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formám narušení kritické a veřejné infrastruktury 
 
Anotace 
 
Mezinárodní projekt ARGOS, do jehož řešení je autor zapojen, se věnuje „ochraně lidských 
práv v kontextu protiteroristických opatření, souvisejících s ochranou kritické infrastruktury“. 
V textu jsou uvedeny základní mantinely projektu, stejně jako zdroje, od kterých se „odráží“. 
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Annotation 
 
International project ARGOS, in which research team is author also involved, is handling with 
the issue of "protecting human rights in the context of counter-terrorism measures, related 
to the protection of critical infrastructure." The text presents the basic constraints of the 
project, as well as the sources that are in this regard "reflected". 
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Koncept ochrany lidských práv a boje proti terorismu a jiným formám narušení kritické  
a veřejné infrastruktury1 
 
Existuje celá řada aktivit, týkajících se boje proti terorismu nebo ochrany infrastrukturních 
prvků. Některé tyto dokumenty jsou vytvářeny na nadnárodní úrovni (Evropská unie a další). 
 
Některé tyto dokumenty či strategie atd., operují i s myšlenkou, zda a nakolik je možné 
omezit v kontextu výše uvedených priorit lidská práva a svobody. 
 
Jiné dokumenty tento aspekt vůbec neřeší a zaměřují se „pouze“ na efektivitu technických  
a dalších řešení ve smyslu „jak nejlépe splnit určité zadání“ z hlediska ochrany, ostrahy atd. 
 
Pokud zmíníme úvahu o tom, zda a nakolik jsou omezena určitá lidská práva a svobody, je 
třeba se zamyslet, zda se to týká jen určité podmnožiny lidských práv, respektive do jaké 
míry. Zřejmě nejčastěji jsou zřejmě zmíněna taková práva, jako právo na soukromí, právo na 
ochranu osobních údajů, ale do nemalé míry i právo na svobodný přístup k informacím 
(pokud někdo chce získávat či shromažďovat potenciálně zneužitelné informace o určitém 
chráněném zájmu, ať už je motivace dané osoby jakkoli nezávadná). Některé celé další 
skupiny lidských práv nejsou v této souvislosti dotčeny vůbec nebo jen velmi okrajově. 

 

 
 

                                                 
1
 International research project ARGOS (FP7, no. of the grant 313217), which is dedicated to "protecting of the 

fundamental human rights and freedoms". 
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Existuje i koncept, který definuje „právo na bezpečí“ jako stěžejní lidské právo, které je 
rovnocenné, možná i nadřazené, jiným lidským „svobodám“, například svobodě nepodrobit 
se osobní prohlídce při vstupu do střežené oblasti, do civilního letadla a podobně.  
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Projekty, které se ve sledované oblasti uskutečnily 
 
Ve sledované oblasti se uskutečnily přinejmenším tyto evropské projekty: 
 

 APENCOT (2008) Analysis of the Protection of Energy Networks’ Crucial Objects against 
Terrorism and Proposal of Security Standards. Obecným cílem projektu bylo upozornění 
na rizika současného stavu ochrany elektrizační soustavy jako části kritické energetické 
infrastruktury proti terorismu a kriminální činnosti nebo dalších bezpečnostních rizik. 
Specifické cíle jsou následující: zpracovat minimální standard fyzické bezpečnosti pro 
jednotlivé kategorie objektů elektrizační soustavy; vytvořit metodiku pro posuzování 
bezpečnosti objektů.2 Jako partneři projektu APENCOT jsou uváděni Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Česká energetická přenosová soustava, České energetické závody, 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky a další subjekty respektive instituce. 

 CIPNES (2009) Protection of Critical Energy Infrastructure. Obecným cílem projektu bylo 
posouzení současného stavu ochrany Kritické infrastruktury v energetice s ohledem na 
rizika teroristického útoku a dalších forem kriminality a identifikace nejzranitelnější části. 
Specifické cíle jsou následující: vytvořit vhodná opatření ve formě bezpečnostních 
standardů a přispět poznatky ke tvorbě metodiky pro analýzu bezpečnostních rizik 
kritické infrastruktury. 

 PACITA (2010 – 2012)3. „Metodika hodnocení fyzické ochrany prvků kritické 
infrastruktury proti napadení teroristickým útokem a dalšími formami útoků“. Cílem 
projektu bylo posilovat, prosazovat a podporovat rozvoj metodik ochrany kritické 
infrastruktury, zejména metodologiemi posouzení rizika. Prosazovat a podporovat rozvoj 
bezpečnostních norem a výměna znalostí a zkušenosti v ochraně osob a kritické 
infrastruktury. Vytvořit nástroj pro hodnocení fyzické ochrany (odolnosti) objektů kritické 
infrastruktury proti teroristickým a dalším formám útoků včetně modelování parametrů  
a ověření účinnosti opatření. 

