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Teorie trojího…
Je to už pěknou řádku
let, kdy jsem se tak tro
chu omylem začetl do
knihy „Všenáprava“.
Nechal jsem se zmást
Na slovíčko, názvem knihy a na chví
li podlehl mámení, že
přátelé…
Jan Ámos Komenský
mi v ní odpoví na všech
ny mé otázky o napra
vování čehokoliv a ko
hokoliv. Zpočátku to tak
vypadalo. Jeho „Teorie
trojího“ byla jednodu
chá, ale o to více fasci
nující. Náš velký spiso
vatel a učitel sedmnác
tého století měl za to,
že: „Napravovat může
jen ten, kdo má znalost,
možnost i vůli k nápravě, neboť kde nikdo nenapravuje, není nápravy“. Jak prosté!
Teorie trojího mě
potom provázela dlouhá
léta, aniž bych si v oné
rovnici napravení všim
nul „jedné neznámé“.
S odstupem času už ne
vím jistě, zda jsem si jí opravdu nevšimnul
nebo bylo pohodlnější ji nevidět. Nicméně,
byla tam.
S přibývajícími léty se mi začínají stávat
věci, o kterých jsem dříve jen slýchával.
Například stále častěji hledám, kam jsem si
odložil brýle, kde jsem nechal ležet mobilní
telefon, nebo na kterém místě jsem včera za
parkoval naše auto. To víte, že jsem se dříve
podobnými historkami svých známých
a přátel náramně bavil. Nicméně přišel čas
vlastní zkušenosti. Doporučení a rad, jak se
dopracovat k nápravě, jsem dostal požehna
ně. Já si vybral tu nejméně uvěřitelnou. Naše
dobrá kamarádka mi dala zaručeně fungující
postup. „Lubošku, vezmi si hrníček, obrať
ho vzhůru dnem, polož na stolek a potom

popros svatého Antoníčka, aby ti pomohl
najít, co zrovna hledáš. Za pár vteřin budeš
vědět, co potřebuješ“. Moc důvěryhodně to
neznělo, ale když jsem jednoho dne doma už
více jak půl hodiny hledal šroubovák, který
jsem si někam odložil, rozhodl jsem se k či
nu. Obřadně jsem si vzal z kuchyňské linky
hrníček, obrátil jej dnem vzhůru a chystal se
poprosit svatého Antoníčka o pomoc. Chvíli
mě ještě zdrželo přemýšlení o tom, jak svou
prosbu o pomoc zformulovat a udělal jsem si
pár poznámek, abych byl náležitě připraven.
Přiložil jsem ruce na hrníček a potichu odří
kával svoji prosbu. „Svatý Antoníčku nerad
tě obtěžuji, ale chtěl bych tě poprosit o…“.
Stál jsem s ústy otevřenými, hleděl střídavě
na hrníček a papírek s poznámkami a pře
mýšlel nad tím, co jsem to vlastně po
Antoníčkovi chtěl. Co jsem to vlastně hle
dal? Někde se stala chyba! Zkusil jsem jít na
problém vědecky. Vzpomněl jsem si na teo
rii trojího a začal si kontrolovat, zda mám
k nápravě vše, co potřebuji. Mám znalost?!
Mám možnost?! Mám vůli?! A přesto NIC!
Otevřel jsem si láhev svého oblíbeného by
linného likéru, odlil si do své oblíbené skle
ničky a posadil se do svého oblíbeného křes
la. Místy, kde končí záda, mi projela ostrá
bolest. Šroubovák ale nebyl to jediné, co
jsem v záhybu křesla našel.
Našel jsem tu „neznámou“ v rovnici na
pravení. Našel jsem svého d´ Artagnana
všenápravy, neboť znalost, možnost a vůle
bez nás samotných budou jako tři mušketýři
bez toho čtvrtého. „Kde nikdo nenapravuje,
není nápravy“ napsal Komenský. „Kdo sebe
nenapravuje, jiného nenapraví“ napsal jsem
si na spodní okraj stránky v knize Učitele
národů já. Ne obrácený hrnek či svatý
Antoníček, ale JÁ jsem tou neznámou. Ano,
já vím: „Je to tak prosté“. Ale každý přece
hledáme a nacházíme svoji vlastní cestu
k nápravě. Někdo ji najde dříve, někdo poz
ději a někdo vůbec. Možná ta poznámka na
okraji stránky někomu v budoucnu ušetří
čas.
n

Motto k zamyšlení
Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních.
— Konfucius
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Někdo musí vyzkoušet,
kudy cesta nevede.

