
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IV 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého úřadu zeměměřického  
a katastrálního čj.: ČÚZK-07434/2018-11 dne 29. června 2018, s termínem dodání stanovisek do 31. července 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

ÚV-KOM 
 

K odůvodnění  
Vzhledem k tomu, že se novely vyhlášky také v širších 
souvislostech dotýká výše zmíněné nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 
2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES, navrhujeme toto 
nařízení uvést též v odůvodnění návrhu. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MD Obecně k návrhu 
Požadujeme, aby do návrhu vyhlášky bylo vloženo 
ustanovení, ve kterém bude výslovně uvedeno, že 
i v případě poskytování údajů v jiné formě [§ 55 odst. 4 věta 
první zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 
návrhu vyhlášky] bude ústředním orgánům státní správy 
a organizačním složkám státu při výkonu působnosti 
v oblasti státní správy úplata snížena o 100 %.  
Důvodem uplatnění této zásadní připomínky je stále 
postupující elektronizace státní správy, která vyžaduje větší 

Neakceptováno. 
Připomínka přesahuje rámec návrhu vyhlášky.  
Bezúplatné poskytování údajů v elektronické podobě podle § 15 lze 
stanovit pouze zákonem. Příslušné ustanovení musí být 
zapracováno buď do katastrálního zákona, nebo speciálního zákona 
upravujícího činnost příslušného ústředního orgánu státní správy 
nebo organizační složky státu. 
V případě příloh č. 1, 7 a 8, kde je stanoveno 100% snížení úplaty, 
se nejedná o slevu stanovenou samotnou vyhláškou, nýbrž i zde je 
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nároky na elektronické údaje. Při výkonu státní správy 
využívají ústřední orgány a organizační složky státu různé 
informační systémy spravující dokumenty a v rámci 
elektronizace své činnosti v nezbytné míře využívají 
elektronickou podobu údajů katastru nemovitostí. 
Elektronické údaje získané dálkovým přístupem podle § 55 
odst. 3 katastrálního zákona jsou pro hromadné výstupy 
nedostačující, jelikož umožňují pouze získání jednotlivých 
údajů.  
Pro hromadné výstupy je proto nutné si potřebné údaje 
opatřit postupem předvídaným § 55 odst. 4 katastrálního 
zákona. Tento způsob je ovšem zpoplatněn, jelikož pro tyto 
případy žádný právní předpis ve vztahu ke státním orgánům 
nestanovuje povinnost předávání údajů v této formě, které 
by tak nebylo zpoplatněno. V konečném důsledku ovšem 
tímto dochází pouze k převodu finančních prostředků mezi 
jednotlivými ústředními správními úřady.  
V této souvislosti musí být rovněž poukázáno, že územně 
samosprávným celkům se pro výkon jejich působnosti tyto 
údaje podle § 55 odst. 5 katastrálního zákona poskytují 
bezúplatně.  
Nelze tak shledat racionální důvod, proč by ústřední orgány 
státní správy, které si pro výkon své působnosti potřebují 
opatřit údaje z katastru nemovitostí v jiné formě (například 
při výkonu činnosti speciálního stavebního úřadu), měly za 
jejich získání platit úplatu stanovenou prováděcím právním 
předpisem. 
Tato připomínka je zásadní. 

původ bezúplatnosti zakotven nepřímo v zákoně, konkrétně 
v zákoně o správních poplatcích.  
Podle přílohy č. 1 se poskytují prosté kopie ze sbírky listin katastru. 
Z této části katastrálního operátu lze poskytnou také kopie ověřené, 
které mají povahu veřejných listin, a to podle zákona o správních 
poplatcích. Porovnáme-li prostou kopii a ověřenou kopii téže 
listiny ze sbírky listin, pak, odhlédneme-li od náležitostí každé 
z nich, jedná se o obsahem i rozsahem totožné kopie. Vzhledem 
k tomu, že při poskytování ověřených kopií ze sbírky listin 
poskytovaných za správní poplatek, jsou státní orgány a státní 
fondy od úhrady poplatku osvobozeny, poskytují se i prosté kopie 
stejného obsahu (nemající však na rozdíl od kopií ověřených 
povahu veřejných listin) také bezúplatně.  
V případě příloh č. 7 a 8 k vyhlášce, podle kterých jsou 
poskytovány kopie katastrální mapy se zákresem pozemkové držby 
podle dřívějších pozemkových evidencí, resp. vyhotovení 
srovnávacího sestavení parcel, stanoví vyhláška snížení úplaty 
státním orgánům a státní fondům o 100 % proto, že tyto údaje byly 
historicky poskytovány podle zákona o správních poplatcích, který 
státním orgánům a státním fondům osvobození od správního 
poplatku přiznával. Při přípravě nového zákona o správních 
poplatcích bylo dohodnuto, že za údaje poskytované v jiné formě 
než ve formě veřejných listin již nebudou nadále vybírány správní 
poplatky, nýbrž budou poskytovány za úplatu podle vyhlášky, 
nicméně že bezúplatnost pro státní orgány a státní fondy bude 
(logicky) zachována. S novým zákonem o správních poplatcích tak 
byly tyto dvě formy převzaty do vyhlášky včetně nároku těchto 
subjektů na jejich bezúplatné poskytnutí.   
Pokud se týká územně samosprávných celků, jsou těmto 
poskytovány údaje katastru pouze pro výkon jejich působnosti 
a pouze z území příslušné obce či kraje. V nakládání s údaji 
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katastru jsou tedy omezeny přiměřeně účelu a rozsahu, pro které 
mohou údaje požadovat. Nadto zde je nárok na bezúplatné 
poskytnutí údajů katastru zakotven přímo v příslušných zákonech 
(viz § 13 odst. 3 zákona o obcích, § 15 odst. 3 zákona o krajích) 
Požadovaná změna by navíc vyžadovala komplexní analýzu jak na 
straně Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, tak 
i příslušného ústředního orgánu státní správy nebo organizační 
složky státu, včetně technických dopadů (předání a interval 
aktualizace údajů, zátěž na infrastrukturu), a zejména pokud jde 
o vyčíslení dopadů do státního rozpočtu.  

