
 
 

 
Směrnice č. 1 

 
Vnitřní předpis o provozování kamerového systému 

 
1. Na základě ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vydává 

představenstvo družstva tuto směrnici. 
 

2. Tato směrnice je závazná pro všechny členy družstva, jeho vedení, zaměstnance, a také 
pro další osoby. 

 
3. Účelem instalace kamerového systému: 
Ochrana majetku před vandalismem a prevence proti vandalismu, krádeže. Videodata budou 

nápomocna k identifikaci pachatelů, zpravidla ve spolupráci s MP či PČR. 
 
4. Popis instalace kamer: 
Čtyři stacionární kamery jsou nainstalovány v kabině osobního výtahu v čp. 2552, 2553, 2554, 

2555. Uvedené zařízení snímá osoby ve výtahu po celou dobu jejich přepravy výtahem. Kamera 
se spouští nástupem do výtahu. Záznam je ukládán na HDD v DVR. Kamery nejsou umístěny ve 
společných prostorách a nezaznamenávají přístup k bytům.  

 
5. Zabezpečení osobních údajů shromažďovaných kamerovým systémem 
Místnost, kde je umístěno záznamové zařízení je zabezpečena takto: 
a) vchody do budovy opatřeny zámky – uzamčeny po převážnou část dne. 
b) vstup ke kanceláři družstva pouze z čp. 2553 a 2554 – průchod zabezpečen plechovými 

dveřmi a zámky. 
c) dveře do kanceláře opatřeny bezpečnostním zámkem s kováním a jsou částečně 

zamřížovány. 
d) u dveří nainstalován elektronický minialarm se zvukovou signalizací. Odblokovat nebo 

zablokovat tento systém lze pouze pomocí kódu, který zná předseda družstva, členové 
představenstva, předseda kontrolní komise, členové kontrolní komise, domovník - dále 
pověřené osoby. 

e) záznamové zařízení DVR je umístěno v kanceláři družstva, není propojeno s PC a není 
připojeno do dalších sítí. 

f) větrací okénko je opatřeno mříží 
 
6. Zabezpečení vlastního záznamového zařízení 
a) přenosové kabely jsou zalištované 
b) zabezpečení proti zcizení DVR nebo zkopírování dat 
c) zařízení není připojeno do sítě, je tedy nutný fyzický přístup k záznamovému zařízení 
d) systém má možnost přenosu dat – CD, USB 
e) systém je opatřen vstupním kódem, který znají pověřené osoby 
 
7. Záznam ze všech kamer bude uchováván do dobu třech dnů – s ohledem na kapacitu HDD. 
Uchovávaný záznam bude odmazáván pověřenou osobou. 
 
V Mostě dne 1.října 2010 

 


