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Obsah prezentace

• Co to je GDPR

• Základní požadavky GDPR

• GDPR a poskytování údajů katastru nemovitostí 
(KN)
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GDPR

• GDPR – General Data Protection Regulation (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)

• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů …

• Působnost od 25.5.2018

• Vztahuje se na zcela nebo částečně automatizované zpracování 
osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny
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Obsah GDPR

• Zásady zpracování osobních údajů (článek 5)

• Zákonnost zpracování (článek 6)

• Zásada transparentnosti (články 12-15)

• Zásady přiměřenosti

• Pověřenec pro ochranu osobních údajů (články 
37-39)
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Zásady zpracování osobních údajů

• Osobní údaje musí být:
– ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a 

zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, 
korektnost a transparentnost“)

– shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a 
legitimní účely („účelové omezení“)

– přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah 
ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány 
(„minimalizace údajů“)

– uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů 
po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány („omezení uložení“)

– …
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Zákonnost zpracování

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní 
stranou je subjekt údajů, …
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která 
se na správce vztahuje
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých 
zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 
pověřen správce
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 
příslušného správce či třetí strany, …
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Zásada transparentnosti

• Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu 
údajů stručným, transparentním, srozumitelným a 
snadno přístupným způsobem … veškeré informace …
– účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a 

právní základ pro zpracování

– kontaktní údaje (správce, pověřenec, …)

– kategorie dotčených osobních údajů

– případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních 
údajů

• Subjekt údajů má možnost podat stížnost dozorovému 
orgánu – ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů)
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Osobní údaje a ČÚZK

• Byla provedena analýza problematiky, definitivní úpravy je třeba 
přizpůsobit připravované novele zákona 101/2000 Sb. O ochraně 
osobních údajů

• Byla určena osoba pověřence (Mgr. Lenka Vrzalová)

• Osobní údaje lze vést, pokud existuje zákonné zmocnění. Po 
uplynutí doby, uvedené v příslušné legislativě, je třeba údaje 
vymazat

• Z toho plyne obecný požadavek na zmapování všech procesů, při 
kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
– Personální systém

– Ekonomický systém

– Uživatelé služeb (DP, SSZ, …)

– Seznam všech úředně oprávněných zeměměřických inženýrů

– …..
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GDPR a KN

• Vedení osobních údajů v KN se řídí zvláštním zákonem - katastrální operát 
je veřejný seznam => nemusíme žádat o souhlas s vedení osobních údajů.

• Osobní údaje se nikdy z operátu KN nebudou vymazávat – jsme povinni 
vést historii právních vztahů k nemovitostech v celé kontinuitě (od 
pozemkové knihy)

• Zásadu transparentnosti je možné vyřešit vystavením podrobné 
informace o procesu zpracování osobních údajů na webových stránkách 
ČÚZK

• Změny v oblasti poskytování údajů se plánují pro dodržení zásady 
přiměřenosti

• Dopady v oblasti poskytování údajů z KN
– Poskytování výměnných formátů katastru (VFK) bez osobních údajů OS 

a zrušení smluv o šíření údajů z KN.
– Rozšíření webových služeb Dálkového přístupu (WSDP) o dotaz na OS.
– Zlepšení monitoringu Dálkového přístupu (DP).
– Monitoring požadavků na výstupy vyžadující autentifikaci žadatele.
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Dopady GDPR do VFK

• Na poskytování údajů katastrální mapy (Open 
Data) se nic nemění.

• VFK pro SPI bude primárně vydáván bez osobních 
údajů (bez skupin OPSUB, UCAST, ADRUCAST), 
pouze s interním identifikátorem fyzické osoby.

• Současná forma VFK s osobními údaji bude 
poskytována pouze subjektům, které mají nárok a 
součinnost (Policie, Min. financí, …).