Legislativně-technické připomínky 
1. Doplnit slovo „Návrh“ na samotný úvod návrhu 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., 
o poskytování údajů z katastru nemovitostí. 

2. Za účelem zajištění souladu s čl. 58 odst. 2 písm. i) 
legislativních pravidel vlády doporučujeme, aby 
v posledním odstavci bodu 8. bylo za slova „se označují 
jako“ doplněno slovo „odstavce“. 

3. V úvodní větě bodu 10. požadujeme v souladu s čl. 58 
odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády doplnit za 
slovo „které“ slova „včetně nadpisů“  

4. Z bodu 13. jednoznačně neplyne, že mají být kromě 
položek 2003, 2004, 2006, 2008 a 2009 zrušeny rovněž 
k nim uvedené specifikace, měrné jednotky (MJ) a úplata 
za MJ.  
Doporučujeme proto, aby v bodě 13. byly uvedeny celé 
zrušované řádky (viz bod 20.), které již nebudou působit 
žádných pochybností. 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Neakceptováno. 
Již od první novelizace vyhlášky o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí v roce 2003 se při doplňování či rušení položek 
uvádělo totožné znění návětí novelizačních bodů. Nikdy toto znění 
nepůsobilo žádné pochybnosti.  
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Stejnou připomínku uplatňujeme i k bodu 18. a 23. 

MV K § 7 odst. 2 
Upozorňujeme, že ustanovení § 6 a § 9 zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, upravují mechanismy právního jednání za použití 
elektronického podpisu, resp. elektronické pečeti, vůči všem 
orgánům veřejné moci. S ohledem na to, že navrhovaná 
právní úprava [§ 7 odst. 2 písm. b)] klade na žadatele 
požadavky nad rámec těchto ustanovení a představuje tedy 
odchylku od obecné úpravy, požadujeme vysvětlit důvody, 
které k zamýšlenému zpřísnění vedly a v tomto směru 
rovněž doplnit zvláštní část odůvodnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 6 a § 9 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, upravují 
mechanismy právního jednání, nikoliv již problematiku zjištění 
totožnosti jednající osoby. V § 7 odst. 2 vyhlášky je tedy řešena 
zcela odlišná problematiku, než jaká je předmětem zákona 
o službách vytvářejících důvěru. Povinnost prokázání totožnosti 
žadatele při poskytování údajů ze sbírky listin katastru je přitom 
stanovena v § 52 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon). Požadavek na jednoznačnou 
identifikaci podepisující osoby – žadatele je také obsažen již 
v současném znění vyhlášky (od 1. ledna 2016). Předkládaným 
návrhem vyhlášky tak nejsou na žadatele kladeny žádné nové 
požadavky ani se nejedná o zpřísnění současného stavu, není proto 
třeba ustanovení znovu odůvodňovat. 
Žádost o poskytnutí údajů katastru (v případě § 7 vyhlášky tedy 
žádost o vyhotovení kopie ze sbírky listin) je samozřejmě z hlediska 
náležitostí podání plnohodnotná, a tudíž katastrálními úřady 
akceptovaná, i v případě, kdy je podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem založeným na certifikátu, který 
neobsahuje další údaje umožňující zjistit totožnost podepisující 
osoby. V takovém případě je problematika prokázání totožnosti 
řešena jiným způsobem. 
Pokud jde o využití uznávané elektronické pečeti v dané 
souvislosti, pak za stávající právní úpravy toto není možné. Podle 
§ 8 zákona o službách vytvářejících důvěru se totiž pečeť použije 
tehdy, nestanoví-li jiný právní předpis jako náležitost právního 
jednání obsaženého v dokumentu podpis nebo tato náležitost 
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nevyplývá z povahy právního jednání. V daném případě však jiný 
právní předpis podpis jako povinnou náležitost stanoví, a to 
konkrétně § 37 odst. 2 správní řádu. Umožní-li v budoucnu právní 
úprava použití elektronické pečeti na podáních podle správního 
řádu, bude ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky aplikováno 
analogicky i na uznávané elektronické pečeti. 

K § 7 odst. 2 
Požadujeme, aby úprava umožnila i prokázání totožnosti 
elektronickou cestou ve smyslu nové právní úpravy 
upravující oblast elektronické identifikace (zákon 
č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci). Žádost 
o výstup z katastru nemovitostí by bylo možno podat, pokud 
je žadatel držitelem prostředku pro elektronickou 
identifikaci umožňujícího přístup se zaručenou identitou. 
Přístup se zaručenou identitou je definován v § 2 písm. x) 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů. Je nutné tedy 
doplnit ustanovení § 7 odst. 2 o nový pododstavec ve znění: 
„g) podána prostřednictvím portálu veřejné správy 
s  využitím přístupu se zaručenou identitou, je-li žadatelem 
fyzická osoba.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Přípustnost takového způsobu prokázání totožnosti je dána přímo 
zákonem, jeho uvedení či neuvedení ve vyhlášce na tom nemůže 
nic změnit. Uvádění těch způsobů prokázání totožnosti, které 
vyplývají přímo ze zákona, bylo v minulosti předkladateli vytýkáno 
pracovními komisemi Legislativní rady vlády. Proto zde ze 
stejného důvodu není uveden ani nejběžnější způsob prokázání 
totožnosti – předložení průkazu totožnosti při osobní přítomnosti 
žadatele. 
Odůvodnění bude doplněno následovně: 
Výčet způsobů prokázání totožnosti uvedený v § 7 odst. 2 je pouze 
pro účely této vyhlášky. Nejde přitom o úplný výčet všech v úvahu 
přicházejících způsobů prokázání totožnosti, nýbrž o možnosti dané 
žadateli nad rámec standardních způsobů prokázání totožnosti 
vyplývajících přímo ze zákona (např. z § 36 odst. 5 správního řádu 
nebo ze zákona o elektronické identifikaci). 

