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Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 
 

V Praze, 3. 2. 2016 
 
 
Věc: Dotaz k stanovisku č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových domech 
 
Vážení,  

děkuji vám za vypracování stanoviska č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových 
domech. Rádi tuto informaci, jako správce bytových domů budeme předávat dál. 

Aby námi předávané informace byly co nejvíce relevantní, žádáme vás o upřesnění bodu č. 7. 
Můžete prosím upřesnit větu první, cituji:  „Souhlas s provozováním kamerového systému jako právní  
titul pro zpracování osobních údajů nelze obecně vyloučit, ovšem takový souhlas, udělený podle zákona o 
ochraně osobních údajů, lze následně odvolat.“ Tento bod si nedokážeme vysvětlit. 

  
Jde nám v podstatě o zodpovězení otázek z praxe: 
 

1) Jestliže kamerový systém, nebude sledovat prostory uvedené v bodě 6. stanoviska, je 

potřeba souhlas všech dotčených obyvatel domu po celou dobu provozování systému?  

 

2) V případě, že odpověď zní ano, máte představu, jak toto zajistit? Jak v reálném čase omezit 

provozování takového systému v době, kdy se obyvatelem stane např. nová osoba, o které 

správce systému nemá povědomí a ani povědomí mít nemůže, např. nový nájemník vlastníka 

bytové jednotky? 

 

3) Znamená to, že když se objeví takový nový nebo stávající obyvatel domu (vlastník, nájemník), 

který odmítne souhlas s provozováním systému, tento systém musí být okamžitě, a to až do 

získání souhlasu deaktivován? 

Kdyby se ukázalo, že váš výklad je podobný výše uvedenému, domnívám se na základě bohaté 
praxe, že neznám objekt bytového domu, který by uvedené podmínky splňoval (tedy disponoval souhlasy 
všech), protože to není reálné dosáhnout při maximální snaze. Snad pouze v rámci konkrétního 
okamžiku. Takový názor by veškeré provozované systémy stavěl „mimo zákon“.  

V takovém případě bych rád znal váš názor na další vývoj situace v této oblasti. Jestli třeba bude 
snaha o takovou změnu legislativy, aby se systémy, které by zatím nešlo legální cestou provozovat (až na 
zcela nepodstatné výjimky), mohly být opět zprovozněny? 
 
Děkuji vám za vaši reakci, která pomůže nejen nám, ale především mnoha našim klientům. 
 
S pozdravem 
 
  
Ing. Jan Zíka 
jednatel společnosti 
 
jzika@vasedomy.cz 
tel: 251 625 443, 777 626 058 

mailto:jzika@vasedomy.cz

