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Podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – zaslání odpovědi ve věci městského 

kamerového systému MP Svitavy 
 

Dne 5. 2. 2019 jsme na Městskou policii ve Svitavách obdrželi Vaše podání, doručené formou 
mailové zprávy, které se týká žádosti o sdělení informací k městskému kamerovému dohlížecímu systému 
(dále jen MKDS) a to dle zákona zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V předmětném 
podání uvádíte celkem sedm otázek, které chcete zodpovědět. V níže uvedeném textu Vám uvádíme 
odpovědi na všechny otázky a věříme, že uvedené skutečnosti dobře poslouží pro Vámi zmiňovaný 
akademický výzkum.  
 
Vaše otázky: 
 

1.)    Sú vo Vašej obci umiestnené bezpečnostné kamery, ktorých prevádzkovateľom je obec, obecná polícia 
alebo iná organizácia zriadená obcou? 
2.)    Ak áno, koľko kamier je v obci umiestnených? 
3.)    Kto, akým spôsobom a na základe akých informácií rozhodoval o tom, kde sú kamery umiestnené? 
4.)    Sú priemyselné kamery neustále monitorované operátorom? Kto má k záznamom z kamier prístup? 
5.)    Má obec k dispozícii celkový počet zásahov (výjazdov) obecnej polície za rok 2018? Ak áno, v koľkých 
prípadoch bol takýto zásah iniciovaný na základe záberu z priemyselnej kamery? 
6.)    Koľko krát bol záznam z bezpečnostnej kamery poskytnutý policajnému zboru za účelom riešenia 
trestného činu alebo priestupku? 
7.)    Prinieslo prijatie GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  nejaké zmeny v práci s 
kamerovým systémom? 

 
1.  Ano, ve městě Svitavy jsou umístěné bezpečnostní kamery. Kamerové body vznikaly především 
z potřeb: 

• samotného města a to prostřednictvím městské policie, primárně směřující k ochraně veřejného 

pořádku, naplnění dikce zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, o podílení se na prevenci 

kriminality v obci 

• města a to za účelem ochrany majetku (veřejnosti přístupné vstupní prostory budov městského 

úřadu – recepce, parkoviště) 

• organizací města za účelem ochrany majetku (kulturní a sportovní zařízení apod.)  

 



 

 

Po vstupu platnosti nařízení EU - GDPR je provozovatelem, správcem systému, městská policie a to se 
všemi aspekty: 

• finanční náklady  

• technická správa 

• správa datového uložiště 

• správa dat, jejich zpracování a poskytování v souladu s platnou legislativou (zejména pro trestní a 

přestupková řízení) 

 

2. Ke dni 11. 2. 2019 evidujeme v systému MKDS města Svitavy celkem 71 kamer. Některé kamerové body 
se skládají ze 4 až 5 kamerových modulů, které v kombinaci různých objektivů vytvářejí ucelený pohled na 
monitorovanou lokalitu.  
 
3. Vznik nových kamerových bodů a udržování stávajících je především podmíněno v systémovém 
vyhodnocování, dlouhodobém sledování vývoje kriminality v obci, koncentraci společenského života na 
území obce. Vznik nových kamerových bodů se samozřejmě neobejde bez dlouho dopředu plánované 
podpory vzniku technické infrastruktury, která vytváří podmínky pro samotnou realizaci záměru (trasy 
optických kabelů, rádiové spoje, atd.). 
 
4. Veškeré obrazové výstupy z kamer jsou soustředěny na operační středisko městské policie s možnosti 
zobrazení v různých kombinacích na 5 velkoplošných monitorech o velikosti uhlopříčky 55“ (technická 
připravenost je do budoucna pro 8 monitorů). Funkce jedné osoby operátora (strážníka) je sdružena 
s povinnostmi vyplývajícími z obsluhy i dalších systémů městské policie či s jinou náplní práce, např.: 
administrativní činnost, přijímání tel. hovorů na tísňové lince, styk s občany, apod. Uložiště kamerových 
záznamů je v podobě diskových polí uloženo v zabezpečené místnosti objektu Městského úřadu Svitavy, 
sídle Městské policie Svitavy a to jen s přístupem oprávněných osob. Poskytnutím klientského přístupu je 
umožněno zobrazení obrazů z kamer a vstup do záznamu i pro Policii ČR a to přímo na jejich pracovišti. 
Policie ČR však nemůže s kamerami manipulovat či záznam z kamer přímo stahovat.    
 
5. V informačních systémech Městské policie Svitavy je za rok 2018 evidováno celkem 28 výjezdů 
iniciovaných zjištěním ze sledování MKDS. Dalších bezpočet oznámení je za pomocí kamer zmonitorován a 
slouží jako zdroj informací pro výjezdové skupiny městské policie či Policie ČR. S ohledem na množství 
kamer je kladen důraz i na dobu potřebnou k zálohování kamerového systému. Doba pro zálohování se 
primárně odvíjí především od potřeb Policie ČR (nyní cca 3-4 týdny). 
 
6. V souhrnu za rok 2018 byl celkem ve 45 případech poskytnut kamerový záznam policejnímu orgánu jako 
důkazní materiál ve věci spáchání přestupku či trestného činu.  
 
7. Vysoký standard zabezpečení v podobě technického vybavení a režimu užívání, byl nastaven již 
v počátcích budování a provozování celého MKDS (rok 1999). Vstup GDPR do způsobu užívání MKDS a 
zacházení s osobními údaji výrazněji nezasáhl. Veškerá činnost související s MKDS je vykonávána v souladu 
s platnými právními předpisy. 
 

 
S pozdravem 
 

 
Mgr. David Šimek   
         starosta  