K čl. I bodu 4 – k § 9 odst. 5 
Formulace navrhovaného § 9 odst. 5 může evokovat závěr, 
že územním samosprávným celkům lze kopii mapového 
listu katastrální mapy vedené na plastové kopii poskytnout 
vícekrát za rok, avšak úplatně. Taková konstrukce, byla-li 
zamýšlena, by však byla v rozporu s § 55 odst. 5 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 9 odst. 5 je v této vyhlášce (resp. v přecházející 
vyhlášce č. 162/2001 Sb.) v totožném znění již od roku 2004 
a dosud nečinilo žádné výkladové obtíže.  
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prováděného katastrálního zákona. Máme za to, že úmyslem 
předkladatele nebylo stanovit úplatné poskytování kopií 
mapového listu katastrální mapy vedené na plastové kopii, 
nýbrž v souladu se zmocněním obsaženým v § 66 odst. 1 
písm. j) katastrálního zákona stanovit podmínku, že kopie 
mapového listu katastrální mapy vedené na plastové kopii se 
poskytuje pouze jednou ročně, a to navíc jen tehdy, došlo-li 
oproti předchozí poskytnuté kopii ke změnám. Pro 
zabránění možným výkladovým nejasnostem doporučujeme 
v navrhovaném § 9 odst. 5 vypustit slova „bezúplatně“. 

Nadto je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že digitalizace 
katastrálních map byla až na důvodné výjimky dokončena 
v loňském roce, a tudíž tento způsob poskytování údajů z katastru 
(kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové kopii) 
se vyskytuje již pouze výjimečně. Za tohoto stavu, kdy ustanovení 
fakticky pouze „dožívá“, nepovažujeme za vhodné měnit jeho 
formulaci. 

K čl. I bodu 5 – k § 11 odst. 2 
V rámci úpravy postupu při prokazování totožnosti žadatele 
o dálkový přístup k údajům bylo slovo „obdobně“ 
nahrazeno slovem „přiměřeně“. Tato změna není 
v důvodové zprávě zmíněna, resp. vysvětlena. S ohledem na 
skutečnost, že předmětná slova neznamenají v právní 
terminologii totéž, požadujeme doplnit důvodovou zprávu 
o vyjasnění záměny těchto pojmů, zvláště když 
v navrhovaném § 15 odst. 3 je opětovně použito slovo 
„obdobně“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text upraven. V textu vyhlášky zůstane původní věta obsahující 
slovo „obdobně“. 
 

K čl. I bodům 7 a 8 – k § 15 odst. 2 a 3 
Požadujeme předmětná ustanovení vypustit, popř. upravit 
tak, aby údaje katastru nemovitostí byly vždy poskytovány 
jako úplné, tj. včetně osobních údajů. Katastr nemovitostí je 
podle § 1 katastrálního zákona veřejným seznamem, jehož 
obsah je upraven v § 4 tohoto zákona. Máme za to, že za 
situace, kdy je veřejnost katastru nemovitostí a jeho obsah 

Připomínka byla po projednání změněna na doporučující. 
Veřejnost katastru nemovitostí zůstává i nadále zachována v plném 
rozsahu. V daném případě totiž nejde o zúžení poskytovaných 
údajů, ale jejich rozdělení do dvou skupin – na údaje, které 
nepodléhají ochraně ve smyslu obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, a na ty, které této ochraně podléhají. Získání údajů 
z těchto dvou skupin pak bude i nadále možné, bude však řešeno 
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výslovně upraven zákonem, nelze obsah poskytovaných 
údajů zúžit podzákonným předpisem. Ustanovení § 66 
odst. 1 písm. j) a k) katastrálního zákona zmocňují vyhlášku 
ke stanovení „podmínek pro poskytování a šíření údajů 
z katastru“, „formy poskytovaných údajů“, „úplaty za 
poskytování“, a „podmínek poskytování služby sledování 
změn“, nikoliv ke stanovení obsahu poskytovaných údajů. 
Lze mít tedy za to, že návrhem je překračováno zákonné 
zmocnění. 
V neposlední řadě se domníváme, že účelu uvedenému 
v důvodové zprávě nebude moci být dosaženo, a to 
s ohledem na požadavek veřejnosti obsahu katastru 
nemovitostí (nutnost zveřejňovat údaje v úplné podobě). 
Rodné číslo, které je nepochybně osobním údajem, je 
využíváno v rámci katastru nemovitostí jako identifikátor 
fyzické osoby a je rovněž poskytováno, typicky jako součást 
obsahu listu vlastnictví. Odpovědnost za dodržení předpisů 
v oblasti ochrany osobních údajů získaných z veřejných 
seznamů je záležitostí jejich uživatelů, nikoliv 
zveřejňujícího orgánu. Považuje-li předkladatel 
navrhovanou právní úpravu za nezbytnou, bylo by vhodné 
doplnit odůvodnění o konkrétní případy zneužívání 
osobních údajů poskytnutých podle stávajícího znění 
předmětné vyhlášky, které by přijetí navrhované právní 
úpravy argumentačně podpořily. 
Tato připomínka je zásadní. 