Rudolf Křesťan

Změna v systému
blokového čištění
Při blokovém čištění už Brno ne
bude odtahovat překážející auta, kte
rá dnes končí na odtahovém parkovi
šti. Podle nově schválených pravidel
se od 1. ledna příštího roku vozy při
čištění ulice nebudou odtahovat na
odtahové parkoviště, ale jen na nej
bližší volnou plochu, kde zůstanou
jen po dobu čištění a následně budou
vráceny na místo. Druhá varianta bu
de taková, že se vozidlo z odtahové
ho vozu nebude ani sundávat, zůstane
…dokončení na 4. straně
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Co bychom měli vědět…
Kamery v autech a GDPR
V případě nejnovější legislativy
GDPR o ochraně osobních údajů v EU by
mohl kdekdo znejistit, zda má natáčení
záběrů ostatních účastníků provozu něja
ká pravidla. Na použití kamer u nás
a v zahraničí se nyní podíval i český
BESIP, který přichází s několika radami.
Mít za oknem auta kameru je stále po
pulárnější a pořízené záběry mohou být
velice důležité jakožto důkazní materiál
v případě řešení nehody či přestupku.
Natáčení ostatních účastníků provozu ov
šem spadá i pod nejnovější legislativu
Evropské unie o obecné ochraně osob
ních dat občanů (GDPR – General Data
Protection Regulation). A přestože větši
na zemí EU pořizování záběrů povoluje,
mnohdy si používání kamer vymezuje
vlastní řadou pravidel.
Jak je to v Česku?
Úřad pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ) již v květnu vydal stanovisko,
které natáčení záběrů z auta přesně defi
nuje v souladu s GDPR a českým právem.
Používání kamer je tedy nadále povoleno
a záznamy můžete poskytnout policii či
pojišťovně k vyšetřování nehody.
Materiály ovšem nesmíte dle ÚOOÚ ve
řejně publikovat a šířit.
Pokud tak učiníte, může vám hrozit
pokuta až do výše 10.000 Kč, jakožto po
stih za porušení soukromí třetích osob.
V případě zveřejnění vašich záběrů třeba
na YouTube je tedy zamas
kování všech registračních
značek a obličejů na místě.
Účelem pořízení záběrů to
tiž nesmí být identifikace
konkrétních osob.
V zahraničí pozor!
Oddělení bezpečnosti silničního pro
vozu Ministerstva dopravy ČR (BESIP)
dále upozorňuje na některé výjimky
a pravidla, se kterými se můžete setkat
v zahraničí. V některých zemích jsou to
tiž na pořizování záběrů více hákliví a po
chopitelně se tamní úřady odvolávají na
vlastní zákony o ochranně osobních dat.
Bez větších problémů je využívání ka
mery za oknem podle BESIPu možné
v Německu, Dánsku, Finsku, Itálii, Velké
Británii, Nizozemsku, Norsku, Polsku,
Španělsku, Bosně a Hercegovině a na
Maltě.
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Na určitá omezení si pak dávejte po
zor ve Francii, kde je pro využití poříze
ného záznamu nutný souhlas všech nato
čených osob. Ve Švédsku musí být kame
ra za oknem odnímatelná a majitel prý
musí natočené záběry průběžně promazá
vat a dlouhodobě neuchovávat. V Maďar
sku je zase nutné uložené nahrávky chrá
nit proti neoprávněnému zhlédnutí třetí
stranou a materiály po 5 dnech smazat.
Velice tvrdě jdou proti kamerám za
oknem v Rakousku a Lucembursku, kde
je zakázáno bez svolení pořizovat zázna
my veřejného prostranství. Umístění ka
mery v autě je nakonec zcela zakázáno
v Portugalsku a Švýcarsku.
Kde kameru nejlépe umístit?
Rovněž za špatně umístěnou kameru
přitom můžete dostat pokutu. Obecně pla
tí, že kamera ani její instalační prvky ne
smí řidiči překážet ve výhledu. Přesné
umístění však zákon nestanovuje. Podle
BESIPu je ale nejlepší kameru umístit dle
možností ke spodnímu okraji čelního ok
na a zadní části palubní desky pod horní
zatemňovací fólii, nebo na zadní plochu
zpětného zrcátka.

