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ODŮVODNĚNÍ 

 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 

354/2015 Sb. (dále jen „vyhláška“), je prováděcím předpisem k zákonu č. 256/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších zákonů. Předkládaný návrh 

vyhlášky reaguje na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  o volném pohybu těchto údajů 

a  o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 

„Nařízení“) a přizpůsobuje vyhlášku pojetí ochrany osobních údajů fyzických osob obsažené 

v Nařízení.  

Nařízením nedošlo ke změnám v obsahu katastru ani k omezení jeho veřejnosti, je však 

nezbytné přehodnotit dosavadní přístup k poskytování údajů katastru v případech, kdy je riziko 

zneužití údajů katastru zvýšené. Jako situace se zvýšeným rizikem pro práva a svobody 

fyzických osob se jeví poskytování údajů katastru nemovitostí v případech, kdy jde o údaje 

hromadné a automatizovaně zpracovatelné. Zvýšené riziko v tomto směru s sebou rovněž nese 

nedostatečná úprava podmínek šíření údajů katastru. 

Stále postupující elektronizace státní správy si vyžaduje vhodnější úpravu poskytování údajů 

katastru vedených a následně i poskytovaných v elektronické podobě.  

Návrhem vyhlášky je také zohledňována potřeba lepší dostupnosti údajů o dosažených cenách 

nemovitostí ve strojově čitelných formátech.  

V rámci snižování administrativní zátěže a optimalizace stanovení úplat jsou zjednodušovány 

výpočty úplat u některých položek a rušeny vybrané položky, jejichž obsah je ve stanovených 

formátech volně dostupný jako součást obsahu základního registru územní identifikace, adres 

a nemovitostí. 

V návrhu vyhlášky je rovněž reagováno na požadavky veřejnosti na to, aby bylo 

prostřednictvím poskytovatelů ověřených výstupů (kontaktních míst veřejné správy Czech 

POINT) umožněno také poskytování údajů ze sbírky listin katastru. 

V souladu se schváleným plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 

2018 s vyznačenou povinností zpracování RIA není předkládána Závěrečná zpráva RIA.  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Předložený návrh novely vyhlášky je plně v souladu s katastrálním zákonem a upravuje 

problematiku v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 66 odst. 1 písm. j) 

a k) katastrálního zákona, podle něhož Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“) 

stanoví vyhláškou podmínky pro poskytování a šíření údajů z katastru, formu poskytovaných 

údajů a úplaty za ně a dále podmínky poskytování služby sledování změn v katastru. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 

v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii, 

s obecnými zásadami práva Evropské unie ani s judikaturou Evropského soudního dvora. 

Navrhovaná novela vyhlášky je s předpisy Evropské unie a  s právem Evropské unie plně 

slučitelná. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a  finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

na  míru administrativní zátěže, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nepředpokládá dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani 

negativní vliv na podnikatelské prostředí České republiky.  

Díky optimalizaci stanovení úplat, zjednodušení výpočtů úplat a rušení vybraných položek 

dojde ke snížení aktuální míry administrativní zátěže. K mírnému zvýšení administrativní 

zátěže dojde pouze v oblasti šíření údajů z katastru, což je však nezbytné proto, aby bylo možné 

lépe chránit osobní údaje obsažené v katastru a účinně bránit neoprávněnému šíření těchto 

údajů. 

Předkládaný návrh novely vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady na specifické 

skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé i osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny. 

Předkládaný návrh novely vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k  zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 

diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani následné 

dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 

nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví ani pro ně nestanoví odlišné podmínky. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů 

Předložený návrh novely vyhlášky nevyžaduje žádné zpracování osobních údajů nad rámec 

stávajícího, ani nepřijímá žádná opatření, která by zakládala nové zpracování osobních údajů.  
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Dosavadní stav je následují: Úřad má podle § 54 odst. 1 katastrálního zákona postavení správce 

osobních údajů evidovaných v katastru, katastrální úřady mají podle § 54 odst. 2 katastrálního 

zákona postavení zpracovatelů osobních údajů evidovaných v katastru.  

Podle § 1 odst. 1 katastrálního zákona a v souladu s občanským zákoníkem je katastr 

nemovitostí veřejným seznamem. Zpracovávání osobních údajů jako součásti veřejného 

seznamu je nezbytné pro splnění právních povinností vyplývajících z katastrálního zákona 

a občanského zákoníku a je plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i Nařízením. Údaje, které se 

o fyzické osobě zapisují do katastru, jsou stanoveny v § 4 odst. 2 katastrálního zákona 

a předložený návrh vyhlášky v tomto směru nejde nad rámec stanovený zákonem a nemění 

rozsah zpracovávaných údajů, ani nestanoví nová zpracování osobních údajů.  

