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Obsah prezentace

• Co to je GDPR a základní požadavky GDPR

• GDPR a poskytování údajů katastru nemovitostí 
(KN)

– Úpravy ve VFK a aplikaci DP

– Statistika z volání CtiOS

• Šíření údajů katastru

• Poskytování dat z KN (katastrální mapa, číselníky)



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



GDPR a katastr nemovitostí

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 šíření nelze účinně kontrolovat, nedodržení 
zásady přiměřenosti)

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

• Je 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 (POSIDEN).

• Současná forma VFK s osobními údaji bude možné 
poskytovat pouze subjektům, které prokáží právní 
důvody a to pouze v režimu speciálních výstupů 
(Policie, MFČR, podklady pro geodety, …).



VFK a osobní údaje 

• Ukázka pseudonymizace VFK

• Osobní údaje budou poskytovány na základě POSIDEN 
prostřednictvím WSDP
– Zodpovědnost je na straně uživatele, že má právní důvody k 

získávání osobních údajů

– Webová služba bude logována a její uživatelé budou moci být 
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";;" 
";"";;;;;;;"";;;;"";"";"";"";"";"";"";"";"";;"";"";"";"";"";"";;"";;"";;;



Dálkový přístup do katastru nemovitostí

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



Dálkový přístup do katastru nemovitostí

2) Zřízení nové webové služby ctiOS jako náhrada osobních 
údajů ve VFK
– příjemcem OÚ má být vždy subjekt, který má zákonný důvod na jejich 

shromažďování

– u všech volání je logován příjemce osobních údajů

– vstupním parametrem je seznam  POSIDEN 1..100

– služba vrátí stejná data z VFK ve struktuře XML



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 



Evidence příjemců údajů KN a veřejná 
kontrola

• V sestavě se příjemce dozví:

– Účel zpracování osobních údajů

– Kategorie zpracovávaných osobních údajů

– Právní základ pro zpracování

– Plánovaná doba zpracování

– Práva subjektu údajů

– Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

– Příjemci údajů



Evidence příjemců údajů KN a veřejná 
kontrola



Statistika z volání služby ctiOS

• Služba spuštěna 1.1.2019 

• První data pro volání vydávána od 31.1.2019

• Celkem 327 245 volání

• Celkem 196 625 volání s OFO

• Celkem služba poskytla informace o 11 mil. OS

– z toho o 9 mil. (1,5 mil. jedinečných) fyzických osobách

• Celkem je evidováno 280 příjemců OÚ ze služby ctiOS

- data k 3.3.2019



Statistika z volání služby ctiOS

- data k 3.3.2019
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Statistika z poskytování OÚ

• Celkem je evidováno 31 tis. příjemců OÚ

• Celkem byly poskytnuty osobní údaje o 15 mil. OFO

– z toho 2,6 mil. jedinečných osobních údajů OFO

- data k 3.3.2019



Šíření údajů katastru

• Informace na webových stránkách, 
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-
format-KN/Sireni/Sireni-udaju-katastru.aspx

- data k 3.3.2019

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Vymenny-format-KN/Sireni/Sireni-udaju-katastru.aspx


Šíření údajů katastru

• Úprava v souvislosti s GDPR => úprava Vyhlášky o 
poskytování údajů z KN (345/2015 Sb.)

• Předávání úplných dat ve VFK po KP

• Předávání pseudonymizovaných dat ve VFK po k.ú.

• Předání úplných dat ve VFK z celých KP

• Důsledné předávání pouze těch dat ve VFK z k.ú., kde 
bude probíhat šíření na základě platné 
smlouvy/žádosti s koncovým uživatelem

- data k 3.3.2019



Šíření údajů katastru

• Rozlišujeme dva způsoby šíření (viz §23):

– Šíření údajů katastru za úplatu

– Bezúplatné šíření údajů katastru

• V obou případech je nutné zaslat Žádost o udělení 
souhlasu s šířením údajů, kterou je možné podat

– pomocí naší aplikace https://zadosti.cuzk.cz/

– datovou schránkou

• Na základě žádostí udělí ČÚZK Souhlas s šířením údajů
(na 1 měsíc x 1 rok)

• Následně „šiřitel“ zašle Hlášení o rozsahu šířených údajů

- data k 3.3.2019

https://zadosti.cuzk.cz/


Šíření údajů katastru

- data k 3.3.2019



Šíření údajů katastru - statistiky

• V únoru bylo podáno 23 žádostí. 

– pro úplatné šíření bylo požadováno 25 596 k.ú. pro 662 uživatelů,

– pro bezúplatné bezúplatného šíření 34 798 k.ú. pro 1 163 
uživatelů.

• V březnu byly dosud 4 žádosti. 

– pro úplatné šíření bylo požadováno 834 k.ú. pro 15 uživatelů,

– pro bezúplatné bezúplatného šíření 2 707 k.ú. pro 361 uživatelů.

• Žádosti zatím podalo 12 šiřitelů (před 1.1.2019 bylo celkem 30 šiřitelů).

• Hlášení dosud do aplikace nenahrál žádný šiřitel.