 
Projekty za Českou republiku koordinovala společnost FSC.4 
 

 
 
 

                                                 
2
 APENCOT. F. S. C. http://www.apencot.eu (stránka již neexistuje) 

MAJERNÍK, Milan a kolektiv. Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the 
International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015). CRC Press. 
Tatranská Štrba, 16. – 17. IV. 2015. 
3
 PACITA.cz. https://sites.google.com/site/pacitacz/seznam 

4
 F.S.C. Bezpečnostní Poradenství, a.s. http://www.fsc-ov.cz/ 

http://www.fsc-ov.cz/
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Kategorizace objektů a prostorů 

kategorie objektu objekt 

4 elektrické stanice přenosové soustavy typu I – strategické 

3 

elektrické stanice přenosové soustavy typu II – ostatní 

administrativní budovy – sídlo společnosti TSO 

tepelné elektrárny  

vodní elektrárny o instalovaném výkonu vyšším než 10 MW 

administrativní budovy - sídlo výrobce elektřiny 

2 
vodní elektrárny o instalovaném výkonu nižším než 10 MW 

ostatní administrativní budovy, objekty skladů materiálu, dílen, výrobních a technologických zařízení apod. 

1 ostatní neprovozní a nevýrobní objekty (školící střediska, rekreační střediska, ubytovny, sociální zařízení), přístřešky, lokální kotelny a odstavné plochy a volné areály vymezené oplocením objektu 

 
Kategorizace objektů a prostorů 

kategorie 
prostoru 

prostor 

D: zvlášť 
chráněný prostor 

pracoviště dispečerského řízení přenosové soustavy 

prostory s umístněním zařízení pro zpracování a přenos dat přenosové soustavy (pracoviště informačních systémů, servery, počítačové sály apod.) 

pracoviště dispečerského řízení výroben elektřiny 

C: prostor 
se zvýšenou 
ochranou 

pracoviště stálé služby přenosové soustavy, včetně sálů komunikačních uzlů 

důležité technologické prostory elektrických stanic přenosové soustavy (vysokofrekvenční místnost, komunikační technologie apod.) 

důležité technologické prostory administrativních budov  

důležité administrativní prostory vlastníka/provozovatele přenosové soustavy (kanceláře vedení, laboratoře, obchodní dispečink, pokladny, podatelny, telefonní ústředny, archivy a jiná úložiště 
dat) 

prostory důležité pro zajištění fyzické ochrany (místnosti ústředen technického zabezpečení, pracoviště/velíny fyzické ostrahy) 

velíny a dozorny tepelných a vodních elektráren 

prostory s umístněním zařízení pro zpracování a přenos dat výroben elektřiny (servery řídicích systémů apod.) 

technologické prostory a celky důležité pro výrobu elektrické energie (rozvodny, zauhlování, záložní zdroje apod.) 

vybraná pracoviště vlastníka/provozovatele výroben elektřiny (speciální sklady, velíny zauhlování, kanceláře vedení, záložní zdroje, telefonní ústředny, pokladny, archivy, spisovny, jiná úložiště 
dat apod.) 

prostory důležité pro zajištění fyzické ochrany (místnosti ústředen technického zabezpečení, pracoviště/velíny fyzické ostrahy) 

B: chráněný 
prostor 

technologické budovy elektrických stanic přenosové soustavy (budovy společných provozů, domky ochran, náhradní zdroje apod.) 

technologické prostory administrativních budov (strojovny vzduchotechniky, záložní zdroje, hlavní rozvodny, místnosti kabelových závěrů a datových rozvaděčů LAN apod.) 

vybrané skladové prostory 

technologické prostory a celky (elektrické stanice elektráren, kabelové kanály, čerpací stanice vody, vtokové objekty, čističky odpadních vod apod.) 

technologické prostory administrativních budov (strojovny vzduchotechniky, záložní zdroje, hlavní rozvodny, místnosti kabelových závěrů a datových rozvaděčů LAN apod.) 

skladové prostory 

A: kontrolovaný  
prostor 

prostory objektů vymezené oplocením a ostatní neveřejné prostory vlastníka/provozovatele elektrizační soustavy (kanceláře administrativně správních útvarů společnosti, ostatní skladové 
prostory, parkoviště, odstavné plochy apod.) 
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Projekt CIWIN 
 
Projekt Výstražná informační síť kritické infrastruktury (Critical Infrastructure Warning and 
Infrastructure Network, CIWIN) byl představen v říjnu 2008 jako připravovaný zabezpečený 
dobrovolný víceúrovňový komunikační/výstražný systém se dvěma různými funkcemi: 
systém včasného varování a elektronické fórum pro výměnu myšlenek a osvědčených 
postupů v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Podle této možnosti by byla CIWIN 
vytvořena jako informační a komunikační nástroj, který je schopen uchovávat a předávat 
citlivé informace se stupněm utajení až po úroveň DŮVĚRNÉ. Systém by měl dvě hlavní 
funkce: 1) zabezpečené fórum pro výměnu informací se zvláštním důrazem na výměnu 
osvědčených postupů, dialog a budování důvěry na úrovni Unie; 2) systém včasného 
varování pro kritickou infrastrukturu. Členské státy by mohly libovolně využívat celý systém, 
některou z jeho funkcí, či systém nepoužívat vůbec. 
 
