
Podnět Rady vlády pro lidská práva  
ve věci používání kamer a odposlech ů ve školských za řízeních pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy  
 

Podle své tiskové zprávy ze dne 29. srpna 20031 se veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl 
rozhodl využít svého oprávnění podle § 20 odst. 2 písm. b) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném 
ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a informovat veřejnost o tom, že Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) podle jeho názoru umožnilo porušování základních práv dětí 
umístěných v dětských domovech a výchovných ústavech, které používají ke sledování dětí kamerové 
systémy.  

 

Dle této tiskové zprávy uskutečnil veřejný ochránce práv místní šetření v Soukromém výchovném 
ústavu v Troskotovicích, přičemž zjistil, že kamery a odposlechy se nacházely ve všech místnostech 
ústavu (ložnice dětí, jídelna, klubovna, chodby a kuchyňka). Informace získané prostřednictvím kamer 
a odposlechů byly nahrávány na záznamové zařízení.  

 

Na základě zjištění veřejného ochránce práv se v listopadu roku 2002 uskutečnilo jednání zástupkyně 
veřejného ochránce práv Anny Šabatové s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, Petrou 
Buzkovou. Shodly se na tom, že kamery nesmějí být v ložnicích dětí. Rozcházely se v názoru na 
umístění kamer na chodbách výchovných ústavů a také v jídelnách a v klubovnách. Ministryně se 
proto obrátila na ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky (dále jen ÚSPAV) JUDr. 
Jaroslava Zachariáše, CSc. se žádostí o stanovisko, zda je instalace kamer omezováním práv dětí.  

 

Ve stanovisku ÚSPAV z 21. ledna 2003 (č.j. 221/02) je konstatováno, že instalace kamerových 
systémů ve výchovných ústavech se nedotýká Listiny základních práv a svobod (dále „Listina“). 
Výchovné ústavy jsou školská zařízení veřejného charakteru, stejně jako školy, věznice či kasárna, a 
nejsou obydlím osob. Proto se na ně čl. 12 Listiny o nedotknutelnosti obydlí nevztahuje. Podle ÚSPAV 
je možné obrazově a zvukově sledovat a zaznamenávat chování jiných osob, protože to právo 
neupravuje, s jedinou výjimkou, kterou je odposlech telefonních hovorů. Ve stanovisku je uvedeno: „Z 
hlediska práva tedy není žádný rozdíl v tom, je-li takto sledován cestující na pohyblivých schodech 
v metru, nebo dítě ve výchovném ústavu. Ani v jednom případě takové sledování samo o sobě 
nenarušuje ani jeho obydlí, ani soukromí…“ Ve stanovisku se na závěr uvádí, že z hlediska právních 
předpisů není žádný rozdíl mezi sledováním chodeb, jídelny apod., na straně jedné a ložnic, pokojů a 
umýváren na straně druhé. Na základě stanoviska ÚSPAV MŠMT 6. února 2003 rozhodlo, že nebude 
iniciovat odstranění kamer z prostor ústavů (tedy ani případně z ložnic, umýváren a podobných 
místností).  

 

Veřejný ochránce práv se stanoviskem ÚSPAV vyslovil zásadní nesouhlas a oslovil Právnickou fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně se žádostí o zpracování expertního stanoviska k této problematice. 
Stanovisko ze dne 27. března 2003 zpracované doc. JUDr. Vojtěchem Šimíčkem, Ph.D. z Katedry 
ústavního práva,. se stanoviskem ÚSPAV polemizuje a uvádí, že nelze výchovné ústavy nepovažovat 
za obydlí, neboť pojem obydlí je nutno vyložit extenzivně a výchovný ústav, protože jde o prostor 
sloužící dětem k bydlení, tomuto vymezení vyhovuje. Dále nesouhlasí s názorem, že monitoring ve 
výchovných ústavech odpovídá monitoringu na veřejném prostranství, neboť „prostory ve výchovných 
ústavech nelze považovat za veřejné prostory v tom smyslu, že jsou veřejně přístupné“. Konstatuje 
proto, že „ubytování osob ve výchovných ústavech a podobných zařízeních spadá pod garance čl. 12 



Listiny“. Pro zásah do práva na nedotknutelnost obydlí je nutný zákonný podklad konformní s Listinou, 
který však v daném případě chybí.  

 

Veřejný ochránce práv se obrátil také na soudní znalkyni v oboru psychologie PhDr. Zdislavu 
Tuláčkovou a požádal ji o zpracování znaleckého posudku na téma „Vliv sledování kamerami na 
psychiku dětí (15-18 let) ve výchovném ústavu“. PhDr. Tuláčková ve svém posudku ze dne 24. dubna 
2003 uvedla, že používání kamerového systému „neumožňuje konfrontaci s dospělým světem a 
hledání vlastní identity. Naopak, chová se k adolescentům jako k malým dětem, které potřebují 
neustálý dozor (děti předškolního věku, které nelze nechat bez dozoru, aby si neublížily) a tím jim 
aktivně brání ve splnění svého vývojového úkolu – dospět, získat samostatnost a zodpovědnost za 
své jednání.“ Dále si veřejný ochránce práv vyžádal stanovisko Pedagogicko-psychologické poradny 
v Brně. PhDr. Eva Zodlová a PhDr. Anna Holčíková ve svém stanovisku ze dne 11. dubna 2004 
označily kamerový systém za závadný a psychicky narušující: „Sledovací systém nerespektuje jednu 
ze základních možností změny a tou je osobní kontakt. Je odcizujícím mechanismem, vyjadřujícím 
nedůvěru, permanentně udržující vědomí narušení, bez možnosti zpětných vazeb. Jaksi automaticky 
se tímto způsobem předjímá pokračování nežádoucího chování.“  

