
 Kamerové systémy jsou cenově dostupným a velice efektivním nástrojem pro
zajištění pořádku a bezpečnosti v bytových domech. Díky tomu patří monitoring 
kamerovými systémy mezi základní prvky zabezpečení prakticky všech druhů
objektů. 

 Díky našemu zaměření a specializaci na slaboproudé systémy v bytových domech,
se bohužel i v roce 2021 stále setkáváme se častými dotazy/mylnými názory, které
se týkají možnosti/nemožnosti instalovat kamerový systém v bytovém domě. Zde
jsou některé z nich:

1. Potřebujeme 100% souhlas všech osob/vlastníků/nájemníků v domě
         s instalací kamerového systému?
2. Většina obyvatel kamery do domu chce, ale máme tu pár jedinců, kteří
         s instalací nesouhlasí.
3. Lidé si myslí, že je bude někdo sledovat, a tak kamery do domu nechtějí.
4. Chceme monitorovat auta a kontejnery na ulici před domem, proto poptáváme
         kamerový systém.

 Proto jsme se rozhodli udělat drobnou osvětu na toto téma, aby společenství
vlastníků nebo bytová družstva nepodléhala tlaku několika jedinců s odlišným
laickým názorem, který blokuje zvyšování úrovně bezpečí a kvality bydlení
ostatních obyvatel v objektu…
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Kamerové systémy (CCTV) v bytových domech
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 Zaměříme se na první častou otázku/mylný názor…

1. Potřebujeme 100% souhlas všech osob/vlastníků/nájemníků v domě
s instalací kamerového systému?

Odpověď: Ne, nepotřebujete…

Vysvětlení: Instalace kamerového systému se nijak neliší od jiné instalace nebo
modernizace objektu. Pokud se tedy vedení SVJ/BD vejde do finančního limitu,
který má platnými stanovami určen, nemusí dokonce ani žádat o instalaci kamer
na shromáždění. 

 Pokud je investice do instalace kamerového systému v daném případě vyšší, než
je mandát vedení domu, je potřeba v souladu s § 13 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
svolat shromáždění, kde proběhne standardní hlasování k instalaci kamerového
systému. Důvodem shromáždění však není nemožnost instalovat kamerový
systém z důvodu legislativy, nýbrž finanční limit. Hlasování tak probíhá dle platných
stanov (ve většině případech se jedná o nadpoloviční většinu), aby mohlo vedení
domu investici zrealizovat. Vedení domu, jakožto správce osobních údajů, musí
však splnit svou informační povinnost vůči obyvatelům ve smyslu § 11 zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 Pokud to zjednodušíme, vedení domu má povinnost oznámit obyvatelům domu
před zahájením provozu kamerového systému, že bude tento systém spuštěn a že
bude docházet ke zpracování jejich osobních údajů. Dále je potřeba seznámit
obyvatele s tím, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu
mohou být zpřístupněny. K tomuto však slouží GDPR dokumentace (viz dále).

 Tato oznamovací povinnost provozu kamerového systému ve společných
prostorách platí také pro ostatní osoby, které v objektu nebydlí a vstupují do něj
nepravidelně (návštěvy apod.). Ke splnění této povinnosti pak slouží jednoduché
informační tabulky/samolepky u všech vstupů do sledovaných prostor.

 Oznámení u vstupů musí obsahovat alespoň informaci, že jsou společné prostory
monitorovány a kde je možné získat informace o zpracování osobních údajů
(zpravidla správce, tedy vedení domu).
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Druhý zmíněný bod...

2. Většina obyvatel kamery do domu chce, ale máme tu pár jedinců,
kteří s instalací nesouhlasí.

Odpověď: Tak, jak již bylo uvedeno u otázky č.1, nesouhlas minoritní
skupiny obyvatel s instalací kamerového systému, nemá žádnou oporu
v zákoně a nesouhlasní jedinci nemají naštěstí možnost blokovat
modernizace objektu. 

Doporučení: Samozřejmě víme, že každý bytový dům a skladba jeho
obyvatel je individuální. Stejně jako mezilidské vztahy. Vedením bytových
domů doporučujeme, aby se svými obyvateli komunikovali a předávali jim
přesné informace. Tím zamezí případným dezinformacím či zbytečným
obavám. Zároveň je nutné brát ohled na platné stanovy každého bytového
domu, které se mohou v různých aspektech lišit od standardních stanov
drtivé většiny domů.
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Třetí bod...

3. Lidé si myslí, že je bude někdo sledovat, a tak kamery do domu
nechtějí..

Odpověď: Jedná se o zbytečnou obavu, jelikož funkcí kamerového systému,
je prevence a zároveň možnost zpětné kontroly při dohledávání událostí.
Kamerové systémy jsou zároveň skvělým výchovným prostředkem, jelikož
je možné na nich dohledat různé zlozvyky, které ohrožují zabezpečení
bytového domu (např. vpouštění neoprávněných osob do domu, odkládání
hořlavých odpadků ve společných prostorech, nedovírání vstupních dveří
do objektu).

