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6.5 Dotaz – Používání kamer ve školách

Dotaz:
Syn má ve škole strach chodit na WC, protože tam starší 
děti šikanují mladší. Na schůzce s ředitelem školy mi bylo 
řečeno, že se s tím nedá nic dělat. Chápu, že není možné, aby 
učitelé o přestávkách hlídali na WC, ale proč tam alespoň 
nedají kamery?

Odpověď:
Instalace kamerového systému na toaletách základní popř. střed-
ní školy je problematická hned ze dvou důvodů. Předně se jed-
ná o prostory, které jsou využívány k velmi soukromému účelu, 
za druhé jsou využívány především dětmi, kterým je právním 
řádem poskytována zvýšená ochrana.

Obecně instalace kamerových systémů se záznamem ve veřej-
ně přístupných prostorách podléhá režimu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
(dále jen „ZOOÚ”). Podle opakovaně vyjadřovaného názoru 
Úřadu pro ochranu osobních údajů režimu zákona nepodléhají 
kamerové systémy bez záznamu. Lze však mít za to, že použití 
kamerového systému bez pořízení záznamu by v tomto případě 
bylo bezpředmětné.

Zákon vychází ze zásady proporcionality, tj. z toho, že je vždy 
třeba pečlivě zkoumat význam účelu, kterého má být zpracová-
ním osobních údajů (ochrana žáků) dosaženo, ve vztahu k pro-
středkům (kamera), kterých přitom má být použito, přičemž 
je založen na tom, že je možno užít jen prostředky, které jsou 
k naplnění sledovaného účelu nezbytně nutné. A to tak, aby byl 
případný zásah do práv těch, kterých se tyto osobní údaje týkají 
(tzv. subjektů údajů) minimalizován. Osobním údajem je přitom 
podle § 4 písm. a) ZOOÚ47 jakákoliv informace týkající se urče-

47 Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitel-

ného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitel-
ný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifi kovat zejména na 
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