technicky odlišným způsobem. Údaje ochraně nepodléhající budou 
nadále poskytovány stejným způsobem a ve stejném formátu jako 
doposud. Údaje ochraně podléhající od nich budou „odděleny“ 
(zůstane namísto nich pouze šifrovaný interní identifikátor) a budou 
poskytovány takovým způsobem, který umožní, aby žadatel mohl 
získat pouze ty osobní údaje, k jejichž zpracování má právní důvod, 
a zároveň aby bylo zřejmé, kdo tyto údaje získal. Tuto funkci bude 
plnit nová webová služba, která na základě konkrétního šifrovaného 
identifikátoru umožní získat příslušné osobní údaje (viz obecná část 
důvodové zprávy, bod 6, a zvláštní část, odůvodnění k bodu 22). 
Rovněž je nutno uvést, že z požadavku veřejnosti katastru nelze 
dovozovat, že každý jednotlivý typ výstupu z katastru musí 
obsahovat vždy všechny údaje v katastru vedené. Z katastru jsou 
vytvářeny a vydávány různé typy výstupů s rozdílným obsahem, 
které jsou vhodné pro různé účely – řada z nich přitom již 
v současné době rodné číslo neobsahuje. Veřejnost katastru je 
zachována, pokud je zde možnost získat potřebný údaj ve formě 
odpovídající danému účelu. Tato možnost je pro předmětnou situaci 
zajištěna prostřednictvím výše uvedené webové služby. V ostatních 
formách, ve kterých jsou údaje katastru v současnosti poskytovány, 
zůstane nadále zachován stejný rozsah osobních údajů jako 
doposud.  
Pokud se v připomínce uvádí, že odpovědnost za dodržení předpisů 
v oblasti ochrany osobních údajů získaných z veřejných seznamů je 
záležitostí jejich uživatelů, pak s tím plně souhlasíme. Aby však 
mohli uživatelé údajů katastru své povinnosti vyplývající 
z obecného nařízení plnit, musí k tomu být vytvořeny odpovídající 
předpoklady i ze strany zveřejňujícího orgánu. Jak je uvedeno 
v důvodové zprávě, výměnný formát neumožňuje omezit rozsah 
získávaných osobních údajů pouze na ty, které uživatel potřebuje 
(má k jejich zpracování právní důvod). V okamžiku odebrání 
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výměnného formátu v současné podobě (tj. s plnými osobními 
údaji) by se tudíž většina uživatelů dostala okamžitě do rozporu 
s nařízením, a musela by urychleně významnou část získaných 
osobních údajů vymazat. Takové řešení nepochybně není vhodné. 
Mnohem vhodnější se jeví postup, kdy uživatel získá údaje katastru 
bez osobních údajů, a k nim si „dotáhne“ webovou službou pouze 
ty osobní údaje, které skutečně potřebuje, a v okamžiku, kdy je 
potřebuje. Toto řešení bylo konzultováno s významnými uživateli 
údajů katastru (např. SPÚ), kteří jej vítají a v návaznosti na obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů považují ze svého pohledu za 
vhodnější. 

K odůvodnění 
V obecné části odůvodnění je uvedeno, že předmětný návrh 
nepředpokládá žádná nová zpracování osobních údajů nad 
rámec stávajícího, ani nepředpokládá žádná opatření, která 
by zakládala nové zpracování osobních údajů. V § 23 odst. 2 
je však v rámci právní úpravy šíření údajů katastru 
nemovitostí zakotvena nová povinnost písemné žádosti 
o udělení souhlasu s šířením údajů a poskytnutím údajů, 
které mají být šířeny, kdy v rámci vyřizování této žádosti 
jsou nově zpracovávány osobní údaje, a to osobní údaje 
žadatele, uživatele údajů, rozsah údajů katastru, které budou 
jednotlivým uživatelům údajů šířeny, a označení smluv 
mezi žadatelem a uživateli údajů, na základě kterých jim 
budou údaje šířeny. Požadujeme, aby bylo odůvodnění 
v souladu s výše uvedeným upraveno. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Přijímání žádostí o udělení souhlasu s šířením údajů bylo do 
vyhlášky zapracováno již od její účinnosti v roce 2013, pouze 
v nižší míře podrobnosti. Nejde tedy o nové zpracování osobních 
údajů, nýbrž pouze o zpřesnění již stávajících povinností tak, aby 
bylo jejich plnění lépe kontrolovatelné a vymahatelné.  
 

K čl. I bodu 3 – ke zvláštní části odůvodnění Akceptováno. 
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Tvrzení, že uznávaný elektronický podpis je definován v § 7 
odst. 3 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, neodpovídá skutečnosti. 
Reálně je definován v § 6 odst. 2 uvedeného zákona. 
Doporučujeme odůvodnění v tomto smyslu upravit. 

Text upraven. 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
K nadpisu 
V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 31 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme nadpis vyhlášky 
doplnit o obrat vyjadřující skutečnost, že byla vyhláška již 
novelizována, a to vyhláškou č. 354/2015 Sb. 
 
K čl. I bodu 6 – k § 14 odst. 1 
Doporučujeme slova „za slova“ nahradit slovy „za text“ dle 
čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 8 – k § 15 odst. 3 
Navrhujeme na konci daného novelizačního bodu za slovo 
„jako“ vložit slovo „odstavce“, a to s ohledem na čl. 58 
odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 9 – k § 23 
Jelikož se nahrazuje celé ustanovení, doporučujeme úvodní 
část novelizačního bodu uvést ve znění: „§ 23 včetně 
nadpisu zní:“. 

