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Interní předpis
2019-P1 Pravidla kamerových systémů SU

Interní předpis Studentské unie ČVUT

Pravidla kamerových systémů SU

Tento předpis stanovuje pravidla pro používání kamerových systémů Studentské unie ČVUT
(dále jen „SU“) a nakládání s obrazovými záznamy pořízenými těmito systémy.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pod pojmy předseda, studentský parlament a klub se rozumí pojmy tak, jak je definují
Stanovy SU.

2. Kluby provozující kamerové systémy jsou povinny vytvořit interní předpis, který určí zaz-
namenávané prostory a definuje přístupy k záznamům.

Článek II.
Vymezení pojmů

1. Kamerovými systémy se rozumí souhrn hardwarových a softwarových prostředků potřeb-
ných k pořizování a uchovávání obrazového záznamu ve sledovaných prostorách SU, resp.
jednotlivých klubů, které slouží pro naplnění účelu zpracování definovaném v Záznamu
o činnostech zpracování pro kamerový systém (příloha 1).

2. Pod pojmem PKS se rozumí Prohlášení o dodržování pravidel provozování kamerového
systému Studentské unie ČVUT (příloha 2).

Článek III.
Správa kamerového systému

1. Osoby spravující kamerové systémy jsou povinny
a. kontrolovat nasměrování záběru kamery tak, aby neporušovalo platnou legislativu

České republiky, a případné nedostatky neprodleně odstranit nebo nahlásit před-
sedovi daného klubu,

b. zajistit označení prostor sledovaných kamerovými systémy dle přílohy 3.

Článek IV.
Přístup k záznamům pořízených kamerovými systémy

1. Přístup k záznamům pořízených kamerovým systémem mohou mít pouze osoby s platnou
smlouvou o zpracování osobních údajů a PKS ne starším než 1 rok.

2. Interní předpisy klubů stanoví rozsah přístupů ke kamerovým systémům a záznamům.
3. Osoby spravující kamerové systémy nesmí poskytnout přístup k záznamům pořízených

kamerovými systémy jiné osobě s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.

Článek V.
Uchování záznamů

1. Kamerové záznamy jsou ukládány dle interních předpisů klubů na úložiště splňující poža-
davky vyjmenované v Záznamu o činnostech zpracování pro kamerový systém (příloha 1).
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2. Dobu uchovávání záznamů stanovuje Záznam o činnostech zpracování pro kamerový
systém (příloha 1). Za dodržení této doby je zodpovědný předseda klubu nebo jím pově-
řená osoba.

3. Kamerové záznamy je možné uložit mimo úložiště jen v případě, kdy slouží jako důkazní
materiál.

Článek VI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti schválením Studentským parlamentem SU.
2. Kluby provozující kamerové systémy mají povinnost uvést svoji předpisovou základnu do

souladu s tímto předpisem do 1. 10. 2019.

Přílohy
1. Prohlášení o dodržování pravidel provozování kamerového systému Studentské unie ČVUT
2. Cedule k označení prostor sledovaných kamerovým systémem
3. Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém

Ing. Stanislav Jeřábek
Prezident SU ČVUT
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Příloha 1
Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém
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Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém 
 

Označení správce  Studentská unie ČVUT 
Jugoslávských partyzánů 1580/3 
160 00 Praha 6 – Dejvice 

Účel zpracování  Ochrana majetku správce, života a zdraví osob 
prostřednictvím stálého kamerového systému. 

Popis kategorií subjektů údajů  Členové spolku, zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby 
do monitorovaného prostoru (dodavatelé apod.)  

Popis kategorií osobních údajů  Podoba a obrazové informace o chování a jednání 
zaznamenaných osob.  

Příjemci osobních údajů a informace 
o případném předání osobních údajů 

do jiných zemí  

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, 
případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu 
zpracování (např. pojišťovna). Údaje nejsou předávány do 
jiných zemí. 

Lhůta pro výmaz Doba uchování záznamu je nejvýše 14 dní. Záznam 
zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro 
projednání případu a pro právní ochranu. 

Technická a organizační 
bezpečnostní opatření  

Servery kamerového systému jsou umístěny v místnostech s 
omezeným přístupem. Přístup k datům kamerového systému 
je upraven interním předpisem Pravidla kamerových 
systémů. Síťová infrastruktura kamerového systému je 
oddělena od zbytku sítě. Osoby s přístupem k záznamům 
jsou proškoleny. Jsou vedeny záznamy o předání nahrávek 
oprávněným orgánům a osobám. 
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Příloha 2
Prohlášení o dodržování pravidel provozování kamerového systému

Studentské unie ČVUT
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Prohlášení o dodržování pravidel provozování kamerového systému Studentské unie ČVUT 
 
Já, níže podepsaný ________________ 
t. č. ________________________ ve Studentské unii ČVUT, klubu {Název klubu} 
narozen/a __. __. ____ 
trvalým bydlištěm ________________________________________________ 
prohlašuji, že jsem se seznámil s Pravidly kamerových systémů, Zásadami zpracování 
osobních údajů a obecně platnými právními předpisy a zavazuji se je dodržovat. Dále se 
zavazuji dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech osobních údajích a bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
 
V Praze dne 
 
………………………………….. 
                podpis 
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Příloha 3
Cedule k označení prostor sledovaných kamerovým systémem
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Prostor je monitorován kamerovým
systémem se záznamem

CCTV with recording in operation

Správcem zpracování je:
This scheme is controlled and operated by:
Studentská unie ČVUT, IČO: 67981224

Podrobnější informace o kamerovém 
systému k dispozici na:
For more information please contact:

oou@su.cvut.czoou@su.cvut.cz
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