CIWIN je veřejný internetový chráněný informační a komunikační systém, který slouží jako 
diskusní fórum pro výměnu a šíření informací, osvědčených postupů a zkušeností v rámci 
členských států zabývající se ochranou kritické infrastruktury. Jedním z opatření, které má 
usnadnit provádění Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury (European 
Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP).  
 
S cílem napomoci členským státům při výměně informací o sdílených hrozbách, zranitelnosti 
a příslušných opatřeních a strategiích ke snížení rizik souvisejících s ochranou kritické 
infrastruktury. 
 
Během realizace projektu CIWIN však daly některé členské státy najevo, že původní záměr 
týkající se například využití CIWIN jako systému včasného varování pro ochranu kritické 
infrastruktury bude třeba přehodnotit. Z počátku neměly členské státy od Evropské komise 
ani záruky, že bude tento systém do budoucna bezplatný (vývoj a správa systému CIWIN byla 
totiž svěřena soukromé firmě UNISYS). Z důvodu nejasného budoucího financování CIWIN 
byla proto Česká republika jako jediná z členských států, která se od počátku na tomto 
projektu nepodílela.5 
 
Evropská komise na základě požadavků členských států proto od některých navrhovaných 
opatření upustila. CIWIN má být chráněným bezplatným komunikačním systémem plnícím 
zejména funkci fóra pro výměnu informací, návrhů a osvědčených postupů mezi unijní 
komunitou zabývající se ochranou kritické infrastruktury. 
 
Vzhledem k tomu, že se v rámci revidovaného Evropského programu na ochranu kritické 
infrastruktury s CIWIN počítá jako s hlavní platformou pro sdílení informací o evropské 
kritické infrastruktuře, tak se Česká republika do tohoto projektu v lednu 2013 rovněž 
zapojila. Současná iniciativa Evropské komise směřuje k rozšíření portálu CIWIN o národní 
portály členských států. Z dlouhodobého hlediska mají mít k CIWIN prostřednictvím 
národního koordinačního orgánu přístup všichni vlastníci a provozovatelé kritických 

                                                 
5
 Výstražná informační síť kritické infrastruktury (CIWIN). Hasičský záchranný sbor České republiky.  

http://www.hzscr.cz/clanek/vystrazna-informacni-sit-kriticke-infrastruktury-ciwin.aspx 
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infrastruktur všech členských států Evropské unie. V této souvislosti Evropská komise ve 
spolupráci s firmou UNISYS uspořádala seminář, který byl svolaný za účelem proškolení osob 
spravující národní portály CIWIN. Na tomto semináři byly i zástupcům za Českou republiku 
sděleny informace ohledně struktur národních portálu v CIWIN, pravidel pro udělování 
přístupových práv uživatelům, jakož i základní obsah vkládaných dat. 
 
V současné době je projekt CIWIN již spuštěn, ale jednotlivé portály ještě nejsou naplněny  
a firma UNISYS pracuje na využitelnosti stránek. 
 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
počítá s informováním relevantních odborných subjektů, které by mohly být uživateli CIWIN, 
až bude tato platforma plně funkční a naplněna informacemi. Přístup na portál CIWIN bude 
umožněn na základě níže uvedených kategorií: 
 
[A] Kontaktní osoba pro ochranu kritické infrastruktury, osoby spravující národní portály 

(CIWIN Executive a CIWIN support officer) / Ministerstva, odbory, agentury, regionální 
nebo místní správy členských států Evropské unie; 

[B] Vlastníci a/nebo provozovatelé evropských kritických infrastruktur (například doprava, 
energetika, informační a komunikační technologie, atd.) / národní výzkumné organizace, 
vysoké školy a zařízení souvisejících s ochranou kritické infrastruktury / registrovaní 
experti Evropské unie / atd.; 

[C] Evropská komise, Evropské instituce a agentury / Evropské asociace provozovatelů 
registrovaných v rejstříku transparentnosti (např. energetika, doprava, voda, finance, 
atd.) spadající pod Evropskou komisi. 

 
Žadatel může zažádat o přístup na portál CIWIN přímo na následujícím internetovém 
odkazu: https://ciwin.europa.eu, kde lze zároveň dohledat veškeré informace potřebné 
k registraci do tohoto projektu. 
 

 

https://ciwin.europa.eu/
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Rada Evropy 
 
V rámci Rady Evropy lze k tématu shromáždit tyto podklady: 
 
Dokument „Protecting human rights while fighting terrorism“. 2 strany, anglicky. Text 
komentuje tu skutečnost, že 11. července 2002, Výbor ministrů Rady Evropy schválil 
dokument Guidelines on Human Rights and the Fight against Terrorism. Ten mimo jiné 
konstatuje, že státy jsou povinny bránit svou populaci před terorismem (a tak je implicitně 
možné označit právo na bezpečí před terorismem za další z lidských práv: „Respect for 
Human Rights is not an Obstacle to the Fight against Terrorism“). Na druhou stranu jsou 
nemyslitelné takové aspekty, jako je mučení nebo retroaktivita práva. Ani terorista není 
zbaven práva na důstojnost a spravedlivý proces. Je třeba se vystříhat i rasových či kulturních 
stereotypů v této oblasti. 
 