Kamerové systémy
a GDPR
Provozovatelé tisíců kamer musí od
25. května 2018, respektovat novou legis
lativu Evropské unie o obecné ochraně
osobních dat občanů (GDPR – General
Data Protection Regulation). Ta přináší
pro provozovatele kamerových systémů
některé konkrétní změny, i když se zdale
ka netýkají všech. Sporné otázky pomáhá
zodpovědět nedávno uvedené shrnutí na
stránkách Úřadu pro ochranu osobních
údajů.
Z dostupných průzkumů trhu lze
usoudit, že se v České republice v roce
2017 prodalo přibližně 220 tisíc bezpeč
nostních kamer všech značek. Kolik ka
mer je celkově v provozu ve veřejném
prostoru a kolika z nich se týká GDPR,
lze těžko odhadnout, ale určitě půjde
o násobně vyšší číslo.
Ne všichni provozovatelé kamer se
však musí od pátku bát změn a případ
ných pokut. Nařízení GDPR se vztahuje
pouze na bezpečnostní kamery, které:

• Identifikují osoby ve veřejném pro
storu – ačkoli se může zdát, že bez
pečnostní kamery slouží hlavně
k přesné identifikaci osob, není to
tak vždy. Rozšířené jsou například
tzv. počítací kamery, které pouze
dodávají přesné statistiky o počtu
průchozích osob, například v prodej
nách. Rovněž mnohé termální a pře
hledové kamery neslouží k odhalení
totožnosti pachatele, ale pouze
k upozornění na překročení perimet
ru (střežené zóny). Dalším příkla
dem mohou být staré analogové
kamery, které kvůli nízkému rozliše
ní neposkytují prakticky žádné pou
žitelné osobní informace. Těch však
díky digitálním IP systémům rychle
ubývá.
• Pořizují záznam – mnoho bezpeč
nostních kamer slouží pouze k pří
mému sledování a neukládají video
záznam. To se týká také přímých
přenosů z kamer určených pro mar
ketingové účely, například v případě
rekreačních center, které na svých
webových stránkách zveřejňují
záběry svého okolí.
• Patří právnickým osobám – Pokud si
chcete jako soukromá osoba s pomo
cí kamery chránit dům a bezprostřed
ní prostor před ním, vztahuje se na
vás občanský zákoník, nikoli GDPR.
Pozor ale musíte dávat, provozujete
-li systém v rámci bytového druž
stva. Pak byste měli dle GDPR pro
vést určité úpravy.
Zodpovědnost se přenáší na provozo
vatele. Co se tedy od 25. května pro pro
vozovatele kamerových systémů změní?
Hlavní změnou je, že GDPR ruší povin
nost oznamovat kamerový systém Úřadu
pro ochranu osobních údajů. Zodpověd
nost za citlivá data se naopak přenáší na
správce. Je nutné například jasně stanovit
zodpovědnou osobu. Provést revizi všech
aktivních kamer v systému a u každé
z nich vyjasnit účel pořizování videozá
znamu. Začít vést záznam o zpracování
dat nebo stávající záznam aktualizovat.
Zajistit zabezpečení videonahrávek a oše
třit smluvní vztahy s případnými dalšími
subjekty, které kamerový dohled zajišťují.
A nakonec, lépe o kamerových systémech
informovat.
Běžný občan by tak měl lepší ochranu
osobních dat pocítit už při vstupu do mo
nitorovaného prostoru. Informační cedul
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ky by měly poskytnout přesné informace,
kdo je za provoz systému zodpovědný
a kde lze správce kontaktovat v případě
dalších dotazů na osobní data.
Provozovatelům kamerových systémů
doporučujeme, aby sledovali aktuální in
formace ÚOOÚ, například dokument
s nejčastějšími otázkami a odpověďmi,
který úřad na svém webu uveřejnil
2. května 2018.