 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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K čl. I bodu 10 – k § 23a a 23b 
Dle čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v úvodní části novelizačního bodu za slovo 
„které“ vložit slova „včetně nadpisů“. 
 
K čl. II – k přechodným ustanovením bodu 1 
1. Doporučujeme toto přechodné ustanovení vázat nikoli 

na § 11 odst. 2, který není navrhovanou novelou dotčen, 
ale na § 7 odst. 2, neboť právě podle něj se postupuje při 
prokazování totožnosti žadatele. 

2. Dále navrhujeme v zájmu zachování jednotnosti 
a přehlednosti právního předpisu namísto plurálu 
„uživatelé“ vztahovat ustanovení obecně v singuláru 
k „uživateli“. 

K platnému znění – k § 9 odst. 4 
V platném znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných 
změn doporučujeme v § 9 odst. 4 vypustit nadbytečné slovo 
„a“. 

 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 

ÚOOÚ Část 6 obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné 
dopracovat ve dvou oblastech.  
DPIA tvrdí, že zpracování údajů podle této vyhlášky je 
nezbytné pro plnění povinností vyplývající z katastrálního 
zákona a občanského zákoníku. Tyto předpisy však jen 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva bude přeformulována následovně: 
Právním základem pro zpracování osobních údajů vedených 
v katastru je plnění úkolů při výkonu veřejné moci, kterými je 
správce pověřen. Těmito úkoly prováděnými při výkonu veřejné 
moci jsou úkoly uvedené v § 1, 3 a 4 katastrálního zákona – tj. 
vlastní vedení katastru. Veřejnost katastru, jejíž praktickou realizaci 
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dotváří právní rámec pro zpracování. V případě 
katastrálních úřadů, jakožto veřejnoprávních institucí, tudíž 
nelze mluvit o plnění právní povinnosti jako důvodu 
zpracování. Ten se toliko vztahuje primárně na entity 
soukromoprávní povahy a jejich povinnosti, jenž jim ukládá 
právní regulace. Podle názoru ÚOOÚ se tedy nejedná 
o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jak by 
vyplývalo z DPIA, ale primárním důvodem je zde 
zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tedy se jedná 
o zpracování v rámci výkonu veřejné moci správce. 
Předkladatel by měl problematiku právních důvodů 
zpracování rozepsat v DPIA. 
Zároveň není vhodné v DPIA uvádět tvrzení, že předpis je 
plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. A to hned ze dvou důvodů, prvním budiž, 
že tento zákon, byť účinný, bude brzy nahrazen prováděcím 
zákonem k GDPR. GDPR samo v mnoha ohledech už nyní 
tento zákon nahrazuje či upravuje stejné instituty. Druhým 
důvodem je skutečnost, že DPIA neslouží k porovnání 
návrhů nových právních předpisů, zda jsou v souladu se 
zákony. Jejím cílem je explicitně konstatovat, zda návrh 
zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, 
je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, 
kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 
zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování 
osobních údajů. Tedy prozkoumat jeho případní dopady. 
Tato připomínka je zásadní. 

zajišťuje právě vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů 
z katastru nemovitostí, je pak zakotvena v § 52 katastrálního 
zákona. 
Rozsah osobních údajů vedených v katastru je stanoven v § 4 
odst. 2 katastrálního zákona. Vyhláškou o poskytování údajů 
nemůže být tento rozsah žádným způsobem měněn ani omezován, 
pouze mohou být v souladu se zmocněním uvedeným v § 66 odst. 1 
písm. j) stanoveny podmínky pro poskytování a šíření těchto údajů 
a forma poskytovaných údajů tak, aby sloužily k plnění účelů 
stanovených v § 1 odst. 2 katastrálního zákona. 
Předkládaný návrh vyhlášky nestanoví žádný nový způsob 
zpracování osobních údajů, pouze u některých stávajících forem 
poskytování údajů z katastru mění jejich podmínky tak, aby bylo 
možné na straně uživatelů údajů katastru lépe naplňovat zásady 
ochrany osobních údajů, zejména zásadu zákonnosti 
a přiměřenosti. 
Nejvýznamnější změna je v tomto ohledu navrhována v oblasti 
poskytování hromadných údajů ve formě souborových dat 
(výměnný formát), neboť tato data jsou 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. 
Podstata výměnného formátu neumožňuje omezit rozsah 
získávaných osobních údajů pouze na ty, které uživatel potřebuje 
(má k jejich zpracování právní důvod). V okamžiku odebrání 
výměnného formátu v současné podobě (tj. s plnými osobními 
údaji) by se tudíž většina uživatelů dostala okamžitě do rozporu 
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a musela by 
urychleně významnou část získaných osobních údajů vymazat. 
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Takové řešení nepochybně není vhodné. Mnohem vhodnější se jeví 
postup, kdy uživatel získá údaje katastru bez osobních údajů, 
a k nim si následně s využitím jiné služby doplní pouze ty osobní 
údaje, které skutečně potřebuje, a to v okamžiku, kdy je potřebuje. 
Právě takové řešení je v návrhu vyhlášky předkládáno. 
Navrhovanými změnami fakticky dochází k rozdělení údajů 
katastru do dvou skupin – na údaje, která nepodléhají ochraně ve 
smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a na ty, které 
této ochraně podléhají. Získání údajů z těchto dvou skupin pak bude 
i nadále možné, bude však řešeno technicky odlišným způsobem. 
Údaje ochraně nepodléhající budou poskytovány stejným 
způsobem a ve stejném formátu jako doposud. Údaje ochraně 
podléhající od nich budou „odděleny“ (zůstane namísto nich pouze 
šifrovaný interní identifikátor) a budou poskytovány takovým 
způsobem, který umožní, aby žadatel mohl získat pouze ty osobní 
údaje, k jejichž zpracování má právní důvod, a zároveň aby bylo 
zřejmé, která konkrétní osoba tyto údaje získala. Tuto funkci bude 
plnit nová webová služba, která na základě konkrétního šifrovaného 
identifikátoru umožní získat příslušné osobní údaje. 

