 

z kamerového systému uloženy na dodané záznamové zařízení. V tomto případě žadatel potvrdí 

převzetí záznamu podpisem na žádosti a přebírá odpovědnost za ochranu předaných osobních 

údajů.  

Čl. 7 Rozšíření o další kamerové body, klientské stanice a oprávnění  

1. Rozšíření kamerového systému o další kamerové body je možné realizovat pouze s výslovným 

souhlasem Městské policie a města jako jejího zřizovatele, na základě písemné žádosti žadatele, 

adresované Městské policii.  

Žádost musí obsahovat: − účel rozšíření (např. dohled nad dodržováním veřejného pořádku, 

dohled nad bezpečností a plynulostí dopravy apod.), přesné umístění kamerového bodu (včetně 

jeho zákresu na mapovém podkladu), popis sledovaného prostoru a případně i studii 

požadovaného rozšíření kamerového systému. 

2. Stejně tak je vyžadován výslovný souhlas Městské policie v případě žádosti o rozšíření počtu 

klientských stanic  

3. Kontaktní pracovník uživatele je odpovědný za vedení aktuálního seznamu oprávněných 

pracovníků k přístupu do kamerového systému a na základě výzvy správce osobních údajů je 

povinen jej předložit.  

Čl. 8 Závěrečná a společná ustanovení  

1. Kontrolní činnost v oblastí dodržování tohoto řádu vykonává starosta města. Uživatelé 

kamerového systému jsou povinni poskytnout požadovanou součinnost při provádění této 

kontrolní činnosti. 

2. Administrátor MKDS, na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy s městem Nový Knín, 

poskytne odborným pracovníkům Městské policie softwarový administrační nástroj v režimu jen 

prohlížení a export kontrolovaných dat pro zajištění on-line kontroly kamerového systému, včetně 

potřebného zaškolení.  

3. Všichni uživatelé kamerového systému jsou povinni prokazatelným způsobem seznámit všechny 

své kontaktní a oprávněné pracovníky se zněním tohoto provozního řádu. Tato povinnost platí i 

pro zaměstnance smluvní firmy zajišťující technický dozor nad funkčností MKDS. 

4. Seznam a umístění kamerových bodů je zveřejněn, v souladu s ustanovením § 24b odst. 2 zákona 

o obecní policii, na www.mestonovyknin.cz. 

5. Tento Provozní řád MKDS byl schválen Zastupitelstvem města Nový Knín na schůzi …………. 

konané dne ……………… 

6. Tento Provozní řád MKDS nabývá účinnosti dne …………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………………… 

         starosta města 


