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Čl. I.  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Směrnice je vydána na základě ustanovení  

 § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,  

 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  

 § 29 odst. 2 zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.  
 

Směrnice stanoví postupy pro monitoring kamerovým systémem CCTV, který je provozován v objektu 
školy Ondřejská 56, Karlovy Vary (dále jen „systém“) a dále pro pořizování, uchovávání a správu 
audiovizuálních dat (obrazových) ze systému v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění (dále jen zákon). 
Účelem provozování systému je ochrana majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob 
v objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu školy. Systém neslouží k 
systematickému sledování osob. Jedná se o prostou vizuální identifikaci osoby v souvislosti s jejím 
určitým jednáním, a to bez rozdílu toho, jaké národnosti, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, 
zdravotního stavu či biometrických charakteristik tato osoba je.  
Systém je provozován v režimech monitoringu a záznamu. Zvuk není snímán v žádném z těchto režimů. 
V žádném z režimů nejsou sledovány ani zaznamenávány citlivé údaje. 
Důvodem pro využití systému v prostorách školy je skutečnost, že organizováním pedagogického dozoru 
v prostorách školy není možné postihnout dobu vyučovacích hodin a dobu od ukončení denního 
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vyučování dle rozvrhu do zahájení vyučování následující den. Dalším důvodem využití systému je 
členitost vnitřního prostoru školy. 
Provozování systému v režimu záznamu je považováno za zpracování osobních údajů, protože je vedle 
monitoringu prováděn i záznam pořizovaných záběrů (obrazový).  
Instalaci systému předcházela analýza možností ochrany objektu školy s posouzením hlediska možnosti 
využití jiných organizačních opatření a minimalizace zásahu do soukromí osob. Tuto analýzu provedla 
společnost ICS – systémy s.r.o., Hory 106, 36001 Karlovy Vary. 
 
Provozovatel kamerového systému i jednotliví pracovníci jsou povinni dbát dodržování zákona č. 
101/2000 Sb. ale také ustanovení zákoníku práce, který zakazuje skryté i otevřené sledování pracovníků 
na pracovišti. Stejně tak jsou povinni dbát jiných právních norem, které zaručují jednotlivci právo na 
soukromí. 
Zaměstnanci jsou informováni o tom, že určitá pracoviště jsou sledována kamerovým systémem, a 
zároveň byli upozorněni na to, že tato pracoviště nemohou dále považovat za místo svého soukromí. 
 

 
Čl. II. 

DEFINICE POJMŮ 
 

a) osobním údajem -  jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, 

b) citlivým údajem -  osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 
politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, 
odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj 
subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo 
autentizaci subjektu údajů, 

c) anonymním údajem -  takový údaj, který je buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování 
nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů, 

d) subjektem údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, 

e) zpracováním osobních údajů - jakákoliv operace nebo soustava operací, které zpracovatel nebo 
zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. 
Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, 
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, 
uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace, 

f) shromažďováním osobních údajů - systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání 
osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější 
zpracování, 

g) uchováváním osobních údajů - udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále 
zpracovávat, 

h) blokováním osobních údajů - vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu 
nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat, 

i) likvidací osobních údajů -  se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich 
trvalé vyloučení z dalších zpracování, 
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j) zpracovatelem - každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí 
zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může zpracovatel zmocnit nebo pověřit 
zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 

k) zveřejněným osobním údajem - osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími 
prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu, 
 

l) evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen "datový soubor") jakýkoliv soubor 
osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií, 

m) souhlasem subjektu údajů - svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je 
svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, 

n) příjemcem - každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje 
subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g) zákona 

 
 

Čl. III. 
IDENTIFIKACE KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

 
 Identifikace kamerového systému: CCTV, kamerový systém s režimy monitoring / záznam  

Registrační číslo subjektu  00048109 
 Provozovatel a zpracovatel  Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary,   
      příspěvková organizace 
 Umístění kamerového systému  Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary 360 01 
  

Zpracovatel administrátor   technický pracovník pro informační techniku 
  (bezpečnostní správce systému) 
             
              Projektant                                                    ICS – systémy s.r.o., Hory 106, 36001 Karlovy Vary 
 
 Dodavatel                  ICS – systémy s.r.o., Hory 106, 36001 Karlovy Vary 
 
             Počet instalovaných kamer  14 
 
 Vyškolení obsluhy a zajištění údržby 

   Proškolení k obsluze systému bylo provedeno dne 29. 8. 2016 odpovědným pracovníkem 
Dodavatele. Proškolen byl technický pracovník pro informační techniku p. Pavel Lintemer podle 
požadavků výrobce a dovozce uvedených v návodu k obsluze na systém se 14 kamerami.   