V oblasti poskytování údajů z katastru není v dosavadním stavu žádným způsobem rozlišováno, 

zda v rámci poskytování údajů katastru jsou zároveň poskytovány i osobní údaje, či nikoliv. To 

se jeví jako rizikové zejména v případech, kdy jde o poskytování hromadných údajů 

v elektronické podobě. Tato forma údajů je totiž automatizovaně zpracovatelná, a proto snáze 

zneužitelná, přičemž s ohledem na množství takto poskytovaných osobních údajů představuje 

její případné zneužití zvýšené riziko pro práva a svobody fyzických osob. 

V zájmu toho, aby bylo riziko zneužití osobních údajů co nejvíce sníženo, jsou navrhovány 

změny týkající se poskytování hromadných údajů katastru v elektronické podobě. Nově budou 

údaje souboru popisných informací ve výměnném formátu obsahovat pouze šifrovaný interní 

identifikátor fyzické osoby (bude provedena pseudonymizace ve smyslu čl. 4 odst. 5 Nařízení). 

Uživatelé výměnného formátu pak budou mít možnost získat na základě tohoto identifikátoru 

údaje o konkrétním vlastníkovi nebo jiném oprávněném prostřednictvím nové webové služby. 

Posouzení zákonnosti a přiměřenosti rozsahu osobních údajů získávaných s využitím této 

webové služby pak již bude povinností koncových uživatelů. Užití webové služby bude 

auditováno pro potřeby provádění kontrolních činností (např. dozorovým úřadem).  

Zvýšena bude rovněž ochrana v případech, kdy je v automatizovaně zpracovatelné podobě 

poskytován přehled vlastnictví pro fyzickou osobu. Nově budou tyto údaje poskytovány pouze 

osobě, které se týkají, nebo osobě, která na jejich poskytnutí prokáže právní zájem nebo jiný 

vážný důvod, a která prokáže svoji totožnost. 

Předkládaný návrh novely vyhlášky tak respektuje právní rámec ochrany a zpracování osobních 

údajů a jeho jednotlivé parametry, zejména zásadu minimalizace údajů. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik. 

Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádný vztah k obraně státu a nezakládá žádná rizika v oblasti 

bezpečnosti nebo obrany státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

K bodům 1, 2, 4, 12, 14 až 17 (§ 3, 9 a 10 a přílohy č.  2 a 3)  

Změny v ustanoveních § 9 a § 10 se navrhují z důvodu optimalizace poskytování údajů 

z katastrálního operátu v elektronické podobě. Současné znění vyhlášky sice elektronickou 

podobu poskytnutí umožňuje (rastrový obraz reprografické kopie podle položky č. 2011 

a výstup s obsahem odpovídajícím tiskovému výstupu podle položky 6013), nicméně pouze ve 

formě prostého skenu již vyhotovené reprografické kopie nebo tiskového výstupu. Do 

ustanovení § 9 a 10 je proto nově doplňována možnost poskytovat příslušné dokumenty 

v elektronické podobě přímo, aniž by nejprve musela být vyhotovena jejich kopie nebo tiskový 

výstup v listinné podobě, a ty následně převáděny opět do podoby elektronické. Tím dojde 

k plnému zrovnoprávnění elektronické a listinné podoby při poskytování údajů z katastru, kdy 

výstupy a kopie budou nově poskytovány jak v podobě listinné, tak v podobě elektronické, 

přičemž elektronická podoba bude vytvářena přímo ze zdrojových údajů katastru. Změna je 

zároveň promítnuta do § 3 v souladu s novými nadpisy ustanovení § 9 a 10. V souvislosti 

s navrhovanou změnou je pro nadbytečnost dále rušena položka 6013 v příloze č. 6. 

 

K bodu 3 (§ 7 odst. 2) 

Uznávaný elektronický podpis je definován v § 7 odst. 3 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a rozumí se jím zaručený elektronický podpis 

založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný 

elektronický podpis. Z uvedeného důvodu se zrušují slova, která jsou s ohledem na definici 

uznávaného elektronického podpisu v zákoně č. 297/2016 Sb. v novelizovaném ustanovení již 

nadbytečná. 