• Předpokládá se zrušení smluv o šíření VFK a 
optimalizace poskytování VFK pro libovolné 
seskupení k.ú.
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Původní formát VFK
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&BOPSUB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU 
D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU 
N30;ID_JE_1_PARTNER_BSM N30;ID_JE_2_PARTNER_BSM N30;ID_ZDROJ 
N30;OPSUB_TYPE T10;CHAROS_KOD N2;ICO N8;DOPLNEK_ICO N3;NAZEV T255;NAZEV_U 
T255;RODNE_CISLO T10;TITUL_PRED_JMENEM T35;JMENO T100;JMENO_U 
T100;PRIJMENI T100;PRIJMENI_U T100;TITUL_ZA_JMENEM T10;CISLO_DOMOVNI 
N4;CISLO_ORIENTACNI T4;NAZEV_ULICE T48;CAST_OBCE T48;OBEC T48;OKRES T32;STAT 
T100;PSC N5;MESTSKA_CAST T48;CP_CE N1;DATUM_VZNIKU2 D;RIZENI_ID_VZNIKU2 
N30;KOD_ADRM N9;ID_NADRIZENE_PO N30
&DOPSUB;1280335606;0;"30.01.2015 21:36:49";"";2;35580573010;;;;;"OFO";2;;;"";"";" 
";"";"Jitka";"JITKA";"Schinaglová";"SCHINAGLOVA";"";95;"";"Havlíčkova";"Chrudim
III";"Chrudim";"";"";53701;"";1;"";;18886311;
&DOPSUB;1441797606;0;"19.01.2015 15:27:03";"";2;35354750010;;;;;"OFO";2;;;"";"";" 
";"";"Marie";"MARIE";"Kohoutková";"KOHOUTKOVA";"";216;"";"Varąavská";"Polabiny";"Pa
rdubice";"";"";53009;"";1;"";;7794371;



Nový formát VFK
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&BJPV;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU 
N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PAR_ID_PRO N30;BUD_ID_PRO 
N30;JED_ID_PRO N30;PAR_ID_K N30;BUD_ID_K N30;JED_ID_K N30;TYPRAV_KOD 
T4;POPIS_PRAVNIHO_VZTAHU T4000;TEL_ID N30;OPSUB_ID_PRO N30;OPSUB_ID_K 
N30;PODIL_POHLEDAVKA T60;HJPV_ID N30;DATUM_VZNIKU2 D;RIZENI_ID_VZNIKU2 
N30;OPSUB_ID_2_PRO N30;PS_ID_PRO N30;POPIS2 T250;PORADI_CAS D;PORADI_TEXT 
T250;DATUM_UKONCENI D;PS_ID_K N30
&DJPV;56990674010;0;"24.06.2016 07:41:12";"";3;43681540010;;;;;935046603;;;"32";"k 
zajištění existujících i budoucích pohledávek ze smlouvy o úvěru č. 0475708109 do celkové 
výše 2.160.000,- Kč s příslušenstvím a k zajištění dalších pohledávek, které vzniknou do 
31.8.2036, a to vše až do celkové výše 4.320.000,-
Kč";;563659601;;"";23833388010;"";;;;"";"02.06.2016 12:06:00";"";"";



Další dopady do ISKN

• Rozšíření WSDP o dotaz na oprávněný subjekt (OS)
– Webová služba (WS) bude na základě volaného ID vracet XML s 

osobními údaji OS (atributy věty VFK z datového bloku OPSUB)
– Služba bude pro některé typy uživatelů zpoplatněna
– WS bude detailně logována
– Očekáváme statisíce požadavků denně

• Rozšíření logování v ISKN a DP pro zlepšení monitoringu a 
evidenci příjemců údajů KN pro tyto sestavy
– přehled vlastnictví a evidence práv pro osobu, 
– údaj o dosažené ceně nemovitostí
– kopie ze sbírky listin.
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Závěr

• V oblasti poskytování údajů z KN se neočekávají žádné zásadní 
změny.

• Rozsah poskytovaných služeb se nemění, většina výstupů  ISKN se 
bude nadále poskytovat bez nutnosti autentifikace příjemce a 
nepřipravuje se žádné další omezení aplikace Nahlížení do KN.

• Výjimku tvoří výstupy, u kterých je platnou legislativou požadována 
autentifikace příjemce, tam GDPR umožňuje subjektům údajů se 
dotazovat na příjemce výstupů.

• Pro dodržení zásady přiměřenosti se omezuje poskytování 
osobních údajů v souborových datech, bude nahrazeno 
monitorovanou webovou službou DP a uživatelé tak dostanou 
osobní údaje pouze v rozsahu, který nutně potřebují.

• Změny vyžadují novelu vyhlášky 345/2105 Sb. o poskytování údajů 
z KN
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Děkuji za pozornost

jiri.polacek@cuzk.cz