 
Čl. IV. 

POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU 
 
Kamerový systém CCTV, který je provozován v objektu školy Ondřejská 56, Karlovy Vary (dále jen 
„systém“), je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat 
obrazové záznamy ze sledovaných míst a tato data uchovávat po dobu 7 dnů. 
Kamery systému snímají obraz šaten školy, hlavní vstupy a vybrané chodby. 
Kamery nejsou umístěny v kancelářích, třídách, sociálním zázemí ani v místech, kde se žáci a zaměstnanci 
školy obvykle zdržují v době vyučování nebo pracovních činností. 
Kamery u vstupů do objektu slouží pro monitoring vniku neoprávněných osob do objektu. 
Ochrana soukromí subjektů je zajištěna časovými režimy monitorování / záznam. Místa, která slouží 
k vykonávání pracovních úkonů, popřípadě trávení volného času nejsou zaznamenávána, ani 
monitorována.  
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Místa, která byla vyhodnocena jako problematická, byla zajištěna přiměřeným nastavením kamer 
prostřednictvím pozice, úhlu záběru, maskování a nastavení časového režimu záznamu. 

 
1) Systém je tvořen 20 kamerami. Všechny kamery jsou typu IP. Monitoring (záznam) je spouštěn 

na základě detekce pohybu. Soupis jednotlivých kamer: 
 

Č. zorné pole Účel 

K1.1 
Hlavní vstup pro 
studenty v 1.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob 
v objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K1.2 
Šatní skříňky určené 

pro odkládání 
osobních věcí v 1.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K1.3 
Šatní skříňky určené 

pro odkládání 
osobních věcí v 1.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K1.4 
Šatní skříňky určené 

pro odkládání 
osobních věcí v 1.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K1.5 
Chodba v prostoru 

šaten v 1.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K1.6 
Šatní skříňky určené 

pro odkládání 
osobních věcí v 1.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K1.7 
Šatní skříňky určené 

pro odkládání 
osobních věcí v 1.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K1.8 
Šatní skříňky určené 

pro odkládání 
osobních věcí v 1.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K1.9 
Šatní skříňky určené 

pro odkládání 
osobních věcí v 1.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K2.1 
Chodba před PC 
učebnou ve 2.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 
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K2.2 
Vstup z prostoru 

kadeřnictví do objektu 
školy ve 2.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K3.1 
Chodba před kabinety 

ve 3.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K3.2 
Chodba před 

knihovnou ve 3.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K4.1 
Chodba před kabinety 

ve 4.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K4.2 
Chodba před 

kancelářemi ve 4.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K5.1 
Chodba před 

kancelářemi v 5.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K5.2 
Chodba před 

sekretariátem v 5.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K5.3 
Vedlejší vstup pro 
návštěvy v 5.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K6.1 
Chodba před PC 

učebnou a 
serverovnou v 6.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

K6.2 
Chodba před archivem 

v 6.NP 

Účelem provozování kamerového systému CCTV je ochrana 
majetku školy, zaměstnanců a žáků a zajištění bezpečnosti osob v 
objektu školy a ochrana před rizikovým chováním osob v objektu 
školy 

* Doba záznamu je nastavena pro překlenutí nepřítomnosti obsluhy kamerového systému v průběhu 
prázdnin. 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM REŽIMU ZÁZNAM u jednotlivých kamer 
 

Č. POPIS KAMER DOBA ZÁZNAMU (mimo tuto dobu pouze monitoring) 

K1.1 
Hlavní vstup pro 
studenty v 1.NP 

Pouze monitorovaný prostor 

K1.2 
K1.3 
K1.4 
K1.5 
K1.6 
K1.7 
K1.8 
K1.9 

Šatní skříňky určené pro 
odkládání osobních věcí 

žáků v 1.NP 

00:00 – 07:30 
08:00 – 12:20 
12:30 – 13:15 
13:20 – 14:05 
14:15 – 23:59 

K2.1 
K2.2 
K3.1 
K3.2 
K4.1 
K4.2 
K5.1 
K5.2 
K5.3 
K6.1 
K6.2 

Chodba 
2.NP 
3.NP 
4.NP 
5.NP 
6.NP 

00:00 – 07:30 
08:00 – 08:45 
08:50 – 09:35 
09:40 – 10:25 
10:45 – 11:30 
11:35 – 12:20 
12:30 – 13:15 
13:20 – 14:05 
14:15 – 23:59 

 
3) Kamery jsou umístěny v interiérech budovy s ochranným krytem, mimo běžný dosah osob. 