 

K bodu 5 (§ 11 odst. 2) 

Doplněním podmínky prokázání totožnosti u všech uživatelů dálkového přístupu je reagováno 

na požadavek zjistit totožnost i u osob, které získávají prostřednictvím dálkového přístupu 

přehled vlastnictví a cenové údaje. Tento požadavek vyplývá z potřeby sjednocení přístupu při 

poskytování přehledu vlastnictví a cenových údajů, kdy při poskytnutí tohoto typu údajů 

katastrálním pracovištěm totožnost žadatele zjišťována je, zatímco při jeho získání dálkovým 

přístupem totožnost u některých uživatelů dálkového přístupu zjistit nelze. Tento nejednotný 

přístup by se negativně projevil zejména při plnění povinnosti vyplývající z čl. 15 Nařízení. 

 

K bodu 6 (§ 14 odst. 1) 

V současné době je osobám oprávněným poskytovat ověřené výstupy z informačních systémů 

veřejné správy (Czech POINT) technicky umožněno poskytovat i údaje katastru odpovídající 

výstupu „Evidence práv pro osobu“ přesto, že v § 14 vyhlášky tato možnost uvedena není. 

Vzhledem k tomu, že se tato praxe osvědčila, navrhuje se výslovně upravit předávání údajů 

katastru i pro vyhotovování výstupu „Evidence práv pro osobu“.  

Dále se navrhuje, aby bylo prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy možno nově 

poskytovat ověřené kopie a výstupy ze sbírky listin.  
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Z hlediska ochrany osobních údajů je při poskytování údajů katastru formou přehledu 

vlastnictví (což se týká i výstupu nazvaného „Evidence práv pro osobu“) či ze sbírky listin 

významná povinnost zjistit totožnost žadatele. Tato povinnost je stanovena v § 52 odst. 3 a 4 

katastrálního zákona, je formulována zcela obecně, takže dopadá nejen na katastrální úřady, ale 

i na ověřující osoby. V návaznosti na tuto povinnost jsou pak ověřující povinni vést evidenci 

takto vydaných ověřených výstupů (obdobně jako katastrální úřady podle § 52 odst. 5 

katastrálního zákona), a to podle § 9b odst. 4 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy a  o změně některých dalších zákonů. Tím jsou z hlediska ochrany 

osobních údajů zajištěny rovné podmínky pro poskytování těchto typů údajů z katastru bez 

ohledu na to, zda žadatel údaje získává přímo od katastrálního úřadu nebo zprostředkovaně od 

ověřujících. 

 

K bodům 7 a 8 (§ 15 odst. 2 a 3) 

Z důvodu ochrany osobních údajů se navrhuje rozdělit poskytování údajů katastru 

v elektronické podobě ve výměnném formátu do dvou základních forem, a to na výměnný 

formát s pseudonymizovanými osobními údaji a výměnný formát s plnými osobními údaji. 

Standardně bude výměnný formát poskytován s údaji pseudonymizovanými ve smyslu článku 4 

odst. 5 Nařízení. Výměnný formát s plnými osobními údaji bude poskytován pouze osobě, které 

se tyto údaje týkají, nebo osobě, která na jeho poskytnutí prokáže právní zájem nebo jiný vážný 

důvod. Důvodem pro toto omezení je skutečnost, že osobní údaje obsažené ve výměnném 

formátu nelze technicky omezit pouze na ty, které žadatel opravdu potřebuje. V současné době 

tak žadatel ve výměnném formátu dostává spolu s údaji o nemovitostech i velké množství 

osobních údajů, ačkoliv značnou část z nich nepotřebuje a nemá k jejich zpracování žádný 

právní základ. Řešení, kdy žadatel o údaje katastru ve výměnném formátu dostane údaje 

pseudonymizované, a k nim si aktivně stáhne webovou službou pouze ty osobní údaje, které 

skutečně potřebuje, je z hlediska zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a zásady 

minimalizace údajů vhodnější. 

 

K bodům 9 a 10 (§ 23 až 23b) 

Šířit údaje katastru lze podle § 53 katastrálního zákona pouze se souhlasem Úřadu a za 

podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. V zájmu zvýšení ochrany osobních 

údajů fyzických osob je žádoucí stanovit podmínky šíření podrobněji a komplexněji než dosud. 

Z toho důvodu jsou zejména upraveny náležitosti žádosti o šíření, dále podmínky, po jejichž 

splnění je žadateli udělen souhlas se šířením, a postup v případě, že žadatel podmínky nesplní. 