V článku I bodu 3 v § 7 odst. 2 písmeno b) zní: „b) 
opatřena uznávaným elektronickým podpisem žadatele, 
je-li žadatelem fyzická osoba“.  
ODŮVODNĚNÍ: 
Spojení: „uznávaným elektronickým podpisem žadatele, 
který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující 
osoby“, je nadbytečné. Uznávaný elektronický podpis, na 
základě jeho zákonné definice ze zákona č. 297/2016 Sb., 
slouží právě k tomu, aby se podepisující dal jednoznačně 
identifikovat, a sice s nejvyšší možnou správností 

Akceptováno jinak. 
Po projednání byla připomínka změněna takovým způsobem, že je 
třeba ustanovení upravit tak, aby nebylo v rozporu s požadavky 
zákona o elektronické identifikaci. V této podobě byla připomínka 
akceptována. Dohodnuto bylo řešení spočívající v doplnění nového 
novelizačního bodu, kterým se předmětné ustanovení ruší 
s účinností ke konci přechodného období stanoveného zákonem o 
elektronické identifikaci. 
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a jednoznačností na základě vydaného certifikátu. Je tudíž 
nevhodné tuto definici rozvádět v dalším právním předpise. 
Poznámka pod čarou odkazující na ustanovení zákona 
č. 117/1995 Sb., o sociální podpoře, které se týká 
informačních systému veřejné správy, je matoucí. 
Tato připomínka je zásadní. 

V článku I bodu 4 se ve všech ustanoveních slova „jméno 
a příjmení zaměstnance“ nahrazují slovy „jméno 
zaměstnance“. 
Jménem je obecně myšleno jméno člověka podle § 77 NOZ, 
tedy jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další 
jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí. Je 
proto nadbytečné to rozepisovat. 

 

Neakceptováno. 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je předpisem soukromého 
práva, jeho pojmosloví nelze bez dalšího přebírat do předpisu práva 
veřejného. V rámci veřejnoprávní úpravy se pak pojmy „jméno“ 
a „příjmení“ běžně rozlišují a takto užívají (viz např. zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
o změně některých souvisejících zákonů). Slovní spojení „jméno 
a příjmení“ se vyskytuje i v dalších nenovelizovaných 
ustanoveních vyhlášky, akceptování připomínky by tudíž vyvolalo 
nesoulad v užití pojmů v rámci téhož předpisu a mohlo by způsobit 
problémy v praxi. 

MMR K bodu 8 
V § 15 odst. 3 požadujeme za větu první vložit větu: „Za 
vážný důvod se považuje například potřeba poskytnutí 
osobních údajů potřebných pro určení osoby, které se tyto 
údaje týkají, jiné osobě v souvislosti s postupem nebo 
řízením vedeným správním orgánem podle jiného právního 
předpisu12).“. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 15 odst. 2, tedy pseudonymizace poskytovaných 
údajů, se týká pouze údajů poskytovaných ve výměnném formátu. 
V připomínce příkladmo uvedení žadatelé i správní orgány při své 
činnosti obvykle využívají formu dálkového přístupu k údajům 
katastru nemovitostí, ve které budou osobní údaje nadále obsaženy 
v nezměněném rozsahu. Tato skutečnost bude podrobněji 
vysvětlena v důvodové zprávě následovně: 
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Poznámka pod čarou č. 12 zní: „Například zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů.“. 
Odůvodnění: 
Ve znění § 15 odst. 3 navrhovaném předkladatelem 
postrádáme alespoň příkladmé vymezení vážného důvodu 
a obáváme se proto po přijetí navrhované právní úpravy 
možných negativních důsledků v aplikační praxi. Například 
v § 184a stavebního zákona je stanovena povinnost dokládat 
souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, popř. souhlas 
společenství vlastníků nebo správce, v postupech a řízeních 
podle tohoto zákona v případě, že žadatel (popř. stavebník) 
není vlastníkem pozemku nebo stavby a dále v případech, 
kdy není oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby 
požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit. 
Pokud by žadateli (popř. stavebníku) bylo odepřeno 
oprávnění získat výměnný formát s „plnými“ osobními 
údaji potřebnými k jednoznačnému určení osoby, které se 
tyto údaje týkají, a byly mu poskytnuty pouze údaje 
pseudonymizované, nemohl by splnit výše uvedené 
povinnosti stanovené stavebním zákonem.  
Podle čl. 4  odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů  se pseudonymizací rozumí zpracování osobních 
údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu 
subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud 
jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně 
a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby 
bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či 
identifikovatelné fyzické osobě. V souvislosti s tím 
a s odkazem na součinnost mezi správními orgány 
vyplývající ze správního řádu by měla být zachována 

