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SNV-O-č. 3 K zabezpečení osobních dat 

Záznam  o činnostech - Kamerový systém 

 

Informace o kamerovém systému na pracovišti 

 

V souladu s § 316 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, informuje tímto 

Armáda spásy v ČR, z.s., IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha (dále 

jen „zaměstnavatel“) o provádění sledování ve službě Domov Přístav Frýdek – Místek, na 

adrese Míru 1313, 738 01 Frýdek – Místek, pomocí kamerového systému. 

Na straně zaměstnavatele je dán závažný důvod pro zavedení kamerového systému spočívající 

v nutnosti chránit majetek magistrátu města Frýdek – Místek a zaměstnavatele před 

neoprávněným zásahem. Pro naplnění tohoto zájmu je nezbytné monitorovat vybrané 

prostory. 

Kamerový systém je instalován v následujících prostorách: 

a) Vstupní prostor před hlavním vchodem do budovy služby 
b) Vstupní prostor před hlavní bránou 
c) Vstupní prostor před vchodem do výtahu z venkovních prostor 
d) Vstupní prostor před zadním vchodem do budovy služby 
e) Vstupní prostor před bočním vchodem do budovy služby 

 
Přesné rozmístění kamer je zaznamenáno na plánku monitorovaných prostor, který tvoří 
přílohu této informace. 
 
Kamerový systém je provozován zaměstnavatelem. Pro bližší informace se můžete obrátit na 

Pavla Labudu, vedoucí provozu služby, na telefonním čísle +420 773 770 337 nebo 

prostřednictvím e-mailu na adrese pavel.labuda@armadaspasy.cz.  

Ze snímání kamerovým systémem je pořizován záznam. Záznam je uchováván po dobu 14 

dnů. K přímému přenosu z kamerového systému mají přístup pouze pověření pracovníci 

zaměstnavatele (tzn. pracovníci přímé péče, vedoucí provozu). K záznamu z kamerového 

systému má přístup pouze pověřený pracovník zaměstnavatele (tzn. pracovník IT oddělení AS). 

Kamerový systém umožňuje pouze vizuální sledování. 

V případě, že si to vyžádá ochrana práv zaměstnavatele nebo některý z jiných výše popsaných 

účelů zavedení kamerového systému, může být záznam z kamerového systému předán 

příslušným orgánům veřejné moci nebo orgánům činným v trestním řízení. 

V případě, že zaměstnanec, uživatel, aj. osvědčí oprávněný zájem, může se obrátit na 

provozovatele kamerového systému s žádostí o poskytnutí potřebného záznamu. 

Režim kamer: nepřetržitý 