Navržená úprava zajišťuje hospodárné nakládání s údaji katastru spočívající v předání pouze 

omezené množiny údajů odpovídající potřebám příjemců údajů. Souhlas se šířením tak bude 

udělován vždy ke konkrétnímu datovému souboru a pro předem identifikovaného koncového 

uživatele. 

Speciální úpravu pak představuje šíření údajů osobám, kterým jsou údaje katastru poskytovány 

bezúplatně podle § 55 odst. 4 a 5 katastrálního zákona nebo podle jiných právních předpisů. 

Aby byla administrativní zátěž co nejnižší, navrhuje se v těchto případech udělovat souhlas se 

šířením na jeden rok. V rámci tohoto období budou na základě již uděleného souhlasu 

poskytovány i pravidelné aktualizace údajů. 

 

K bodu 11 (příloha č. 1) 
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Jedná se o opravu chyby v psaní v textu položky 1001, namísto nesprávného odkazu na § 7 

odst. 1 opraveno na § 8 odst. 1. 

 

K bodu 13 a 23 (přílohy č. 2 a 6  položky 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 a 6011) 

Na základě vyhodnocení četnosti poskytovaných údajů podle jednotlivých položek se zrušují 

nevyužívané položky. 

 

K bodu 18 (příloha č. 4 č. 4 položky 4014 až 4017) 

Navrhuje se zrušení vybraných položek, neboť údaje, které byly v minulosti podle těchto 

položek poskytovány, jsou v současné době volně dostupné jako součást údajů základního 

registru územní identifikace, adres a nemovitostí.  

 

K bodům 19 a 22 (příloha č. 4 písm. h) a příloha č. 5 písm. h) 

V poznámkách písm. h) v příloze č. 4 a písm. h) v příloze č. 5 se upravuje zpoplatnění tak, že 

v případě, kdy je zároveň poskytován výstup ve formátu strukturovaném (XML) 

i nestrukturovaném (PDF a HTML), který obsahuje data katastru ke stejnému okamžiku, je 

úplata požadována pouze za výstup nestrukturovaný. Strukturovaný výstup je k němu 

poskytnut bezúplatně. Toto řešení podpoří na straně uživatelů katastru automatizované 

zpracování údajů, které se zpětně projeví ve vyšší kvalitě podkladů pro zápis do katastru. 

 

K bodům 20 a 21 [příloha č. 5 položka 5012 a písm. b)] 

Po vyhodnocení praktických zkušeností z poskytování cenových údajů (tyto údaje jsou 

v katastru vedeny od 1. ledna 2014) a v reakci na potřeby zákazníků odebírajících pravidelně 

větší množství tohoto typu údajů zejména pro statistické účely se doplňuje nová položka 5012, 

u které jsou měrnou jednotkou nemovitosti v jednom katastrálním území za jeden kalendářní 

měsíc. Nižší úplata ve srovnání s dosavadními položkami odpovídá tomu, že se jedná pouze 

o přírůstkové údaje za jeden měsíc. Dosavadní položky 5010 a 5011 nadále zůstávají beze 

změny. 

 

K bodu 22 (příloha č. 5 položka 5013 a poznámky písm. f) a g) 

Do poznámek k příloze se doplňuje, že webová služba, jejímž obsahem jsou údaje o osobách 

evidovaných v katastru, se poskytuje pouze jako doplněk k údajům katastru poskytnutým ve 

výměnném formátu podle § 15 odst. 2 vyhlášky, ve kterém byly osobní údaje 

pseudonymizovány (viz rovněž odůvodnění k bodům 7 a 8 § 15). Tato webová služba tedy 

nebude poskytována samostatně, a bude auditována pro potřeby provádění kontrolních činností 

(např. dozorovým úřadem). 

Dále je do poznámek k této příloze doplněno, že podpůrné webové služby, prostřednictvím 

kterých jsou získávány identifikátory, na jejichž základě jsou dále volány konkrétní sestavy 

uvedené v příloze č. 5, jsou poskytovány zdarma. 