 

Dne 13. května 2003 vydal veřejný ochránce práv závěrečné stanovisko ve věci, v němž trval na 
svých závěrech uvedených v závěrečné zprávě ze dne 30. září 2002, kde konstatoval, že „instalace 
kamer a odposlechu v  ústavu je neoprávněným zásahem do soukromí. Toto opatření je v rozporu s 
Listinou základních práv a svobod, která v čl. 7 konstatuje, že nedotknutelnost soukromí osoby je 
zaručena a že může být omezena jen v případech stanovených zákonem. V čl. 10 odst. 2 Listina 
základních práv a svobod garantuje právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 
soukromého a rodinného života. Sledování osob je závažným zásahem do soukromí, a jako takové 
má přesně vymezené mantinely použití. Právní řád ČR umožňuje sledování osob např. policejním 
orgánem v přípravném stádiu trestního řízení, kdy použití takové techniky musí povolit státní 
zástupce...V souvislosti s instalací sledovací techniky v ústavu si dovoluji vyslovit názor, že takové 
zařízení může dokonce ztížit resocializaci dětí s narušeným chováním, mj. i proto, že pragmaticky 
uzpůsobují své chování tomu, zda jsou nebo nejsou v dosahu kamer....instalace sledovací techniky 
byla na úkor výchovné práce se svěřenci, neboť tito např. byli v klubovně sami a vychovatel je 
sledoval na monitoru ve vychovatelně, namísto, aby se jim věnoval.“  

 

V závěrečném stanovisku veřejný ochránce práv navrhl, aby Soukromý výchovný ústav 
v Troskotovicích odstranil kamery ze svých vnitřních prostor (v závěrečném stanovisku je uvedeno, že 
se toto opatření nevztahuje na kamery u vchodu, ve vychovatelně či v jiných prostorách, kam děti 
nemají přístup). Ministryni Buzkové veřejný ochránce práv navrhl, aby nařídila odstranění kamer ze 
dvou dětských domovů a ze třinácti výchovných ústavů. Ministryně v odpovědi na toto stanovisko 
uvedla, že se domnívá, že kamerové systémy neomezují práva dětí, a odvolala se přitom znovu na 
stanovisko ÚSPAV v této věci.  

 

Dne 25. července 2003 vydalo Nejvyšší státní zastupitelství v Brně stanovisko ke sjednocení výkladu 
zákonů a jiných právních předpisů k zákonnosti umístění audio-vizuálních prostředků ve školských 
zařízeních (poř. č. 10/2003). Ve stanovisku je uvedeno, že umístění této techniky ve školských 
zařízeních bez zákonného podkladu je v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech a 
s Listinou základních práv a svobod. Dále se v něm uvádí, že tuto techniku lze umístit pouze tam, kde 
je umožněn nekontrolovatelný pohyb osob, které nejsou zaměstnanci zařízení, což bylo zdůvodněno 
bezpečností dětí. Ani stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství však na postoji MŠMT nic 
nezměnilo.  

 



Rada vlády pro lidská práva (dále jen „Rada“) dosp ěla na podklad ě informací v tisku a na 
základě analýzy platné právní úpravy k záv ěru, že používání sledovací techniky (kamer i 
odposlech ů) v prostorách školských za řízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy je 
v rozporu s ústavním po řádkem České republiky.  

 

Děti se do dětských domovů a výchovných ústavů dostávají na základě soudního rozhodnutí, protože 
jejich rodina není schopná zabezpečit jim řádnou péči a výchovu. V zařízeních mají své soukromí a 
realizují v nich soukromý život, navazují vztahy apod. Nemohou ze zařízení odejít bez svolení 
zaměstnanců a některé děti nemají možnost z nich odjíždět ke své rodině. Přístup do zařízení je 
zásadně umožněn pouze dětem a personálu a v žádném případě tak nelze hovořit o zařízení jako o 
veřejných prostorách. Tato zařízení se stávají náhradním domovem pro všechny umístěné děti, jsou 
jejich obydlím, protože jejich pobyt v nich je obligatorní, má dlouhodobý a soustavný charakter, a děti 
v nich realizují svůj soukromý život.  