Guidelines on Human Rights and the Fight against Terrorism. Plné znění dokumentu,  
44 stran, anglicky. Text je koncipován podobně jako mezinárodní konvence, Stěžejní pasáže 
jsou zvýrazněny (zákkaz udělení trestu smrti, pressumpce neviny atd.). Úvodní pasáž 
odkazuje na unijní Společný postoj z 27. prosince 2001, který definuje terorismus, mimo 
jiném, jako „causing extensive destruction to a government or public facility, a transport 
system, an infrastructure facility, including an information system, a fixed platform located 
on the continental shelf, a public place or private property, likely to endanger human life 
or result in major economic loss“. 
 
A Review of the Increased Use of CCTV and Video-Surveillance for Crime Prevention 
Purposes In Europe, duben 2009, 27 stran, angličtina. Úvaha na téma, zda kamery přispívají 
k redukci některých forem kriminality a protispolečenského chování. Studie je spíše kritická  
a pozitiva nasazení kamer spíše zpochybňuje. V pasážích 6.2 je řeč o rozeznávání tváře  
a vozidla, v kapitole 6.3 o detekci podezřelého chování (pohybu v kolejišti atd.). Kamery 
podle studie mohou představovat diskriminační prvek (když se operátoři zaměřují na osoby 
tmavé pleti), stejně jako útok na právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Text obsahuje 
5 stran referencí na další zdroje informací a půl strany odkazů na unijní dokumenty, zejména 
na: 
 

 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom 
(ECHR). 

 Charter of Fundamental Rights of the European Union (články 7 a 8). 

 Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the protection 
of personal data and on the movement of such data (Data Protection Directive). 

 Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data (Convention 108) of 1981. 

 
Respect for human rights in the fight against terrorism, dokument z dubna 2007, 30 stran, 
anglicky. Text hovoří o tom, že nedávné změny legislativy ve Spojeném království, ve 
Španělsku atd. mohou být už „za čarou“ toho, co je třeba v boji proti terorismu možné a co 
lze v Evropě s ohledem na standard ochrany lidských práv akceptovat. Zmíněna je nejasná 
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definice samotného pojmu terorismus. Některé případy jsou zde zkoumány, zda nejsou 
v rozporu s instrumenty Rady Evropy, Organizace spojených národů nebo Evropské unie.  
O infrastruktuře text vůbec přímo nehovoří. 
 
Závěry semináře „Protexting Human Rights while Fighting Terrorism“, listopad 2005, 6 stran, 
anglicky. Je zde s uspokojením přijat fakt, že většina zemí Rady Evropy nepřikročila ke 
specifické protiteroristické legislativě, a nedala se strhnout k drakonickým protiteroristickým 
opatřením – naopak, vše řeší v mantinelech existujících právních rámců a po linii Guidelines 
Rady Evropy (Poznámka. Akce se autor osobně zúčastnil). 
 
Studie „Reform of the European Human Rights System“ (2004, 70 stran). Týká se 
dominantně „represe“, tedy nakládání s pachateli, kteří již byli polapeni. 
 
Studie „Guaranteeing the effectiveness of the European Convention on Human Rights“ 
(téma terorismu zřejmě vůbec neřeší). 
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Evropská unie a kamerové systémy 
 
Výměny nejlepší praxe v dané oblasti v oblasti kamerových systémů v rámci členských států 
Evropské unie se týká dokument Pracovní skupiny Rady Evropské unie k terorismu, nazvaný 
”Electronic Camera Surveillance Survey”, jehož pilotní verze vznikla na přelomu let 2007  
a 2008, ale určité nástřely byl zřejmě už roku 2006. K dispozici jsou tyto dokumenty: 
 

 Room dokument z dubna 2007, ten aspekt lidských práv řeší formálním konstatováním 
„The purpose of this study is to determine the requirements for CCTV to be of the 
greatest possible, especially judicial, value in combating terrorism, while respecting 
human rights and protecting personal data.“ 

 Vyplněný dotazník za Českou republiku, v češtině a angličtině. Lidská práva zmiňuje pasáž 
2b): In the most general way it is important to mention the Charter of the Fundamental 
Rights and Freedoms (article 7 and 10, untouchability of the person and its privacy, right 
for human dignity and personal honour, right for protection against unauthorised 
interference into the private and family life). Every human being has the right to be 
protected against unauthorised collecting, publishing or any kind of misuse of the data 
(records), connected to him or her. On the other hand it is important to mention the right 
to life, untouchability of the person and the property rights (that can be protected 
through the installing of the CCTV systems). 