- data k 3.3.2019



Šíření údajů katastru - statistiky

• Ukázka implementace

- data k 3.3.2019

ČÚZK předá sadu
pseudonymizovaných VFK

Šiřitel předá vybraná
pseudonymizovana VFK
Zákazníkovi (koncovému
uživateli)

Zákazník při potřebě OÚ
volá WS službu ČÚZK
CtiOS pomocí svého účtu
DP



• Viz http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-
prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx

Podmínky poskytování otevřených dat a služeb

V budoucnu možné využití standardních 
licencí Creative Commons

http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx


Otevřená data ČÚZK

http://atom.cuzk.cz

http://atom.cuzk.cz/


• Data SGI KN ve formátu VFK

– Dostupná STAVOVÁ data v souborech po k.ú. 
• URL: http://services.cuzk.cz/vfk/

– Dostupná ZMĚNOVÁ data v souborech po k.ú. (nově od 
1.1.2019)
• URL: https://services.cuzk.cz/vfk-zmeny

– Od 1.3.2019 nebudou poskytována změnová data v 
souborech po KP

– Mapy z území DKM/KMD

– Aktualizace: 1x měsíčně

Katastrální mapa ve VFK

http://services.cuzk.cz/vfk/
https://services.cuzk.cz/vfk-zmeny


Katastrální mapa ve VFK



• Data SGI KN ve formátu VKM

– Mapa z území KM-D (aktuálně 81 katastrálních území – 31 
na celém území, 50 na části území) je k dispozici ve 
formátu VKM

– Soubory jsou k dispozici po k.ú.

– URL: http://services.cuzk.cz/vkm/

– Aktualizace: čtvrtletně

Katastrální mapa ve VKM

http://services.cuzk.cz/vkm/


• Data SGI KN ve formátu SHP

– URL: http://services.cuzk.cz/shp

– Soubory jsou k dispozici po k.ú.

– Mapy z území DKM/KMD

– Aktualizace: 1x týdně

– Nově je k dispozici vizualizace v SW QGIS, 
https://services.cuzk.cz/shp/ku/QGIS-plugin/

– Plugin umožňuje automatické stažení vfk souborů a jejich 
vizualizaci, dostupná verze pro QGIS 2.x a 3.x

Katastrální mapa v SHP

http://services.cuzk.cz/shp
https://services.cuzk.cz/shp/ku/QGIS-plugin/


Katastrální mapa v SHP

8.11.2017 Konference GIS ESRI v ČR



• Data SGI KN ve formátu DGN a DXF

– URL: http://services.cuzk.cz/dgn a 
http://services.cuzk.cz/dxf

– Soubory jsou k dispozici po k.ú.

– Mapy z území DKM/KMD

– Aktualizace: 1x denně

Katastrální mapa v DGN a DXF

http://services.cuzk.cz/dgn
http://services.cuzk.cz/dxf


• Data pro témata:

– KATASTRÁLNÍ PARCELY (CP)

– ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU)

– ADRESY (AD)

– BUDOVY (BU)

• URL: 

– CP - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp/, 

– AU - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/,

– AD - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/, 

– BU - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/bu/.  

INSPIRE GML

http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/bu/


INSPIRE GML



• Statistiky s úhrnnými hodnotami druhů pozemků, tj. 
výměry jednotlivých druhů pozemků po katastrálních 
územích

• http://services.cuzk.cz/sestavy/UHDP/

• Aktualizace čtvrtletně

ÚHDP

http://services.cuzk.cz/sestavy/UHDP/


• Obsahuje různé číselníky z ISKN

– číselníky katastrální území a pracovišť resortu

– číselníky k mapě

– číselníky k nemovitosti

– číselníky právních vztahů a listin

– číselníky k oprávněným subjektům
• https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-

KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-ISKN.aspx

• Aktualizace denně

Číselníky ISKN

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-ISKN.aspx


• Některé číselníky
– Druh pozemku
– Způsob využití pozemku
– Vazba mezi druhem pozemku a způsobem využití pozemku
– Účel práva stavby
– Způsob využití stavby
– Vazba mezi typem stavby a způsobem využití stavby
– Způsob využití jednotky
– Typ stavby
– Typ jednotky
– Typ ochrany nemovitosti
– Způsob ochrany nemovitosti
– Zdroje parcel zjednodušené evidence
– Číselník bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
– …

Číselníky ISKN



Seznam katastrálních území

• CSV soubor se seznamem k.ú. (zdroj: ISKN), obsahuje 
13 078 k.ú.



Druh pozemku

• CSV soubor s druhy pozemků (zdroj: ISKN), obsahuje 
11 záznamů



Závěr #1

• 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



Závěr #2

• 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 v oblasti VFK (a jeho výdeje) jsou účinné s 
novelou vyhlášky 345/2015 Sb. o poskytování údajů z KN 
od 1.1.2019



V oblasti poskytování dat ve VFK, GDPR se obracejte na 
kolegu Ing. Davida Legnera, david.legner@cuzk.cz

Kalichovka půvabná, Haasiella venustissima



Děkuji za pozornost

Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz

Zimní houbaření, košíček z 6.1.2019

mailto:petr.soucek@cuzk.cz