Přenos dat mezi kamerami a úložištěm probíhá prostřednictvím IP sítě vedené po UTP kabelu. 
Přístup na kamery a přenos dat je zajištěn uživatelským jménem a heslem, zařízení je zamčené 
v rackové skříni v 6.NP v uzamčené místnosti 608. Přenosové cesty od kamer do úložiště jsou 
odděleny od běžné sítě a chráněny přístupovými údaji. Datové úložiště je uzamčeno v místnosti 
č. 608, do které je osobám vstup zakázán, mimo zpracovatele. 

4) Záznamy z jednotlivých kamer jsou ukládány na digitální videorekordér (NVR) umístěný 
v uzamčené místnosti č. 608 objektu. Zálohování záznamů není realizováno. 

5) Správu NVR provádí zpracovatel administrátor systému, uvedený v  čl. 3. odst. 1), který má  
kompletní přístup k NVR, tedy i k záznamům. Pro správu NVR disponuje svým vlastním 
uživatelským účtem. O zásazích do konfigurace NVR a celého systému jsou vedeny záznamy 
v provozním deníku systému. Provozní deník je uložen u zpracovatele administrátora. 

6) Instalaci a odbornou údržbu systému provádí pracovníci dodavatele ICS – systémy s.r.o., se 
sídlem Hory 106, 360 01 Karlovy Vary, kteří systém prvotně konfigurovali. Tito pracovníci nemají 
do systému přístup bez vědomí a přítomnosti zpracovatele administrátora. 

 
7)   Monitorovací prostor s režimem záznamu je označen dobře viditelnými informačními tabulkami 

s piktogramem kamery a údajem o monitorování prostoru kamerovým systémem se záznamem, 
s identifikací správce s registračním číslem 00048109, názvem organizace, IČ, odkazem na 
místo/osobu, kde je možné získat o systému podrobnější informace) viz příloha č. 3, a to po 
celou dobu provozu systému tak, aby subjekt údajů byl upozorněn na systém před vstupem do 
monitorovaných prostor, v každém případě před záběrem  kamery. 

 Monitorovací prostor bez režimu záznamu je označen dobře viditelnou informační tabulkou 
s piktogramem kamery a údajem o monitorování prostoru systémem s registračním číslem. 
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Čl. V. 
TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

 
1)  Neoprávněný přístup k prostředkům kamerového systému 

Prostředky kamerového systému Technicko-organizační opatření 

kamery 
umístění u stropu, mimo běžný dosah osob 
pohybujících se ve sledovaném prostoru, kryty 
kamer 

rozvody ke kamerám 
rozvody v lištách, v uzamykatelném rozvaděči 
jsou zakončení kabelů, rozvody kamerového 
systému umístěny odděleně od ostatních sítí 

záznamové zařízení, NVR umístění v uzamykatelné místnosti č. 608 
v uzamykatelném racku, ostraha celého objektu – 
PCO, vstup do místnosti cizím osobám zakázán, 
NVR je připojen k logicky oddělené síti, systém 
nemá zapnuty formy přenosu dat na jiná média 
(USB, FDD zablokovány), systém vyžaduje 
autorizaci oprávněného uživatele - k záznamům 
kamer mají přístup pouze statutární zástupce a 
zpracovatel administrátor, zaznamenávaná data 
jsou šifrovaná 

 
2) Neoprávněné čtení, kopírování, přenos, úprava a vymazání kamerových záznamů 

Ke kamerovým záznamům má přístup pouze zpracovatel administrátor pomocí uživatelského jména, 
hesla. Heslo a uživatelské jméno je uloženo zapečetěné u ředitele organizace. V případě potřeby je 
nahlédnutí do záznamů umožněno pouze statutárnímu zástupci organizace a o nahlédnutí jsou 
pořizovány zápisy v provozním deníku s uvedením jména, data a času nahlédnutí. Zápisy jsou uloženy 
u zpracovatele administrátora. V případě předání záznamu oprávněným osobám, je pořízen 
předávací protokol o předání záznamu s uvedením data, času záznamu a identifikaci oprávněné 
osoby, která záznam, či jeho kopii převzala.  

 

3) Živelní událost – zničení prostředků kamerového systému včetně dat (povodeň, požár, apod.) 

V případech zničených dat, nebo systému bude proveden záznam v provozním deníku o události a 
rozsahu škody na záznamech, kamerovém systému a bezpečnostních opatření. 