 Stručná sumarizace studie zpracované na základě výsledků dotazníků, odeslaných 
členským státům po setkáních Pracovní skupiny k terorismu (E-12, Terrorism Working 
Group, TWG) dne 21. listopadu 2006 a 4. července 2007. Technické aspekty nutné pro 
efektivitu kamerových systémů, 2 strany v češtině. 

 Dokument z roku 2008, vytsořený na základě odpovědí všech zemí: Draft Council 
conclusions on the use of closed-circuit television surveillance in combating terrorism. 
Ten je poměrně stručný, o lidských právech je řeč zřejmě na tomto místě: 

 

 A1: While taking into account the differences of law between the Member States, prior 
legal control, in the form of registration or authorisation, should therefore be  
a measure to protect individual rights which also contributes to the effectiveness of the 
fight against terrorism. Such legal arrangements would also enable police and security 
services to benefit from a full national or regional mapping of CCTV installations, which 
could help them to carry out their missions. 

 A2. A common logo warning of the use of CCTV should be devised, to be used by all the 
Member States in order to give citizens the best possible protection. 

 A3. The retention period for CCTV images should be time-limited to protect individual 
rights. This time limit should not constitute an obstacle to police and security services but 
on the contrary should save them having to process excessive quantities of largely 
irrelevant data. 

 
Instrukce k dokumentu, říjen 2008, v češtině, sumarizuje některé aspekty, zřejmě související 
s tématem projektu ARGOS: 
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 Podmínkou efektivního použití CCTV v boji proti terorismu je předběžná i následná 
zákonná kontrola jeho použití. 

 Zákonná kontrola musí být tím větší, čím více může použití CCTV zasahovat do svobody 
jednotlivce, a také v případech, kdy její použití není v zájmu veřejnosti jako celku, ale 
pouze v zájmu pořizovatele záznamu. 

 Mělo by být vytvořeno společné logo upozorňující na monitorování oblasti pomocí CCTV. 
 Komerční použití záběrů z veřejných míst pořízených pomocí CCTV je nepřípustné. 
 Pro respektování svobody jednotlivce je důležité, aby měl každý přístup k těm 

záznamům, na kterých se objevuje. Maximální doba povolená soukromým osobám nesmí 
být stejná nebo delší než minimální doba přiznaná veřejným orgánům. 

 Minimálním dobám uchovávání by měla být věnovaná stejná pozornost jako dobám 
maximálním. 

 Téměř všechny členské státy umožňují uplatnit tyto záběry jako důkaz u soudu, ať už na 
základě obecných pravidel přípustnosti důkazů, nebo na základě speciálních zákonných 
ustanovení týkajících se CCTV.  

 Předběžná zákonná kontrola, spočívající zejména v registračním či autorizačním 
systému, pomáhá vytvářet centrální registr všech existujících CCTV v určité oblasti, což je 
velmi užitečné jak z hlediska prevence, tak z hlediska schopnosti rychle reagovat poté, co 
byl teroristický útok spáchán. Následná zákonná kontrola (kontrola před zneužitím) 
zejména pomáhá ochraňovat svobodu jednotlivce a její dopad na efektivitu boje proti 
terorismu není velký, nicméně pomáhá ospravedlňovat u veřejnosti používání této 
technologie. 

 Uzákonění trestného činu spočívajícího ve zneužití záběrů z CCTV může být dobrý způsob, 
jak ochránit svobodu jednotlivce, aniž by došlo k narušení efektivity boje s terorismem. 

 
Sumarizace závěrů, souvisejících s touto unijní iniciativou je následující: 
 

 V řadě zemí kamerové systémy netvoří jeden snadno propojitelný celek. Kamerové 
systémy jsou zpravidla malé (pouze výjimečně dosahují řádu tisíců kamer) a navzájem 
izolované. 

 Jednotlivé kamerové systémy jsou zřizovány konkrétními subjekty pro dohled nad 
určitými prostorami, budovami, areály apod., bez ohledu na šířeji chápaný veřejný zájem. 

 Jednotlivé kamerové systémy se od sebe navzájem liší, a to zejména svou technickou 
úrovní (podmíněnou dobou instalace a finančními možnostmi zřizovatele: černobílé 
analogové versus digitální barevné systémy).  

 V souladu s vývojem výpočetní techniky získávají na významu digitální systémy, 
umožňující tzv. inteligentní videoanalýzu (včetně identifikace osob na základě tzv. 
obličejové biometrie a vyhledávání zájmových vozidel podle výrazných markantů, 
zejména registračních značek). Tomuto trendu je třeba vývoj přizpůsobit (alespoň v tak 
exponovaných lokalitách, jako jsou letiště, metro, zastupitelské úřady, tunely, mosty, 
další klíčové prvky kritické infrastruktury atd.). 