 

K bodu 24 (příloha č. 6 poznámky)  

K poznámkám písm. a) až c) 
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Navrhovaným textem jsou upřesňovány základní pojmy a postupy při výpočtu úplaty za 

poskytované údaje v elektronické podobě, zejména co se rozumí základní úplatou a jaká je 

struktura poskytovaných údajů. Údaje jsou poskytovány ve dvou základních strukturách – 

buďto jako tzv. stavové údaje – tedy kompletní údaje souboru popisných informací k určitému 

datu, nebo jako tzv. změnové údaje, kdy k dříve poskytnutým stavovým údajům jsou 

poskytovány již pouze údaje o změnách těchto údajů za určité období. Žadatel, který data 

odebírá a pravidelně si je aktualizuje, má tak možnost postupovat dvěma způsoby – buď po 

uplynutí určitého období odebere opět kompletní soubor aktuálních údajů, nebo po uplynutí 

téhož období odebere pouze údaje o změnách údajů, na jejichž základě si zaktualizuje dříve 

poskytnuté stavové údaje. V obou případech je výsledkem to, že žadatel má k dispozici aktuální 

stav údajů katastru. Proto musí být úplaty stanoveny takovým způsobem, aby pro oba tyto 

postupy byla výsledná úplata stejná, přestože měřitelné množství odebraných údajů je různé 

(stejná je však výsledná informační hodnota). 

K poznámce písm. e) 

Zvyšuje se základní úplata podle položek 6001, 6002, 6008, a to ze 100 Kč na 500 Kč. 

Poskytování údajů podle přílohy č. 6 je cíleno výhradně na poskytování hromadných údajů. 

V praxi však přibývá žádostí s malým rozsahem, přičemž v řadě případů tyto žádosti znamenají 

neúměrnou administrativní zátěž při jejich vyřizování. V současné době jsou pro výdej údajů 

malého rozsahu k dispozici webové služby, které uživateli zajišťují bezobslužné získání stále 

aktuálních údajů katastru. Zvýšení základní úplaty tak bude mít regulativní charakter, kdy 

žadatelé požadující menší objemy údajů budou primárně směřováni k využívání dálkového 

přístupu nebo webových služeb, což je pro poskytování menších objemů údajů vhodnější jak z 

hlediska uživatele, tak z hlediska poskytovatele. 

K poznámkám písm. g), h), j) a k) 

Na základě praktických zkušeností bylo vyhodnoceno, že výpočet úplat je nadměrně 

komplikovaný a činí úplaty netransparentními. Proto je navrhováno výrazné zjednodušení 

systému slev podle poznámek písm. e) a j). S ohledem na zpřehlednění a zjednodušení výpočtu 

cen za aktualizaci údajů katastru je navrhováno snížení ceny aktualizace z 5% na 3% a současně 

zrušení možnosti poskytnutí tří aktualizací v kalendářním roce zdarma. Navržená změna 

nebude mít vliv na celkovou výši výsledné úplaty. 

K poznámce písm. o) 

Poznámka je rušena, neboť poskytování orientační mapy parcel přestalo být potřebné s ohledem 

na dokončení digitalizace katastrálních map. 

 

K bodu 25 (příloha č. 9) 

Z praktických zkušeností vyplynula potřeba stanovit, že nemovitosti, které jsou pro uživatele 

služby sledování změn v katastru sledovány z toho důvodu, že jsou služebnými nemovitostmi, 

přičemž uživatel služby je vlastníkem nemovitosti panující (tj. uživatel služby je vlastníkem 

nemovitosti A, která je panující vůči nemovitosti B, pro vlastníka nemovitosti A je pak 

sledována i nemovitost B, po které je např. oprávněn chodit), se pro účely zpoplatnění považují 

za jednu nemovitost. Dosavadní způsob zpoplatnění činí problémy v případech, kdy 

u služebnosti jak na straně panující, tak na straně služebné vystupují bytové jednotky. 

Provázáním jednotek z více domů vzájemnými služebnostmi způsobuje, že k jednomu bytu 

může být takto sledováno několik desítek či stovek dalších nemovitostí, což úplatu významně 

navyšuje. Pro vlastníka bytu jde však obvykle o záležitost na okraji jeho zájmu. 
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K čl. II 

K přechodným ustanovením 

K bodu 1 

Stanoví se přechodné období, ve kterém stávající uživatelé dálkového přístupu, u kterých dosud 

nebyla prokázána totožnost, musí tuto povinnost splnit. 

K bodu 2 

Vzhledem ke změně podmínek, za kterých je udělován souhlas se šířením údajů katastru, je 

třeba stanovit, že souhlasy se šířením, které byly uděleny před účinností novely vyhlášky, 

pozbývají platnosti. 

 

K čl. III 

Navrhuje se účinnost k 1. lednu 2019. 
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