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V Plzni dne 20. 9. 2019
Č. j.: UKLFP/266661/2019

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 9/2019
K ZABEZPEČENÍ BUDOV LÉKAŘSKÉ FAKULT Y
V PLZNI
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.1

1.2

Toto opatření popisuje zabezpečení budov Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“).
Tímto opatřením se od 1. 10. 2019 zavádí přístup hlavními vchody do Pavlovova ústavu, Procháskova ústavu,
Univerzitního medicínského centra a do budovy děkanátu na průkaz UK, podle výchozího nastavení
uvedeného v Příloze č. 1 tohoto opatření.
K zabezpečení budov je použita technologie pro omezení vstupu cizích osob do budov využívající průkazy UK
(studenta, zaměstnance, uživatele služeb apod.) a zařízení ke čtení průkazů UK spolu s elektromechanickými
zámky, programovým vybavením a další infrastrukturou. K zabezpečení budov je instalována rovněž
elektronická zabezpečovací signalizace a mechanické zámky i kamerový systém s časovou smyčkou.

Čl. 2
Vstup do budov a karta UK
2.1

2.2

Vstup do budov hlavními vchody je umožněn po přiložení karty UK ke čtecímu zařízení, jak je uvedeno výše.
Podklady pro nastavení přístupu osob do budov poskytne pro Centrum informačních technologií (dále jen
„CIT“) uživatel. CIT si vyžádá potřebné údaje v případě nejasností, nebo pro zajištění vstupu uživatelů služeb
(např. menza). Držitel karty je odpovědný za její případné zneužití. V případě ztráty karty je stanovena
povinnost bez odkladu ztrátu hlásit CIT, nebo postupem stanoveným na stránkách UK v sekci „STUDENTI“
nebo „ZAMĚSTNANCI“ (odkaz zde: https://cuni.cz/UK-5361.html), aby bylo zamezeno neoprávněnému
vstupu.
Držitel karty je povinen respektovat systém zabezpečení budov a nenarušovat jej zejména umožněním
volného průchodu cizích osob. Případná nedbalost může být řešena jako škodní událost.

Čl. 3
EZS a kamerový systém
3.1

3.2

Elektronická zabezpečovací signalizace (dále jen „EZS“) slouží ke zjištění neoprávněného vstupu do budov
fakulty. Je zajištěn přenos dat a výjezd smluvní bezpečnostní agentury v případě vstupu osob do zabezpečeného
neodkódovaného prostoru. Kódování a odkódování vlastních prostor zajišťují jejich uživatelé. Vchody do
budov odkódují vrátní podle výchozího nastavení uvedeného v příloze. EZS je v gesci Provozně technického
oddělení (dále jen „PTO“).
Za účelem ochrany osob a majetku provozuje fakulta kamerový systém se záznamem na tzv. časovou smyčku
a technologii pro omezení vstupu cizích osob do budov. Uvedené technologie jsou v kompetenci CIT.
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Čl. 4
Ochrana osobních údajů
4.1

Kamerový systém s časovou smyčkou a technologie pro omezení vstupu cizích osob do budov fakulty obsahují
osobní údaje (data). Tato jsou uchovávána pouze po nezbytně nutnou dobu (u kamerové smyčky je časový
interval závislý na objemu dat a pohybuje se v řádu desítek hodin). Data jsou zabezpečena před zneužitím
uzamčením, střežením elektronickou zabezpečovací signalizací a omezeným okruhem osob, které k nim
mají přístup. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je zveřejněn na internetových stránkách.
Příloha č. 2 tohoto opatření obsahuje legislativou požadovaný záznam o zpracování osobních údajů.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1
5.2
5.3

Opatření je závazné pro všechna pracoviště Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.
Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkana s účinností od 1. 10. 2019.
Součástí tohoto opatření jsou:
–– Příloha č. 1 – Výchozí nastavení vstupu osob do budov
–– Příloha č. 2 – Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém a k technologii pro omezení vstupu
cizích osob do budov

Zpracovali: Ing. Jan Vořech, Jana Smolková

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan LF UK v Plzni
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