„Vzhledem k tomu, že ustanovení § 15 se nevztahuje na všechny 
situace, kdy jsou údaje katastru poskytovány v elektronické podobě, 
nýbrž pouze na situace vyjmenované v jednotlivých položkách 
přílohy číslo 6 (údaje poskytované ve výměnném formátu a jiná 
hromadná souborová data), nebude se předmětná změna týkat těch 
forem poskytování údajů katastru v elektronické podobě, které jsou 
výslovně upraveny v jiných ustanoveních vyhlášky. 
Pseudonymizace tak zejména nebude prováděna v případě údajů 
poskytovaných dálkovým přístupem (samostatně upraveno v § 11 až 
14 vyhlášky) ani údajů poskytovaných prostřednictvím aplikace 
Nahlížení do katastru nemovitostí (samostatně upraveno v § 5 
odst. 3 vyhlášky).“  
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stávající praxe a neomezený přístup správních orgánů 
k formátu s „plnými“ osobními údaji z důvodu nezbytnosti 
ověřování vlastnických vztahů při výkonu jejich působnosti. 
V opačném případě by mohlo dojít k paralýze výkonu 
činnosti správních úřadů, a to je samozřejmě nepřijatelné.  
Zároveň upozorňujeme na potřebu doplnit v uvedeném 
smyslu i text odůvodnění k bodu 8. 
Tato připomínka je zásadní. 

MF K návrhu § 11 odst. 2 vyhlášky (bod 5 materiálu) 
Vypustit slovo "přiměřeně" a nahradit slovem "obdobně". 
Slovo "přiměřeně" se dle legislativních pravidel užívá 
v právním předpisu zcela výjimečně, přičemž implikuje 
"volnější vztah", naproti tomu slovo "obdobně" znamená "v 
plném rozsahu" a jasně naznačuje, že má katastrální úřad 
postupovat stejně jako v § 7 odst. 2. Užití tohoto slova 
v tomto případě by mohlo vést k interpretačním problémům 
zákonného textu. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K návrhu § 14 odst. 1 vyhlášky (bod 6 materiálu) 
V bodu 6 doporučujeme slovo „slova“ (při prvním výskytu) 
nahradit slovem „text“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K návrhu § 15 odst. 2 vyhlášky (bod 7 materiálu) 
Návrh novely přináší změnu k omezení informací, a to 
zavedení pseudonymizace do § 15 odst. 2. V odůvodnění 
bodu 7, kterým se má tato změna zavést, však není uvedeno, 
které ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 je pro tuto změnu důvodem. Je zde jen 

Vysvětleno. 
Důvodem navrhované změny není jednotlivé konkrétní ustanovení 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, spíše jeho celkový 
kontext a zásady, na kterých je založeno. V dané souvislosti pak 
nejvýznamněji vystupují zásady zákonnosti a přiměřenosti.  
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odvolání na jeho článek 4 odst. 5, který však obsahuje jen 
definici pseudonymizace. Důvodem navrženého omezení 
informací je zřejmě čl. 5 odst. 1 písm. f). Podle našeho 
názoru však toto ustanovení takovou změnu nevyžaduje, 
vyžaduje jen ochranu „před neoprávněným či protiprávním 
zpracováním“. Je-li zpracování, kterým se podle článku 4 
odst. 2 rozumí i zpřístupnění, stanoveno vyhláškou, která 
vychází ze zákona, protiprávní není. Je proto třeba buď 
povinnost pseudonymizace vypustit, nebo do odůvodnění 
uvést, na jakém ustanovení nařízení se požadavek jejího 
zavedení zakládá a jak z něj vyplývá. 
 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, výměnný formát neumožňuje 
omezit rozsah získávaných osobních údajů pouze na ty, které 
uživatel potřebuje (má k jejich zpracování právní důvod). 
V okamžiku odebrání výměnného formátu v současné podobě (tj. 
s plnými osobními údaji) by se tudíž většina uživatelů dostala 
okamžitě do rozporu s nařízením, a musela by urychleně 
významnou část získaných osobních údajů vymazat. Takové řešení 
nepochybně není vhodné. Mnohem vhodnější se jeví postup, kdy 
uživatel získá údaje katastru bez osobních údajů, a k nim si 
„dotáhne“ webovou službou pouze ty osobní údaje, které skutečně 
potřebuje – tímto řešením bude vytvořen předpoklad pro to, aby 
uživatel údajů katastru mohl naplňovat zásadu zákonnosti 
i přiměřenosti. Toto řešení bylo konzultováno s významnými 
uživateli údajů katastru (např. SPÚ), kteří jej vítají a v návaznosti 
na nařízení považují ze svého pohledu za vhodnější. 
Novelizační bod bude podrobněji odůvodněn ve smyslu výše 
uvedeného. 

K návrhu § 15 odst. 3 vyhlášky (bod 8 materiálu) 
Navrhujeme vypustit "jiný vážný důvod" pro nadbytečnost. 
Tyto dva pojmy nemohou stát vedle sebe v poměru 
slučovacím (v navrhovaném textu nejsou odděleny čárkou, 
jsou tedy rovnocenné), neboť "právní zájem" je pojem širší 
a abstraktnější než pojem "jiný vážný důvod". Pokud má 
žadatel na poskytnutí údajů z katastru nemovitostí právní 
zájem, pak je v tomto "zájmu" zahrnut i nějaký jeho 
konkrétní důvod. Navíc pojem "jiný vážný důvod" není 
blíže vysvětlen definicí nebo příklady v důvodové zprávě 
ani v zákonném textu. Jedná se o vágní a "gumový" pojem, 
pod který lze podřadit cokoliv. 