Vysvětlení: Při umísťování kamer je nutné dbát dodržování jejich účelu bez
omezení ochrany osobních údajů obyvatel. Zároveň je zapotřebí dodržet
zásady prezentované v citovaném stanovisku ÚOOU (úřad pro ochranu
osobních údajů). Zde je citace onoho stanoviska:

,,1. Při stanovení prostředků a způsobu zpracování osobních údajů
(tj. při nastavení kamerového systému), což je povinnost správce dle
§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, doporučuje Úřad
přihlédnout k povaze prostor, které mají být sledovány, a to zejména k tomu,
zda tyto prostory jsou obvykle průchozí nebo pouze příležitostně
navštěvovány, anebo zda slouží jako bezprostřední přístup k bytům, v nichž
obyvatelé domu mají nárok na nejvyšší míru soukromí.

2. Sledování prostor jako jsou sklepy a půdy a vchody do nich, garáže,
kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy
(a jeho bezprostřední okolí), do soukromí s ohledem na další parametry
kamerového systému většinou zasahuje v přiměřené míře a z hlediska zásad
účelného a přiměřeného zpracování údajů nevyvolává zásadní problémy.
V obdobném režimu jsou obvykle také vstupní dveře do domu, vstupní
chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště. Ve všech prostorách
je však třeba dbát na pečlivé nastavení kamerového systému, zejména úhlu
záběru kamery ve vztahu k celkovému rozsahu snímaných prostor tak, aby
současně, nebyla snímána jiná místa, v nichž by sledováním bylo více
zasaženo soukromí obyvatel či návštěvníků domu;
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3. V případě kamerového sledování vchodových dveří do bytů se jedná o
prostory, jejichž záběry mohou podstatně více vypovídat o soukromém
životě obyvatel domu. Provozováním kamerového systému zaměřeného
na konkrétní byty může docházet k závažným zásahům do práva na ochranu
soukromého a osobního života a lze jej uskutečnit jen ve výjimečných a
odůvodněných případech, a to se souhlasem obyvatel dotčených bytů.“

Konec citace ÚOOU...

 Všechny body uvedené v citaci ÚOOU samozřejmě pečlivě dodržujeme.
Nejcitlivějším tématem v bytových domech, jsou samozřejmě vstupy do
bytů, které se nacházejí v přízemí. Pozorovací úhel kamer je samozřejmě
široký a chodby ve společných prostorách většinou úzké, díky čemuž se
fyzickému snímání vstupu do bytu nedá vždy zabránit. Technologie jsou
však i na tyto situace připraveny. Digitální IP kamerové systémy, které
instalujeme, disponují funkcí začernění obrazu. Pokud je tedy zapotřebí
hlídat chodbu společných prostor, kde se zároveň nachází vstupní dveře
do bytu, jednoduše plochu záběru se vstupními dveřmi do bytu vyřadíme
pomocí začernění obrazu. Díky tomu není zapotřebí souhlas dané bytové
jednotky, jelikož vstup do bytu není snímán ani zaznamenáván.
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V neposlední řadě zbývá zmínit poslední často zmiňovaný bod tohoto článku...

4. Chceme monitorovat auta a kontejnery na ulici před domem, proto
poptáváme kamerový systém.

Odpověď: Snímání veřejného prostoru bohužel není pomocí soukromého
kamerového systému v bytovém domě možné.

Vysvětlení: Veřejný prostor (ulice, náměstí apod.), může být monitorován
výhradně kamerovým systémem pod správou města. Není tak možné
nainstalovat kamerové zařízení například na fasádu domu a snímat sousední
objekty, vozidla parkující na ulici nebo veřejný prostor v okolí, ať je úmysl
ochrany zdraví a majetku sebevětší. 

 Samozřejmě v bytových domech dochází k situacím, ve kterých se nelze
vyhnout částečnému snímání veřejného prostoru. K těmto situacím dochází
zejména u vstupů do objektů, které disponují čirým sklem. Kamera, ač je
umístěna v interiéru domu a má jako primární úkol monitorovat vstup do
domu a zaznamenat případné poškození vstupních dveří vandalem nebo
vstup nepovolané osoby do objektu, zároveň ,,vidí“ skrz čiré sklo také na
ulici.

 V takové situaci, stejně jako u ostatních kamer, bez výrazných potíží
obhájíte pomocí GDPR dokumentace účel a umístění kamery, jelikož záznam
takovéto minimální nutné části veřejného prostoru je v toleranci. 

 Pokud se však bytový dům přeci jen rozhodne k umístění kamerového
zařízení na fasádu domu, je možné snímat výhradně stěny domu, a to bez
záznamu přilehlých chodníků, parkovišť, silnic a další. Tyto prostory, se ze
záznamu a pozorovacího úhlu omezí stejně, jako vstupy do bytových
jednotek (začerněním dané plochy záznamu). Pokud má však bytový dům
vlastní oplocené pozemky v okolí svých objektů (u novostaveb zpravidla
dětská hřiště ve vlastnictví SVJ/BD), které jsou označeny podobně jako
vstupy do objektu s informací o monitorovaném prostoru, je možné snímat
i takový prostor.


