Tisková zpráva o rozvoji a údržbě
městského kamerového systému
Kontrola městského kamerového systému z června 2020, Úřad pro ochranu osobních
údajů
Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů při zpracování
osobních údajů subjektů v souvislosti s využíváním kamerových systémů v rámci města, a to
zejména kontrola plnění povinností podle nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu
odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679. Kontrolou nebylo zjištěno
porušení povinností kontrolované osoby uložené ji jako správci osobních údajů dle nařízení
(EU) 2016/679, neboť má přesně stanovené postupy zpracování osobních údajů, vede
záznamy o činnostech zpracování, které obsahují informace dle nařízení (EU) 2016/679.
ÚOOÚ konstatoval, že přijatá technická a organizační opatření zajišťují dostatečnou úroveň
zabezpečení dle nařízení (EU) 2016/679 a zpracování je v souladu s nařízením (EU)
2016/679.
ÚOOÚ konstatoval, že kontrolované město, tedy veřejnoprávní korporace, řídící se ve své
činnosti zákonem o obcích prostřednictvím svých orgánů (zastupitelstvo, primátor, rada,
městský úřad, zvláštní orgány města – městská policie, městské obvody) vykonává svoji
působnost ve smyslu hlavy II. zákona o obcích, včetně působnosti přeneseného výkonu
státní správy, a to v rozsahu práv a povinností upravených zejména zákonem o obcích a
dalšími právními předpisy, např. zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii ect.
Město určilo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a je tedy dle
čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679 správcem osobních údajů. Město, v rámci své činnosti
zřídilo jím zcela vlastněnou obchodní společnost METROPOLNET a. s., kterému na základě
smlouvy určilo povinnost zabezpečit rozvoj, provoz a zabezpečení kamerového systému, a
to jako zpracovali osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 nařízení 2016/679, právnickou
osobu, který dle čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679, zpracovává osobní údaje pro správce,
na základě smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou rovněž vnitřní předpisy města.
ÚOOÚ konstatoval, že město jako správce osobních údajů má vypracované vnitřní předpisy
a dokumenty, a to v návaznosti na povahu, rozsah, kontext zpracování, včetně zvážení
různých rizik související s činností města a městské policie. Současně bylo prokázáno, že
město prostřednictvím závazných dokumentů zveřejněných na svých webových stránkách a
webových stránkách městské policie, plní povinnosti, a to včetně zpřístupnění seznamu tzv.
kontrolních míst kamerového systému (lokace jednotlivých kamer).
V rámci kontroly nebylo zjištěno, že by město nebo městská policie předávala osobní údaje
získané prostřednictvím kamerových systémů neoprávněným příjemcům, nebylo zjištěno
žádné neoprávněné zpřístupnění nebo narušení bezpečnosti.
ÚOOÚ zjistil, že město jako správce osobních údajů společně se svým zpracovatelem
průběžně vyhodnocují přijatá technicko - organizační opatření a mají vypracovány záznamy
o činnostech, přičemž provádějí vlastní interní kontrolní úkony vedoucí k dodržování zásad
zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 5 nařízení (EU) 2016/679, tedy zejména zpracování
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v rozsahu nezbytném, které je korektní, zákonné a transparentní a zasahuje do osobních
práv subjektů údajů pouze v nezbytné míře.
Město má stanoveny přesně stanovené účely zpracování, předpisy pro nakládání s
pořízenými záznamy a jejich vyhodnocování pro účely města, zejména bezpečnost osob a
ochrana majetku a dopravní situaci ve městě.
ÚOOÚ konstatoval, že kontrolované statutární město Ústí nad Labem jako správce osobních
údajů, prostřednictvím svého zpracovatele, zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst. 2
písm. e) nařízení (EU) 2016/679, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je město pověřeno
právními předpisy.
„Kontrola potvrdila, že mechanismy provozu městského kamerového systému a
s nimi souvisejících procesů jsou nastaveny správně a fungují podle zákonných
ustanovení. Občané se nemusí obávat, že by zaznamenané údaje byly zneužity,“ sdělil
primátor města Petr Nedvědický.
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