
Informace o provozu kamerového systému 

(informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů) 

 

Správce osobních údajů (provozovatel kamerového systému) 

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod - Městská policie 

email:  mp@muhb.cz 

Účely zpracování osobních údajů 

Město Havlíčkův Brod - Městská policie Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů monitoruje 
vymezená veřejně přístupná místa a zpracovává osobní údaje v souladu s plněním úkolů 
městské policie v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v oblasti 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku: 

1. kamerový systém provozovaný na veřejných prostranstvích ve městě 

 Přispívá k ochraně majetku a osob 
 Dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití 
 Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města 
 Dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích 
 Dohled nad dodržováním obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku 
 Prevence kriminality ve městě 
 Dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích 
 Odhalování přestupků 

2. kamerový systém provozovaný ve veřejně přístupných objektech v majetku města 
(budovy městského úřadu) 

 Ochrana majetkových práv města, zaměstnanců a dalších osob 
 Zajištění bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob před rizikovým chováním třetích osob 
 Prevence kriminality  

Záznam je v souladu s plněním úkolů městské policie pořizován za účelem jeho eventuálního 
předání zákonem stanoveným orgánům pro účely dalšího řízení (orgány činné v trestním 
řízení a orgány oprávněné k projednání přestupku). 

Právní důvody zpracování osobních údajů při provozování kamerových systémů jsou dány 
článkem 6 Obecného nařízení takto: 

1. na veřejných prostranstvích: článek 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení – zpracování 
osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, a článkem 6 odst. 1 písm. e) – 
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu  
(dané ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii). 

2. v budovách úřadu: článek 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení – zpracování osobních údajů je 
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (ochrana majetkových práv 
města) a pro účely oprávněných zájmů města a veřejnosti (ochrana majetkových práv 
zaměstnanců a veřejnosti, zajištění bezpečnosti zaměstnanců a veřejnosti). 

Obecné podmínky provozování kamerového systému 

Lokality pod dohledem kamer jsou sledovány z pracoviště obsluhy kamerového systému na 
služebně Městské policie, Žižkova 34, Havlíčkův Brod. Režim je nastaven tak, aby manipulaci 
s technikou a a pořízenými záznamy prováděly výhradně k tomu oprávněné osoby. 

Informace o aktuálním umístění kamerových bodů jsou umístěny na stránkách městské 
policie http://mp.muhb.cz v sekci „kamerový systém“. 

O provozování městského kamerového systému v Havlíčkově Brodě je občan vhodným 
způsobem informován rovněž informačními tabulemi na příjezdu do města a informacemi na 
ostatních veřejně přístupných místech v objektech v majetku města. 

mailto:mp@muhb.cz
http://mp.muhb.cz/


Způsob zpracování osobních údajů 

Záznamy z kamer jsou kontinuálně ukládány v úložišti záznamového zařízení, jsou uchovávány 
po dobu max. 10 dnů (po naplnění kapacity jsou automaticky mazány), což je nezbytná doba, 
která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání.  

Záznamy mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům 
příslušným k rozhodování ve věci správního deliktu nebo přestupku, popř. subjektům v souladu 
se stanoveným účelem (pojišťovna). 
Osobní údaje nebudou předány do zahraničí, případně mezinárodní organizaci. 

Další informace  

Kontaktní údaje pro podání ve věci uplatnění práv subjektu údajů a další obecné informace o 
zpracování osobních údajů na www.muhb.cz, sekce Městský úřad / Zpracování osobních údajů. 
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