 Pro různé účely je přitom třeba kamerové systémy koncipovat různě. Pro boj proti 
terorismu je třeba rozmisťovat kamery jiným způsobem, než pro účely veřejné dopravy.  
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 Umístění bezpečnostních kamerových systémů, zřizovaných soukromými subjekty, je de 
facto nezjistitelné. Neexistuje souhrnný přehled umístění a dalších specifikací 
v současnosti provozovaných kamerových systémů.  

 Dosavadní snahy o vypracování alespoň dílčího přehledu situace v dané oblasti vykazují 
stále pouze omezený dosah. 

 Nedostatečné, respektive neefektivní využívání kamerových systémů částečně ovlivňuje 
právní nejistota, související s mantinely, stanovenými pro jejich umísťování a využívání. 

 
Dosavadní živelný proces, související se zaváděním kamerových systémů na jedné straně 
vede k neodůvodněnému zasahování do základních lidských práv a svobod, na druhé straně 
nejsou konkrétní systémy vždy skutečně využitelné v boji proti zločinu a dalším nežádoucím 
jevům. Iniciativy některých subjektů, navrhujících omezení využívání kamerových systémů, 
včetně zkrácení doby archivace příslušných záznamů6, jsou vedeny z jednostranných pozic. 
Účinný boj (nejen) proti závažné trestné činnosti naopak vyžaduje dobu archivace těchto 
záznamů prodloužit. Záznamy mohou totiž výrazně usnadnit vytipování konkrétních 
pachatelů (pokud se například bude jednat o osoby, zachycené před incidentem, při obhlídce 
místa budoucího spáchání trestného činu atd.). V uvedené oblasti je třeba zejména sledovat 
následující skutečnosti: 
 

 K tomu, aby bylo v budoucnu možné dosáhnout zlepšení celé situace, zejména co se týče 
zvýšení využitelnosti a vytvoření propojení mezi jednotlivými kamerovými systémy, je 
zapotřebí celé řady kroků technické, organizační a legislativní povahy. Jako nejvhodnější 
se jeví začít u integrace systémů, provozovaných policejními složkami, respektive dalšími 
subjekty státní správy. 

 Od počátku je třeba sledovat i finanční stránku celé problematiky. Pořízení a provoz 
kamerového systému je poměrně nákladnou záležitostí, k čemuž je třeba přičíst i náklady 
na zpracování a uložení dat, stejně jako mzdové náklady obsluhy konkrétního pracoviště. 

 Zároveň je třeba se držet se stranou od výzev po bezmyšlenkovitém plošném rozšiřování 
kamerových systémů, bez toho, aby zároveň došlo k celospolečenské diskusi na toto 
téma a ke shodě o případné nutnosti a oprávněnosti takového vývoje (např. s ohledem 
na možné zásadnější zhoršení bezpečnostní situace). 

 Tlak na rozšiřování využitelnosti kamerových systémů v členských státech může souviset 
s rostoucí frekvencí hmatatelnějších hrozeb teroristických útoků a s tím související 
možností medializace nefunkčnosti či omezené využitelnosti konkrétních kamerových 
systémů. 

                                                 
6
 Například viz Podnět Rady vlády pro lidská práva k využívání kamerových systémů z roku 2005, č. j. OP-44-

26/2005. 
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Dokumenty Evropské unie, přímo věnované tématu ochrany lidských práv počas boje proti 
terorismu 
 
Sledované problematice se věnují následující dokumenty: 
 

 Dokument “Synthesis of the Replies from the Member States to the Questionnaire on 
Criminal Law, Administrative Law/Procedural Law and Fundamental Rights in the Fight 
against Terrorism“ (únor 2009, 46 stran). Závěry z odpovědí na dotazník z roku 2007, 
text je koncentrován zejména na otázky vyšetřování, odposlechů, trestnosti zapojení do 
přípravné fáze nebo do teroristického výcviku „v táborech“. Dále je zmínka o zločinném 
spolčení, věznění bez odsouzení, využitelnosti zpravodajských poznatků před soudem 
atd. Z hlediska ARGOS je zajímavá pasáž 15, tedy ochrana osobních údajů. ta je však 
velmi stručná a odkazuje na aspekty nesouvisející s projektem. O kamerových systémech 
studie nehovoří vůbec.   

 Dokument “Contribution from Mr Iñigo Mendez de Vigo, Mr Klaus Hänsch and Mr 
Andrew Duff, Members of the Convention "European Parliament Resolution on the 
Impact of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and its Future 
Status"” (říjen 2002, 8 stran). Celkově je řeč o tom, že dnešní kontext je jiný, než když 
Charta základních práv Evropské unie vznikala. Bod „T“ na straně 5 hovoří o právu na 
přístup k informacím.7 

 Dokument „Zpráva Komise založená na článku 11 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 
13. června 2002 o boji proti terorismu“ (listopad 2007, 86 stran). Zmíněna je 
nejednotnost definování terorismu v právních řádech zemí Unie, stejně jako podpory  
a financování terorismu nebo zločinného spolčení – ale i souvisejících sankcí. Zmíněna je  
i trestní odpovědnost právnických osob. O tématu kamer není vůbec zmínka. Pro projekt 
ARGOS zřejmě nevyužitelné.8 