 

Konstatujeme-li, že výchovné ústavy či dětské domovy jsou obydlím dětí, ve kterém realizují svůj 
soukromý život, pak jakýkoliv zásah do jejich soukromého života tam a jejich obydlí je zásahem do 
jejich práva na nedotknutelnost soukromí osoby zakotveném v čl. 7 Listiny, práva na ochranu před 
neoprávněným zasahováním mj. do soukromého života (čl. 10) a práva na nedotknutelnost obydlí (čl 
12). Zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být dovoleny zákonem, jen je-li to v demokratické 
společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo 
pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.  

 

Zásahy do práva na soukromí a na nedotknutelnost obydlí mohou být dovoleny pouze zákonem a jen 
je-li to v demokratické společnosti nezbytné. Nejdříve tedy musíme stanovit, co je účelem zásahu do 
zmíněných práv, zda je zásah povolen zákonem a zda je prováděný způsob zásahu nezbytný, tzn., 
zda neexistují jiné, méně intruzívní prostředky, jak stanoveného účelu dosáhnout.  

 

Účelem zásahu do práva na soukromí a obydlí je především bezpečnost dětí, popřípadě personálu. 
Zastánci instalace kamerové techniky jsou toho názoru, že je-li dítě sledováno, je možné včas 
zasáhnout proti šikaně či násilí, a tak chránit jeho bezpečí. Argumentují, že šikanované dítě se má 
možnost schovat „do bezpečí kamery“. Tento přístup, má-li být efektivní, vyžaduje, aby monitor stále 
sledoval někdo z personálu, kdo bude s to včas zasáhnout. Dále vyžaduje, aby byly kamery umístěny 
všude, neboť jinak se šikana či jiné provozování násilí přesune tam, kam kamera nevidí. Naopak 
odpůrci kamer uvádějí, že systém je neefektivní, právě proto, že pouze přesunuje místo páchání násilí 
do prostor nesledovaných kamerou. Páchání násilí se tím nezamezí, pouze se přesune jeho dějiště. 
Šikanované dítě se dostává do bezpečí kamery pouze dočasně, dříve či později sledovaný prostor 
opustí. Navíc kamery nemotivují personál, aby šikanu aktivně vyhledával, protože může podlehnout 
dojmu, že co nezachytí kamera, neděje se. Vychovatelé potom nemohou trávit s dětmi více času a 
vykonávat skutečnou prevenci násilí, kterou je odborná výchovná práce s dětmi. V žádném případě 
tak instalace kamer násilí nezabrání, pouze jej v některých případech může následně potrestat. Rada 
chce upozornit i na další aspekt, který mluví proti instalaci kamer a který je vyjádřen zejména 
v posudcích PhDr. Tuláčkové a Pedagogicko-psychologické poradny. Tímto aspektem je zejména 
dlouhodobý vliv kamer na psychiku dítěte, který může mít trvalé následky.  

 

Zasáhnout do práv lze pouze tehdy, je-li to nezbytné a takovými prostředky, které znamenají co 
nejmenší újmu těchto práv. Dále pak tyto prostředky nesmí být použity, existují-li prostředky jiné, které 
nepředstavují omezení práv žádné, či znamenají omezení menší. Konečně pak, ve spojitosti 
s předchozím, musí prostředky plnit stanovený účel. Podle názoru Rady existují prostředky k ochraně 



bezpečnosti dětí, které do práv na soukromí a obydlí zasahují menší měrou. Takovým prostředkem je 
mimo jiné posílení kapacity personálu, který se bude moci dětem více věnovat a svým působením se 
snažit šikaně či násilí zabránit. Rada se ztotožňuje s názorem odpůrců monitoringu, že násilí a šikana 
se pouze přesunuje z dohledu kamer jinam. Bezpečnost dětí, která má být hlavním důvodem pro 
zásah do práv na soukromí či obydlí, tak nemůže být plně zaručena. Proto podle názoru Rady 
sledovací technika stanovený účel neplní a její použití není nezbytné, neboť existují prostředky méně 
intruzívní. Rada má na základě porovnání účelu zásahu do práva na soukromí a obydlí s použitými 
prostředky za to, že použité prostředky nejsou adekvátní ani účinné.  

 

Rada si je vědoma, že je potřeba se ještě vypořádat s případným zákonným zmocněním pro instalaci 
kamer. Radě je známo, že podle současné právní úpravy pro instalaci kamer není zákonného 
podkladu. Připomíná čl. 4 Listiny podle nějž mohou být meze základních práv a svobod za podmínek 
stanovených Listinou upraveny pouze zákonem. I proto považuje současnou instalaci kamer za 
nezákonnou. Zároveň však Rada připomíná, že pro použití prostředků omezení některého základního 
práva či svobody musí existovat zákonná úprava, která je pro dosažení stanoveného účelu nezbytná. 
Rada se proto domnívá, že ani případná zákonná úprava nemůže rozpor s výše zmíněnými články 
Listiny zhojit.  

 

Rada považuje neadekvátnost prost ředků a účelu zásahu za prokázanou a podstatnou a na 
jejím základ ě navrhuje odstran ění kamer ze všech prostor výchovných ústav ů a dětských 
domov ů, kde není povolen nekontrolovatelný pohyb osob.  

  

 


