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kamerový systém v kostele

Dobrý den,
prosím o váš pregnantní názor, či doporučení, z hlediska zákona o ochraně osobních údajů, na
provozování kamery pro přímý přenos obrazu a zvuku z bohoslužeb v katolickém kostele. Sám
vnímám, že takto to má zprovozněný leckterý kostel nejrůznějšího náboženského zaměření, stačí
téma "vygůglit". Sám jsem byl překvapen velmi detailním a přesným na osoby ve scéně u
některých případů. Nikde na stránce s náhledem na obraz scény jsem se však nenašel text s
upozorněním na právní rámec takto provozovaného systému. Sami ve městě provozujeme přímé
přenosy, bez záznamu, Zastupitelstva města a provoz máme organizačně z hlediska doporučení a
citace zákona o OÚ ošetřen. Situace v kostele by měla adekvátně odpovídat podobnému stavu, v
dnešní době, kdy v médiích je na toto téma dostatek informací na zorientování, by se však,
připouštím, mohl vyskytnout někdo, kdo to bude, při absenci doprovodných informací (např.,
informace před zahájením přenosu, tabulka u vstupu do objektu kostela apod.) rozporovat. Na
stránkách farnosti pro veřejnost je dostupný pouze přímý přenos, bez možnosti přístupu k
záznamu (který z však hlediska technického a servisního možný je). Podobná situace se čerstvě
již vyskytla. Umístil jsem zatím část textu s obecným vyjádřením a s odkazem na dokument (viz v
příloze) na stránku farnosti se streamem, snad by bylo vhodné umístit u vchodu trvale tabulku s
upozorněním.
Děkuji, s úctou, 
Ing. Jaroslav Kocůrek, varhaník římskkat farnosti Uničov
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chvkr.,
abych kloudně navázal na včerejší poznámku o výtce O.A., dovolím si zdvořile zopakovat s plnou
odpovědností, že v souladu s citací zákona o osobních údajích a jejich zpracování, se v případě
poskytování přímého přenosu prostřednictvím internetu dostupného pak veřejnosti se nejedná
o zpracování osobních údajů*. Pakliže by se pořizoval záznam, (technicky defacto, z důvodu
servisního tato možnost je vždycky), a záznam by byl poskytován pro veřejnost, pak o zpracování
se jedná. V případě poskytnutí záznamu, např. svatby, pohřbu, v našem případě, se jedná již o
zpracování OÚ, záznam musí však, dle zákona, být poskytnut pouze s výslovným souhlasem
osoby.
Pro případ pořizování jen přímého přenosu stačí osoby nacházející se v objektu informovat o
této skutečnosti**, což jste učinil, nebo lépe, umístit u vchodu tabulku s touto
informací. Oficiálně je možno nechat si "požehnat" tuto praxi, či zkonzultovat o UOOU.cz
Přikládám prameny, text je vyznačen žlutě*, zeleně**
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=1549&n=stanovisko-c-10-
2012-k-problematice-provozu-webovych-kamer-prenasejicich-obraz-na-verejne-pristupne-
webove-stranky-z-hlediska-zakona-o-ochrane-osobnich-udaju 
jk
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