 Dokument „Second Evaluation of the Relevance of Recommendation No. R (87) 15 
Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector“ (prosinec 1998, 18 stran): 
Tématem je ochrana osobních údajů během policejních akcí a vyšetřování, uvedeny jsou 
zejména tyto aspekty, hodné zřetele (v původním znění):9 

 

                                                 
7
 Contribution from Mr Iñigo Mendez de Vigo, Mr Klaus Hänsch and Mr Andrew Duff, Members of the 

Convention "European Parliament Resolution on the Impact of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union and its Future Status. European Convention. CONV 368/02. 25. X. 2002. http://european-
convention.europa.eu/pdf/reg/en/02/cv00/cv00368.en02.pdf 
8
 Report from the Commission based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on 

Combating Terrorism {SEC(2007) 1463}  COM/2007/0681 final. EUR-Lex. 6. XI. 2007. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52007DC0681 
9
 Report on the Second Evaluation of the Relevance of Recommendation No. R (87) 15 Regulating the Use  

of Personal Data in the Police Sector. Council of Europe. 1998. 
https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/EM/2Evaluation(87)15_EN.pdf 
Na téma navazuje i třetí kolo hodnocení, viz: Report on the Third Evaluation of Recommendation N° R (87) 15 
Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector. Council of Europe. 2002.  
https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/EM/3Evaluation(87)15_EN.pdf 
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 the identification of targets of criminal intelligence, either in a substantive way, defining 
criteria in the law, or in a procedural way, defining the authorities and the circumstances 
that can give rise to the collection of criminal intelligence; 

 the time limit for storing criminal intelligence data after which the data should be 
reviewed or deleted; 

 the use of data about unsuspected persons, collected in the course of the investigation of  
a specific offence, for the investigation of other unrelated offences; 

 the matching of data from open sources, such as the Internet or public files, with police 
data in order to find data about persons who were not suspected beforehand; 

 the notification of the persons about whom data are stored by the police; 

 the storage and use of genetic data with a view to the identification of criminals; 

 the establishment of a supervisory authority for the protection of personal data held by 
the police; 

 instruments for monitoring development in the use of investigative methods involving the 
collection, storage and use of personal data. 

 
Je přitom uvedeno, že zločinci a teroristé tyto a další mantinely překračují bez ostychu. 
 

 „Questionnaire on Criminal Law, Administrative/Procedural Law and Fundamental 
Rights In The Fight Against Terrorism“ (2 strany)., Je zmíněno i téma „Have there been in 
your country any cases of violations of data protection rules in relation to the fight 
against terrorism or in connection with counter-terrorism investigations?“ 

 Dokument „Profilování teroristů“ (Terrorist profiling) (březen 2004, 2 strany). Všeobecně 
je konstatováno, a to se může týkat i kritické infrastruktury, že je třeba sledovat 
„podezřelé chování“ a ne „podezřelé skupiny obyvatel“. 

 
Kritická infrastruktura a liniové stavby 
 
Tématu liniových staveb se do určité míry věnuje rámcový program Evropské unie, nazvaný 
„Bezpečnost a ochrana svobod10“, který probíhá od roku 2007 do roku 2013, obsahuje 
speciální program (vnímaný přímo jako finanční nástroj) „Prevence, připravenost k obraně 
proti terorismu a zvládání jeho následků“, který vyčleňuje finanční prostředky právě na 
komunitární financování ochrany kritické infrastruktury na místní, regionální i národní 
úrovni.  
 

 Základní pojmy: definice liniových staveb a jejich druhy (dálková vedení: ropovody, 
produktovody, plynovody, dálkové vodovody, teplovody, vedení elektřiny, vzletové  
a přistávací dráhy a pohybové plochy letišť, ochranné hráze, odvodňovací a závlahové 
systémy, plavební a derivační kanály, pozemní komunikace a stavby drah), právní úprava 
liniových staveb v České republice, vnitrostátní a mezinárodní podmínky, technicko-
bezpečnostní dohled. 

                                                 
10

 KÖNIG, P., a kol.: Rozpočet a politiky Evropské unie, C. H. Beck, 2009, Praha, 2. vydání, 630 stran, ISBN 978-
80-7400-011-9.  



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D:, Mezinárodní projekt ARGOS: Koncept ochrany lidských práv a boje proti terorismu a jiným 

formám narušení kritické a veřejné infrastruktury (2014-2015_D_01) 

 

 
15 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 Specifická zranitelnost liniových staveb, potenciál jejich ohrožení, důsledky možných 
ohrožení (dopady na životy a zdraví obyvatelstva, poškození majetku a životního 
prostředí, mezinárodní dopady, ekonomické a sociální důsledky, atd.), otázka 
odpovědnosti. 

 Případy ohrožení liniových staveb ve světě – antropogenní havárie, vandalismus, 
terorismus, přírodní pohromy, embargo dodávek, technická nebo technologická havárie. 

