
Balanční test videozvonku bez záznamu 
 

 
 
Zpracování:     Videozvonek pro potřeby školní družiny ZŠ Trnava 
Správce systému:    Základní škola Trnava, okr. Zlín 
Osoba zodpovědná za zpracování:  Mgr. Helena Vývodová 
Datum vypracování balančního testu:  26.1.2022 
 
 
Účelem provozování videozvonku je:   

 Zajištění bezpečnosti dětí a zamezení vstupu cizích osob do ZŠ  

 Ochrana majetku a prevence proti vloupání do ZŠ  
Zpracování osobních údajů je v tomto případě zákonné, neboť se jedná o oprávněný zájem správce 
a třetí osoby (čl. 6, odst. 1f) Obecného nařízení)  
 
 

Kde je kamera umístěna? Jaký prostor zabírá? 

Videotelefon pouze s přímým přenosem je umístěn u vstupních dveří do ZŠ. Kamera zabírá 
bezprostřední vstupní prostor. 

 
Proč je kamera zde umístěna? Jaký je účel zpracování?  

Primárním důvodem umístění videozvonku je zajištění bezpečnosti dětí a je určen pro kontakt osob 
s vychovatelkami školní družiny, které tak ověří, zda si dítě z družiny vyzvedává osoba uvedená 
v přihlášce (vazba na zákon č.561/2004 Sb., školský zákon). Videozvonek bez záznamu je využíván 
v provozní době školní družiny ve dnech školního vyučování v době od 10,55 do 16,00 hodin. 
 
 
Nelze daného účelu dosáhnout jiným způsobem?  

Budova základní školy není zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem, avšak vzhledem 
k tomu, že v době kdy pověřené osoby chodí vyzvedávat do školy děti, pohybují se po škole 
pedagogové a žáci je EZS v tomto případě nerelevantní alternativa. 

Účelu je možno dosáhnout pravidelnou kontrolou, avšak škola nemá zaměstnance, který by neustále 
dohlížel na vstupní dveře, např. školníka na plný pracovní úvazek. Zaměstnání takové osoby by pro 
školu bylo vysoce neefektivní. Obec nemá ani obecní policii, která by mohla v případě bránění vjezdu 
okamžitě zasáhnout. 

 

Jsou subjekty údajů dostatečně informovány? 

Na viditelném místě u vstupu přímo u videotelefonu je umístěna cedulka s informacemi o správci a že 
informace o zpracování lze získat na webových stránkách.  Na webové stránky školy jsou vloženy 
informace o zpracování osobních údajů, vč. přehledu agend, kde je uvedena agenda Kamerový 
systém.  

 

 



Jaké mohou být důsledky pro subjekt údajů?  

Dotčenými osobami videotelefonu budou zákonní zástupci dětí, žáci, kteří do družiny docházejí. 
Použitím zvonku mohou být zaznamenáni také zaměstnanci školy, kteří nepoužijí klíč při vstupu, ale 
videotelefon. Dalšími zaznamenanými osobami mohou být nahodilé osoby, např. návštěvy, lektoři 
programů, zaměstnanci kontrolních orgánů či doručovatelé balíků a písemností.  

Obraz videotelefonu bude sledován pouze v případě, že osoba na zvonek zazvoní. Tento videozvonek 

neobsahuje záznam.  

 

Jak je videotelefon zabezpečen? 

Videotelefon není umístěn mimo dosah běžným způsobem, protože se jedná o videotelefon. Z tohoto 
důvodu není ani jinak chráněn. 

 
Převažuje oprávněný zájem obce nad zájmy subjektů údajů?  

Zájem na ochraně bezpečnosti dětí a pedagogů i zájem na ochraně majetku školy je významným 
veřejným zájmem. Jako takový převažuje nad individuálním zájmem subjektů údajů, aby nebyl 
monitorován, zejména proto, že záznamy nejsou pořizovány. 
 

Výsledek Balančního testu: Zpracování je oprávněné 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


