Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26,
příspěvková organizace
Vnitřní předpis o provozování kamerového systému
1. Na základě ustanovení §316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a § 29 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydávám
jako statutární orgán školy tuto směrnici.
2. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance DDM, také pro další osoby, které jsou
k DDM v jiném pracovně právním vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní
činnosti) nebo jiný právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva).
3. Účel instalace kamerového systému
Ochrana majetku před krádeží, ochrana majetku před vandalismem, prevence proti
vandalismu a zvýšení bezpečnosti dětí.
4. Popis instalace kamer
Všechny kamery systému snímají obraz veřejných prostor DDM a prostory zahrady.
a) První kamera je umístěna venku a sleduje bezpeční provoz na hřišti DDM.
b) Druhá kamera na chodbě v patře staré budovy a hlídá pohyb osob v tomto sektoru.
c) Třetí kamera sleduje horní vestibul a jsou zde vidět oba vchody do DDM.
d) Čtvrtá kamera je namířena na zadní vchod DDM.
e) Pátá kamera snímá vstupná halu staré budovy DDM.
f) Šestá kamera snímá přístup k lezecké stěně a prolézačky.
g) Sedmá kamera sleduje přístupovou cestu k hlavnímu vchodu DDM a stání služebních
automobilů.
h) Osmá kamera sleduje přístup k zadnímu vchodu DDM a stání přívěsu.
i) Devátá kamera sleduje přístupovou cestu ke vchodu do nové budovy
j) Desátá kamera je umístěna na střeše budovy na dopravním hřišti a monitoruje případné
neoprávněné vniknutí do objektu dopravního hřiště.(střeží značky a semafory před vandaly)
k) Jedenáctá kamera je umístěna na štítu budovy DDH a monitoruje vstup na DDH hlavní
branou –vykrývá mrtvý úhel desáté kamery.
5. Zabezpečení osobních údajů shromažďovaných kamerovým systémem
a) Celý DDM a místnost se záznamovým zařízením je napojen na PCO.
b) Přístup do skříně se záznamovým zařízením má pouze omezený počet zaměstnanců
Ředitel a pověřený pracovník.
c) Záznamové zařízení je umístěno v zamčené skříni.
d) Přenosové kabely jsou zalištované.
e) Vstup do systému (prohlížení záznamu, nastavení systému) vyžaduje autorizaci
oprávněného uživatele. K záznamům z kamer má přístup pouze ředitel DDM nebo pověřený
pracovník.
f) On-line záznam kamer je zobrazen na monitoru na recepci DDM , kde slouží v pracovní
době ke kontrole bezpečnosti návštěvníků DDM.
g) On-line záznam z kamery na dopravním hřišti Břehnická 7 je k dispozici správci hřiště.

6. Záznam ze všech výše uvedených kamer je uchováván po dobu 5 dnů. Disk zařízení se
automaticky odmazává. Tato doba je nutná s ohledem na uchování záznamu a případné
dohledání události po víkendu a prázdninách.
7. Další ustanovení
Na vstupních dveřích do objektů jsou umístěny informační cedule „Objekt je střežen
kamerovým systémem se záznamem“.
V Chebu 1.9.2016
Ing. Miloslav Šverdík
ředitel DDM Sova

