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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 
Město Český Brod, jakožto povinný subjekt, obdrželo dne 22.05.2022žádost od žadatele, kterým je 

 podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádá 
poskytnutí níže uvedených informací: 
 
Provozuje Město Český Brod, městský kamerový dohledový systém? 
Ano.  
Kdo je jakožto správce a kdo zajišťuje ve městě Český Brod městský kamerový dohlížecí systém?  
Správcem je Město Český Brod, městský kamerový systém zajišťuje Městská policie Český Brod.  
Je Město povinně odpovědné za zajištění kamerového systému? 
Ano.  
Jak je řešena otázka pro nezbytné zpracování osobních údajů § 3 odst. 6 ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 
a § 12 v písmenech g, c, d, § 5 odst. 2 v písmenech a), e) správce může zpracovávat osobní údaje 
pouze se souhlasem subjektu údajů. § 9 písmeno i).  
Kamerový systém města Český Brod je provozován v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, § 79a Měření rychlosti vozidel. Za 
účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie 
oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech 
určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií, s ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii. Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů 
podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně 
přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. 
Pořizování záběrů osob z ulic města prostřednictvím tohoto kamerového systému je v souladu s § 5 a 
§ 43 odst. 3 písmeno e) aktuálně platného zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Dle 
těchto § a ustanovení Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. 
Bez tohoto souhlasu může správce osobní údaje zpracovávat, jestliže je zpracování nezbytné pro 
ochranu práv nebo právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové 
zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho 
soukromého a osobního života.  
Osobní údaje, resp. záznamy z kamerového systému, přispívají ke stanovenému účelu. Tím je ochrana 
majetku i zdraví osob a majetku města a organizací ve městě. Záznamy nejsou zpracovávány nad 
rámec tohoto účelu. Doba, po kterou jsou záznamy uchovávány je přiměřená (20 dnů). Po uplynutí 
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této lhůty jsou záznamy smazány. Samotné kamery jsou umístěny a provozovány tak, aby nebylo 
narušeno právo subjektu na ochranu jeho soukromého a osobního života. Kamerami jsou pokryta jen 
místa veřejně přístupná, vyhodnocená jako riziková, a to i na základě podnětů od veřejnosti. 
Kamerový systém má význam zejména tím, že preventivně odrazuje od páchání určitých druhů 
trestné činnosti; kamerový záznam je mnohdy rozhodujícím podkladem pro PČR při pátrání po 
pachateli nebo prokazování trestného činu; při mimořádných nebo krizových situacích, přivolání 
pomoci lidem při nehodách, ve zdravotní nouzi, při navigaci složek IZS; 
Město Český Brod, potažmo Městská Policie Český Brod naplňuje i další požadavky zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění. Jde zejména o § 8 Informační 
povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem. Jsou plněny i další požadavky tohoto 
zákona, konkrétně § 25 Zásady zpracování osobních údajů – § 32 Obecné povinnosti spravujícího 
orgánu a záměrná ochrana osobních údajů. Město i Městská policie Český Brod přijaly všechna 
nezbytná organizační a technická opatření na ochranu zpracovávaných osobních informací. Jsou 
stanovena pravidla, kdo a za jakých podmínek smí mít přístup k osobním údajům, kdy a na jakých 
zařízeních a systémech smí být data zpracována. 
Kde lze získat podrobné informace o kamerovém systému města. § 24b zákona č. 553/1991 Sb. Na 
kterých místech dohlíží kamerový systém města. 
Občané a návštěvníci města jsou o použití kamerového systému informováni na komunikacích 
vstupujících do města, dopravním značením u úsekového měření rychlosti a na webových stránkách 
města a městské policie. 
https://www.cesbrod.cz/group/gdpr 
https://www.cesbrod.cz/category/bezpecny-brod-kamerovy-dohled-mesta 
https://www.cesbrod.cz/category/bezpecny-brod-kamerovy-system 
V případě města se může jednat o vydávání obecně závazných vyhlášek podle § 10 obecního zřízení o  
vytvoření obecní policie podle § 35a obecního zřízení a zákona o obecní policii. Jaký počet  
kamer město má a jaká byla celková cena pořízení kamer městského kamerového systému.  
Aktuální počet kamer je 52. Celková pořizovací cena na kamerový systém činila od roku 2006 
6.492.065,51 Kč, z toho z dotace Ministerstva vnitra ČR činila 2.749.505 Kč. 
Z jakého rozpočtu města byla uvolněna dotace na pořízení městského kamerového systému.  
Náklady na kamerový systém byly hrazeny z rozpočtu města a dotace Ministerstva vnitra ČR, jak je 
uvedeno v předchozí odpovědi. 
Žádám o zaslání doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o  
obcích (obecní zřízení). 
V příloze odpovědi. 
Úsekové měření rychlosti ve městě – automatizované, kolikrát a kde  
proběhlo automatické měření rychlosti.  
Automatizované měření rychlosti ve městě Český Brod nemáme. 
Měření rychlosti vozidel dle § 79a, zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, na území města Český Brod. Měření schválena Policií ČR dle § 79a, zákona 
č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
Seznam míst je zveřejněn na webu města na adrese: 
https://www.cesbrod.cz/category/bezpecny-brod-mereni-rychlosti  
 
 
                           Mgr. Klára Uldrichová, MPA 
                     vedoucí odboru vnitřních věcí 
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