Obtěžující telefonáty
a GDPR
Evropské nařízení o ochraně osobních
údajů GDPR má podle odborníků mimo
jiné snížit počet obtěžujících telefonátů
s nabídkami prodejců, kteří dosud dispo
novali telefonními čísly získanými pofi
dérními obchody se zákaznickými data
bázemi. Zatím se tak však v praxi příliš
neděje.
Velké firmy jsou sice při využívání
těchto databází o poznání opatrnější, pro
tože si nejsou jisté, zda externí dodavate
lé mají potřebný souhlas s uchováváním
osobních údajů od zákazníků, své pro
dukty však dál lidem telefonicky nabízejí
pomocí náhodného výběru čísel. Volají
tzv. naslepo.
Příklady z praxe:
• „Zavolala mi paní, která se předsta
vila, že je z ISC T-Mobile a že má
pro mě nějakou lákavou nabídku.

Sdělil jsem jí, že mám firemní číslo,
registrované u konkurenčního operá
tora. Na dotaz, kde mé číslo vzala,
odpověděla, že z veřejné databáze“.
• „Paní z nějaké firmy z Pardubic mi
řekla, že volá v rámci neveřejné
nabídky a zda mně může položit
několik otázek, které zaberou pár
minut, že se nemám ničeho bát, že
mně nebude nic nutit. Ptala se, kolik
volám, kolik utratím. Když jsem se
jí zeptal, kde na mě získala kontakt,
odpověděla, že jí číslo vygeneroval
náhodně počítač.“
Jak vlastně to funguje:
• Veškerá čísla přidělená účastníkům
telefonické komunikace jsou veřejně
přístupná na stránkách Českého tele
komunikačního úřadu (ČTÚ).
• Český telekomunikační úřad dispo
nuje databází telefonních čísel bez
osobních údajů jejich vlastníků.
Zjistíte z ní pouze to, zda takové čís
lo vůbec existuje a který operátor si
o něj požádal.
• Nejen operátoři, ale třeba i společ
nosti z jiných odvětví, jako jsou
energetika či bankovnictví, oslovují
náhodně vygenerovaná telefonní čís
la lidí, kterým pak nabízejí služby.
• Pokud operátor nebo i jiná společ
nost skutečně zavolá na zcela náhod
ně vygenerované číslo, které není
v žádné dostupné databázi, a tak ani

není spojené s žádným jménem či
jiným identifikačním údajem kon
krétní osoby, nejedná se, podle sta
noviska Úřadu pro ochranu osobních
údajů o prohřešek proti zákonu
o ochraně osobních údajů.
• Obtěžovaný volaný se v takových
případech může bránit v rámci
občanskoprávního sporu. Jisté mož
nosti poskytuje i zákon 127/2005 Sb.
o elektronických komunikacích.
• Situace se ovšem mění ve chvíli, kdy
náhodně volaný zákazník sdělí ope
rátorovi své jméno a operátor si jej
chce k číslu volaného přiřadit. Bez
souhlasu zákazníka jeho jméno
a telefonní číslo do databáze podle
GDPR zanést nesmí. K uchování
osobních údajů je nutný souhlas.
• Na začátku každého hovoru by měl
volaný mít možnost projevit nesou
hlas s kontaktováním za účelem
nabídky.
Přestože banky, operátoři či energetic
ké firmy se dál snaží získávat zákazníky
pomocí nevyžádaných a často až otrav
ných telefonátů, odborníci v souvislosti
s GDPR očekávají, že by jejich počet měl
nyní klesnout, neboť získat souhlas těch,
které chtějí prodejci kontaktovat, je díky
informační kampani kolem GDPR, a pře
devším GDPR samotnému, mnohem
komplikovanější.
n