 
 

Čl. VI. 
OVĚŘOVÁNÍ FUNKČNOSTI TECHNICKO-ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Zpracovatel zajišťuje funkčnost a konfiguraci systému. Každá změna konfigurace systému je zanesena do 
provozního deníku. 

Mimo výše uvedené je systém spravován firmou ICS - systémy, která provedla instalaci. Pracovníci firmy 
ICS - systémy přistupují k systému pouze pod dohledem pracovníků SŠ uvedených výše. 
Zpracovatel je odpovědný za dodržování směrnice, provádí její kontrolu a aktualizaci minimálně 1x 
ročně. 
Kontrolu systému provádí zpracovatel administrátor 1 x ročně se záznamem v provozním deníku. 
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Čl. VII. 
POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU 

 
1) Záznamy pořízené systémem je možno předat pouze protokolárně.  

            Oprávněnými subjekty pro podání žádosti o poskytnutí záznamu z kamerového systému jsou: 
 

 Subjekty, kterým je správce povinen předat záznamy z kamerového systému na základě 
zákona, zejména orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového 
řízení, 

 Subjekty uvedené v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., 

 Ostatní subjekty, kterým mohou být kamerové záznamy poskytnuty pouze na základě 
souhlasu subjektu údajů, který je na záznamech zachycen. 

2) Subjekty, které žádají o poskytnutí záznamu z kamerového systému, podávají zpracovateli 
administrátorovi žádost obsahující specifikaci rozsahu požadovaného záznamu, zdůvodnění 
žádosti a v případě subjektů, kterým je zpracovatel povinen předat záznam ze systému na základě 
zákona, také termín pro poskytnutí záznamu.  

3) Zpracovatel může poskytnout kamerové záznamy orgánům činným v trestním řízení nebo 
správním orgánům pro vedení přestupkového řízení i z vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má 
podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. 

4) Obsah podrobné informace poskytované subjektu údajů (žadateli). Zpracovatel má povinnost 
poskytnout subjektu údajů další informace v souvislosti s jeho právy vyplývajícími z § 12 a § 21 
zákona č. 101/2000 Sb.  

      Obsah informace: 

 účely zpracování  

 místo/místa zpracování, 

 příjemce/kategorie příjemců/zpřístupněných údajů, 

 popis umístění kamer 

 doba uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí 
         doby uchování (např. přepisem ve smyčce), 

 režim fungování kamer (např. na základě detekce pohybu, nepřetržitý, mimo pracovní 
dobu/vyučování apod.), 

 kontaktní údaje pro přijímání žádosti nebo stížnosti. 

 
Čl. VIII. 

SOUHLAS SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ A REGISTRAČNÍ POVINNOST 
 

1) Ke zpracování osobních údajů je možné přistoupit pouze se souhlasem subjektů osobních údajů 
nebo v případě systému po splnění informační povinnosti. Ta je v případě systému splněna 
umístěním informační tabulky ke všem vstupům do prostor monitorovaných systémem. 

 
2) Zpracovatel osobních údajů obecně je povinen každé zpracování osobních údajů registrovat u 

ÚOOÚ. Stejně tak je nutné oznamovat ÚOOÚ  např. každou změnu systému, změnu počtu kamer 
i změnu doby ukládání záznamů apod. Každé hlášení změn je potřeba brát jako nové oznámení, 
je tedy nutné vyplnit kompletní registrační formulář, jako by se jednalo o první registraci. 
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Čl. IX.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
(1) Tato směrnice se přiměřeně použije i na další vnitřní organizační řídící právní akty, které nejsou 

vnitřními předpisy školy dle čl. I. a dle zákoníku práce. 
(2) Na vztahy neupravené touto směrnicí se přiměřeně použijí zákonná ustanovení, která upravují 

vztahy obsahem i účelem jim nejbližší. 
(3) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem  

 
SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA A VNITŘNÍ PŘEDPISY: 

 
PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 - Rozmístění, zorné úhly a záběry jednotlivých kamer 
Příloha č. 2 - Osvědčení o zápisu do registru zpracování osobních údajů 
Příloha č. 3 - Informační tabulka 

   
 
V Karlových Varech dne 31. 8. 2016 
 
 
 
 
 
RNDr. Jiří Neumann,  
ředitel školy 
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Příloha č. 1 - Rozmístění, zorné úhly a záběry jednotlivých kamer 
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Příloha č. 2 - Osvědčení o zápisu do registru zpracování osobních údajů 
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Příloha č. 3 - Informační tabulka 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


