
Kamerový systém v obci Baška 
(dále jen „KMS“) 

 

Označení správce Obec Baška 

Baška 420, 739 01  Baška 

Tel.: 558 445 210 

E-mail:  podatelna@baska.cz  

Id. dat. schránky: g5vb7q5 

IČ:     00296511 

DIČ:  CZ00296511 

Účel zpracování 
Zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku 

a zdraví a jako nástroj dokumentační. 

Popis kategorií subjektů údajů 
Občané vstupující do monitorovaného prostoru (obyvatelé 

obce, návštěvníci, ...) včetně dopravních prostředků. 

Popis kategorií osobních údajů 
Podoba a obrazové informace o chování a jednání 

zaznamenaných osob. 

Příjemci osobních údajů a informace o případném 

předání osobních údajů do třetích zemí 

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, 

případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu 

zpracování (např. správní orgány). 

Lhůta pro výmaz 

Doba uchování záznamu je max. 20 dní. Záznam zachyceného 

incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání 

případu a pro právní ochranu. 

Technická a organizační bezpečnostní opatření 

Uzavřené, zabezpečené prostory, řízený přístup k datům, 

školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání 

nahrávek oprávněným orgánům a osobám. 

 

 
Provoz obecního kamerového systému v obci Baška 
 
V obci Baška je provozován kamerový systém, přičemž rozmístění jednotlivých kamer 
je uvedeno na konci dokumentu. Monitorovací stanoviště se nachází v budově obecní 
policie. Provozování obecního kamerového systému je v souladu se zákonem č. 
553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, a také v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
  
Monitorování je určeno ke sledování míst ohrožených zvýšeným nápadem trestné 
činnosti, narušováním veřejného pořádku, sledování dopravní situace a dalších 
patologických jevů narušujících občanské soužití. Dále je určeno k monitorování 
průběhu zákroků nebo úkonů prováděných obecní policií. 
 
Monitorovány jsou pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, „všechna náměstí, ulice, 
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez 
omezení“, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru. Je přísně zakázáno monitorovat kamerami jiné než veřejné prostory a tak 
zasahovat nepřiměřeně do soukromí občanů. Toto neplatí pouze v případě 
monitorování průběhu zákroku. 
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Budování KMS má přinést občanům faktické zvýšení bezpečí, obnova veřejného 
pořádku, eliminace soc. patologických jevů apod. 
Základním cílem je tedy zajištění bezpečí v lokalitě, ochrana života a zdraví obyvatel, 
ochrana majetku a objektů, zajištění veřejného pořádku apod. 
 
Provozovatel: Obecní policie Baška 
 
Rozmístění kamer: 

 budova Obecního úřadu Baška 

 budova služebny Obecní policie Baška 

 parkoviště u Obecního úřadu Baška směr křižovatka 

 požární zbrojnice v Kunčičkách u Bašky směr křižovatka 

 lávka přes řeku Ostravici v Hodoňovicích 

 areál autokempu Baška a přilehlé parkoviště 

 přenosná kamera pro monitorování průběhu zákroku strážníků 