Bezpečná adresa
Ve druhém čtvrtletí příštího roku
(2019) navážeme na řadu úspěšných pro
jektů spojených s bezpečným bydlením.
Společně s týmem odborníků připravuje
me pro veřejnost aktivitu, v rámci které
jasně definujeme ZÁKLADNÍ DOPO
RUČENÍ pro bezpečné bydlení v byto
vých domech. Půjde o přehledně a srozu
mitelně nastavená pravidla v oblasti me
chanických a elektronických systémů,
organizačních, sociálních a v neposlední
řadě i protipožárních opatření. Tato krité
ria by měla garantovat ty nejzákladnější
podmínky pro zvýšení standardu bezpeč
ného bydlení v bytových domech.
Po splnění těchto ZÁKLADNÍCH
DOPORUČENÍ získají majitelé, správci

a nájemníci bytového domu „CERTI
FIKÁT BEZPEČNÉ ADRESY“ a ozna
čení bytového domu logem „BEZPEČNÁ
ADRESA“.
Rozšiřování sítě bezpečných adres bu
de zahrnovat nejen systémové vzdělávání
v kurzech Domovnické akademie, ale
i průběžné aktualizační semináře pro do
movníky, nájemníky a vlastníky byto
vých domů. V nich počítáme s prezentací
novinek v oblasti prevence kriminality,
legislativy a technických systémů i s vý
měnou zkušeností samotných majitelů
domů a domovníků. Očekáváme, že zís
kání označení BEZPEČNÁ ADRESA
bude motivující nejen pro majitele domů,
ale že bude současně sloužit veřejnosti

jako jedno z kritérií při hledání vhodného
bydlení. Od ledna 2019 můžete aktuální
informace o projektu sledovat na webo
vých stránkách www.mpb.cz. Případně se
informujete prostřednictvím e-mailu lu
boslav.fiala@mpb.cz.       n

modrá je pant. 072U

Seniorská obálka – I.C.E. karta
K nejzávažnějším trendům současné
společnosti patří prohloubení procesu de
mografického stárnutí. V populaci Brna,
stejně jako v celé České republice, se
zvýšuje zastoupení starších obyvatel
a naopak klesá počet obyvatelstva v pro
duktivních věkových
kategoriích. V Brně
dnes žije více jak
75 000 osob starších
65 let. Ve spojitosti
s tím se zvyšuje po
ptávka po specific
kých typech sociál
ních služeb určených
právě pro starší obča
ny.
Jedním z nových
opatření, která vedou ke
zvýšení standardu bezpečí seniorů, je
SENIORSKÁ OBÁLKA – I.C.E. KAR
TA. Ta je určena zejména pro seniory
žijící doma, kteří nejsou zatím navázáni
na některou sociální službu. Nicméně ne
ní na škodu, pokud se tato obálka objeví
i v domácnostech, kde žijí mladší genera
ce obyvatel.
Co vlastně znamená označení I.C.E.
karta? Jde o zkratku anglických slov „In
Case of Emergency“, což v překladu zna
mená „V mimořádném případě nebo
…dokončení z první strany

