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Obsah prezentace

• Co to je GDPR

• Základní požadavky GDPR

• GDPR a poskytování údajů katastru nemovitostí 
(KN)



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 …

• Účinnost 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



Zákonnost zpracování

• Osobní údaje se smí zpracovávat, pokud

– Máme zákonný důvod, tj. zpracování je nezbytné pro

• splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

• splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

• ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 
fyzické osoby

• splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterým je pověřen správce

• …

– Získáme souhlas subjektu údajů 



Pravidla hry

• Osobní údaje musí být:
– zpracovávány korektně a transparentně (subjekt 

údajů musí vědět, co se s jeho osobními údaji děje)
– shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a 

legitimní účely 
– přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný 

rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou 
zpracovávány 

– uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů 
údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, 
pro které jsou zpracovávány 

– …



GDPR a katastr nemovitostí

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

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

• Zásadu transparentnosti je možné vyřešit vystavením podrobné 
informace o procesu zpracování osobních údajů na webových 
stránkách ČÚZK
http://www.cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Ochrana-osobnich-udaju/Katastr-nemovitosti-
a-ochrana-osobnich-udaju.aspx



Změny v poskytování údajů z KN

• Jako rizikové z hlediska GDPR bylo vyhodnoceno 
poskytování osobních údajů v souborové formě (jejich 
nelegální šířené nelze účinně kontrolovat, nedodržení 
zásady přiměřenosti)
– Standardně distribuovaný VFK bude pseudonymizovaný - nebude 

obsahovat osobní údaje
– Ty bude možné získat novou webovou službou Dálkového přístupu 

(WSDP)

• Bude zaveden monitoring požadavků na výstupy vyžadující 
autentifikaci uživatele (článek 15 – veřejná kontrola)

• Bude zdokonalen monitoring dotazů na osobní údaje v 
rámci DP



Dopady GDPR do VFK

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

• VFK pro SPI bude vydáván bez osobních údajů -
blok OPSUB (ponechány atributy IČO, typOS, …), 
bloky UCAST a ADRUCAST budou prázdné, pouze 
s pseudonymizovaným identifikátorem 
oprávněného subjektu.

• Současná forma VFK s osobními údaji bude 
možné poskytovat pouze subjektům, které mají 
nárok na součinnost v režimu speciálních výstupů 
(Policie, MFČR, podklady pro geodety, …).



VFK a osobní údaje 

• Ukázka pseudonymizace VFK

• Osobní údaje budou poskytovány na základě 
pseudonymizovaného identifikátoru prostřednictvím WSDP

– Zodpovědnost za zneužití služby je na straně uživatele

– Webová služba bude logována a její uživatelé budou podrobeni 
veřejné kontrole

– Příjemci VFK budou mít tuto službu k dispozici (služba bude 
zdarma)

&DOPSUB;419381306;0;"07.04.2016 09:23:16";"";0;42714797010;;;;;"OFO";2;;;"";"";"";"";"Ivana";"IVANA"; 
„Šanderová"; "SANDEROVA";"";99;"";"Ulice";"Část obce";"Obec";"";"";38301;"";1;"";;1234567890;
&DOPSUB;"9A6CD1941D19F796E893053A249F66048F5B6A6E9B1C19D3E9D09D7DFD615C406E18AA1339A49
DFE068728BD096A13011E1D085D899F8B10CAEFFB828B4C08CB99573BED1B601B209553D165AC36D4B1D0C
4992603C9E83BCC90730798AC780EB33B496F5B46CBF581718A8DB2544062";;" 
";"";;;;;;;"";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";;"";"";"";"";"";"";;"";;"";;;



VFK a jeho distribuce

• ČÚZK

– Rozsah až přes celou ČR

– Standardně vydávaná data k 1. v měsíci

– Pseudonymizovaný výstup

– Data vyskládaná ze souborů z jednotlivých k.ú.

• Katastrální pracoviště

– menší rozsah dat několik k.ú. max. KP

– Data vydávaná k 1. v měsíci případně k požadovanému datu

– Pseudonymizovaný výstup

– Data vyskládaná ze souborů z jednotlivých k.ú. případně export na 
míru



Evidence příjemců údajů KN a veřejná 
kontrola

• Podle článku 15 GDPR se pro zajištění veřejné 
kontroly zneužití osobních údajů zavede evidence 
příjemců výstupů z KN, které jsou poskytovány 
výhradně autentifikovaným příjemcům, jedná se o 
sestavy:

– přehled vlastnictví a evidence práv pro osobu, 

– kopie ze sbírky listin.

• Subjekt údajů (fyzická osoba) bude oprávněn se na 
příjemce dotázat 



Dálkový přístup do katastru nemovitostí

1) Úpravy povinnosti zadávání atributů pro vyhledávání 
oprávněných subjektů (OS) a přidání atributu „datum 
narození“ a „adresa“ -> zásada přiměřenosti

2) Zřízení nové webové služby (WS) jako náhrada osobních 
údajů ve VFK

3) Nová logovací struktura přístupů k osobním údajů (OÚ) OS



Závěr

• Rozsah poskytovaných služeb KN 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 345/2015 Sb. o poskytování údajů z KN od 
1.1.2019

• Publikováno testovací prostředí pro WSDP 17.9.2018

• Nasazení do produkce první polovina listopadu 2018



Děkuji za pozornost

david.legner@cuzk.cz
popis úprav VFK

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Podrobne-informace-VF-ISKN/Podrobne-informace-VF-ISKN.aspx

popis úprav WSDP
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Webove-sluzby-DP-na-zkousku.aspx
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