 Možná protiopatření k odstranění nebo minimalizaci rizik a ohrožení, preventivní  
a regulační opatření, role Evropské unie a nadnárodních organizací. 

 
Tématu se věnuje i studie „The Adequacy of Aviation Security. Laws and Airport Security“, 
tedy aspekt lidských práv při ochraně civilního letectví. Některé modely označuje za 
„přijatelné“ ale není zřejmé, zda z úhlu lidskoprávního nebo efektivity. Je tu i otázka, zda lze 
prohlídce vystavit i diplomatický personál (19 stran, pdf, angličtina).11 
 
DALŠÍ DOKUMENTY, TÝKAJÍCÍ SE KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ 
 

 Podklady National Counter Terrorism Security Office (NaCTSO), Spojené království, 
metodika co nejefektivnějšího využívání kamerových systémů při ochraně crowded 
places.12 

 
Organizace spojených národů 
 

 Pracovní skupina „Protecting Human Rights while Countering Terrorism“, 2 strany, 
popisující mandát skupiny, 2007.13 

 „Digest of Jurisprudence of the United Nations and Regional Organizations on the 
Protection of Human Rights while Countering Terrorism“, 96 stran.14 

 Resolution Adopted by the General Assembly, 59/195. Human Rights and Terrorism, rok 
2005, 5 stran.15 

 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, 26 stran. Dominují zde témata 
jako mučení, věznění bez soudu atd.16 
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 The Adequacy of Aviation Security Laws and Airport Security. International Relations and Security Network; 
Central European Journal of International and Security Studies. Vol 2, 1. http://www.isn.ethz.ch/Digital-
Library/Publications/Detail/?lang=en&id=99903 
12

 National Counter Terrorism Security Office. 
https://www.gov.uk/government/organisations/national-counter-terrorism-security-office 
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 United Nations Action to Counter Terrorism. United Nations. 
http://www.un.org/en/terrorism/terrorism-hr.shtml 
14

 Digest of Jurisprudence of the United Nations and Regional Organizations on the Protection of Human Rights 
while Countering Terrorism. United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. 
http://www.ohchr.org/documents/publications/digestjurisprudenceen.pdf 
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 Resolution Adopted by the General Assembly, 59/195. Human Rights and Terrorism. 
https://www.issafrica.org/cdterro/english/eresA59195.pdf 
16

 Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while 
Countering Terrorism. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx 
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Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
 
Manuál Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě „Countering Terrorism, Protecting 
Human Rights“, 264 stran.17 Vedle úvodu, popisující rámec dosavadních lidsko-právních 
aktivit a definování terorismu, je text věnován prostor výčtu typu lidských práv, z hlediska 
studie ARGOS by bylo možné některé aspekty využít, hlavně kapitolu č. 15: „Evidence 
Collection, Surveillance, Investigation Techniques and the Right to Respect for Private Life  
(s. 196 až 211)“ 
 
TÉMA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 Zákon o ochraně osobních údajů a Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů,  
č. 1/2006, Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních 
údajů.18 

 Rada Evropy:  Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers to Member 
States Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector, rok 1987, 4 strany. 
Operuje se tu i s bizarním konceptem toho, aby si policie „nadměrně neusnadňovala 
práci: používáním kamer.19 

 
OSTATNÍ STUDIE 
 

 Studie „Anti-terrorism Measures, Security and Human Rights Developments in Europe, 
Central Asia and North America in the Aftermath of September 11“, 265 stran, 
International Helsinki Federation for Human Rights. Popis situace v celé řadě států, 
pranýřování „přílišných“ bezpečnostních opatření.20 

 Statewatch, Big Brother, obecná úvaha o „bezpečnostním průmyslu“ pro který jsou 
protiteroristická opatření darem z nebes. 

 Statewatch: „The .Conclusions of the Special Justice and Home Affairs Council on 20 
September 2001 and Thein Implications for Civil Liberties“, 13 stran. Text se týká 
prakticky všech aspektů bezpečnostního vývoje posledních let, včetně výměn informací 
po linii Eurojustu atd. 
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 Countering Terrorism, Protecting Human Rights. Organization for Security and Cooperation in Europe; Office 
for Democratic Institutions and Human Rights. Warsaw 2007. ISBN 83-60190-49-6.  
http://www.osce.org/odihr/29103?download=true 
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 Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních 
údajů. leden 2006.  https://www.uoou.cz/files/stanovisko_2006_1.pdf 
19

 Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers to Member States Regulating the Use of 
Personal Data in the Police Sector. Council of Europe. 1987. http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/law/files/coe-fra-rpt-2670-en-471.pdf 
20

 Anti-terrorism Measures, Security and Human Rights Developments in Europe, Central Asia and North 
America in the Aftermath of September 11. International Helsinki Federation for Human Rights. April 2003. 
http://www.cestim.it/argomenti/09razzismo/europa/2003Apr18en_report_anti-terrorism_pdf%5B1%5D.pdf 