na něm po dobu čištění a následně se
hned vrátí zpět. Přesný postup se vždy bu
de odvíjet od aktuální situace na dané ko
munikaci.
Nově budou u všech blokových čistění
asistovat brněnští strážníci, kteří ale nepo
čítají s tím, že by kvůli tomu museli přibí
rat další lidi. Pokuty budou strážníci uklá
dat podle situace. Nejvýše ale mohou jít
podle zákona do dvou tisíc korun. Řidič
by tedy neplatil za odtah, ale jen pokutu
za špatné parkování.
V současnosti si blokové čištění řídí
jednotlivé městské části a nucené odtahy
kvůli blokovému čištění provádí soukro
má firma. Týká se to ročně zhruba 12 až
13 tisíců aut. Nově bude odtahy koordino
vat a realizovat společnost Brněnské ko
munikace. Ta kvůli tomu nakoupí osm
nových odtahových vozidel. Služba přijde
město ročně na 23,5 milionu korun.
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v případě nouze“. V některých zemích
Evropy, je toto označení již rozšířené.
A například v Polsku je její
obdobou Karta života.
V podmínkách
města Brna
a Jihom o
r a vs k é h o
kraj e přišla
s myšlenkou
zavedení této
aktivity jiho
moravská zá
chranka. Právě
záchranáři a léka
ři se velice často dostávají
do situací, kdy jim při záchraně osob
v domácnostech chybí důležité údaje
o chronických onemocněních, lécích,
alergiích či jiných omezeních zachraňo
vané osoby. Tyto údaje jsou samozřejmě
velmi důležité. Umožní zpřesnit a zefek
tivnit základní diagnostiku a tím i neod
kladné úkony, které je nezbytné provést.
Minimalizují rovněž možnost nasazení
takových léků, které mohou ve spojení
s těmi, které zachraňovaná osoba již uží
vá, zdravotní stav pacienta zhoršit nebo
přinejmenším zkomplikovat.
Podstatnou informací pro záchranáře,
ale i policii jsou kontakty na ošetřujícího
lékaře nebo osoby blízké, či známé, které
je potřeba informovat o situaci a o stavu
zachraňované osoby. Společně s nimi je
nutné zajistit vše potřebné pro zabezpeče
ní bytu v případě hospitalizace, přípravu
osobních věcí pro pobyt v nemocnici, ne
bo následnou péči, pokud zachraňovaná
osoba zůstane po ošetření doma.
Tyto a další důležité informace obsa
huje I.C.E. karta (Seniorská obálka).
Pracovní skupina složená ze zástupců
všech složek Integrovaného záchranného
systému (záchranka, hasiči, městská i re
publiková policie) se shodla nejen na ob
sahu karty, ale i na její jednotné podobě
a vhodném místě, kde by měla být pro
záchranáře dostupná.
V praxi by situace vypadala tak, že
pokud si senior pořídí I.C.E kartu, řádně
ji vyplní a obálku s kartou umístí ve svém
bytě na viditelné místo (nejlépe lednič
ka), budou mít záchranáři, hasiči i policie
lepší výchozí podmínky pro poskytnutí
pomoci a provedení nezbytných opatření
k zabezpečení bytu i vyrozumění rodiny.

Souprava „Seniorské obálky“ obsahuje
i malou samolepku na vstupní dveře bytu.
Ta informuje záchranáře o existenci I.C.E
karty ještě před vstupem do bytu.

•
•
•
•
•

•

Seniorská obálka je tvořena
soupravou, která obsahuje:
Magnetický klip pro přichycení na
ledničku
PVC obálku čiré barvy s potiskem
národních tísňových telefonních
čísel
Informační samolepku na dveře bytu
I.C.E. kartu – formulář pro požado
vané údaje
I.C.E. návod – jak formulář vyplnit
a umístit
Umístění Seniorské obálky
s I.C.E. kartou:
Lednička (pomocí magnetického kli
pu) Jde o jednotné doporučené umís
tění, tak aby byla I.C.E. karta pro
záchranáře rychle a bez hledání
dostupná.

• Vnitřní strana vstupních dveří do
bytu (pomocí oboustranné lepící
pásky - není součástí soupravy). –
Jde o alternativní umístění pro pří
pad, že v bytě lednička není nebo, že
je umístěna mimo hlavní místnosti
bytu (špajz, komora atd.)
Distribuce I.C.E. karty:
Formulář I.C.E. karty si můžete stáh
nout a vytisknout z webových stránek
JmK, nebo ho najdete i na stránkách br
něnské městské policie.
www.seniorskapolitikajmk.cz
www.mpb.cz/prevence
Kompletní sadu
Seniorské obálky získáte:
Areál dopravní výchovy a vzdělávání
Městské policie Brno, Bauerova 7, Brno
603 00 – služba na RECEPCI v budově.
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