Vysvětleno. 
Formulace byla záměrně zvolena tak, aby byla shodná s formulací 
použitou v § 38 odst. 2 správního řádu (nahlížení do spisu), který 
také neuvádí definici pojmu „jiný vážný důvod“, ani jeho příklady. 
V tomto ohledu je však plně využitelná odborná literatura a soudní 
judikatura zabývající se výkladem § 38 odst. 2 správního řádu. 
Právní zájem přitom podle těchto zdrojů není pojmem širším než 
jiný vážný důvod, naopak – jiný vážný důvod stojí samostatně vedle 
něj. Jiným vážným důvodem je podle odborné literatury a soudní 
judikatury typicky využití údajů pro vědeckou, pedagogickou či 
studijní činnost. Údaje katastru jsou v praxi nezřídka využívány 
právě pro studijní účely, na což pamatuje i příloha č. 6 v poznámce 
q), podle které se pro účel zpracování bakalářské, diplomové nebo 
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 jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu úplata 
za poskytnuté údaje snižuje o 100 % na podkladě písemné žádosti 
potvrzené školou. 
Nadto se nejedná o pojem, který by byl do vyhlášky nově zaváděn 
– je obsažen již v současném znění § 15 odst. 2, odkud se novelou 
pouze „přesouvá“ do nového odstavce  3. V dosavadním znění pak 
výklad tohoto pojmu nepůsobil v praxi žádné obtíže. 

K návrhu § 23 vyhlášky (bod 9 materiálu) 
V § 23 odst. 2 požadujeme větu za písmenem d) uvést jako 
samostatný odstavec 3 a dosavadní odstavec 3 označit jako 
odstavec 4. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K návrhu Čl. II vyhlášky 
V odst. 1 doporučujeme slova „od nabytí“ nahradit slovy 
„ode dne nabytí“. V odst. 2 doporučujeme slova „před 
účinností“ nahradit slovy „přede dnem nabytí účinnosti“ 
a v písmenech a) a b) doporučujeme nahradit slova „po 
nabytí“ slovy „po dni nabytí“. 
Doporučujeme zvážit (s ohledem na lhůty pro podání 
a vyřízení žádostí podle navrhovaných ust. § 23a 
a § 23b), zda by lhůta a doby v délce 1 měsíce a 2 měsíců 
neměly být navrženy v délce 2 a 3 měsíců. 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Neakceptováno. 
Lhůty byly zvoleny záměrně tak, aby šíření na základě souhlasů 
udělených podle dosavadní právní úpravy bylo omezeno na 
minimum nezbytné k tomu, aby mohli všichni šiřitelé zareagovat 
na změnu právní úpravy. Prodlužování těchto lhůt by pouze vedlo 
k prodloužení dosavadního stavu, což není žádoucí. Zvolený postup 
byl se šiřiteli konzultován a všichni dosavadní šiřitelé budou 
upozorněni a řádně poučeni v dostatečném předstihu před nabytím 
účinnosti vyhlášky. 
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K odůvodnění – II.  Zvláštní část 
1. K bodu 3: 
Zde je uveden odkaz definice uznávaného elektronického 
podpisu na § 7 odst. 3 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Měl by být 
uveden odkaz na § 6 odst. 2 téhož zákona (zdroj ASPI, 
poslední stav textu). 
2. K bodu 18: 
V textu je uvedeno dvakrát "č. 4".  
3. K bodu 22: 
Vypustit "položka č. 5013" a nahradit "položka č. 5012" 
(v současné úpravě je v příloze č. 5 uvedena v tabulce 
položka číslo 5001 až 5011). Dále doplnit k  "poznámkám 
písm. f) a g)" písm. h). 
4. K bodu 13 a 23 (přílohy č. 2 a 6 položky 2003, 2004, 
2006, 2008, 2009 a 6011): 
Do závorky doplnit položku 6013. 

 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 

MO K § 11 odst. 2 
Navrhujeme v souvislosti s novelou vyhlášky zvážit dopad 
navrhovaných změn na dálkový přístup k údajům z katastru 
nemovitostí. § 13 odst. 1 vyhlášky konstatuje, že při 
poskytování údajů organizační složce státu bezúplatně se 
postupuje přiměřeně podle § 11. V případě, že jsou zřízeny 
pro potřebu odboru nakládání s nepotřebným majetkem 
MO (dále jen „ONNM“) dálkové přístupy na www.cuzk.cz 
a pro prokazování totožnosti postupuje Úřad přiměřeně dle 
§ 7 odst. 2, není jasné, jakým způsobem bude prokazování 

Vysvětleno. 
Ustanovení se týká pouze nově zřizovaných uživatelských účtů 
dálkového přístupu nebo již zřízených účtů, u nichž nebyla dosud 
jejich uživatelem prokázána totožnost v souladu s § 7 odst. 2 
vyhlášky. Již zřízené uživatelské účty organizačních složek státu 
budou fungovat nadále beze změny, neboť u nich je totožnost 
zřejmá. 
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totožnosti realizované, protože postup podle § 7 odst. 2 
nelze aplikovat pro dané používané postupy při ověřování 
vlastnictví dálkovým přístupem zřízeným pro ONNM. 
Odůvodnění: V současné době je dálkový přístup zajištěn 
jedinečným přístupovým heslem zřízeným pro každého 
zaměstnance rezortu, ale to neodpovídá navrhovanému 
řešení. Není zřejmé, jakým způsobem bude tento přístup 
zajištěn nadále v souladu s novelou vyhlášky. 

K § 23b odst. 2 
Navrhujeme udělit souhlas s bezúplatným šířením údajů 
katastru na rok ode dne vydání souhlasu, není-li požadováno 
jinak. Bude-li souhlas poskytován pouze do konce 
kalendářního roku, může se stát, že v případě žádosti podané 
1 měsíc před začátkem období, ve kterém budou údaje 
šířeny, např. k 15. 10. 2018, bude udělen souhlas pouze na 
období od 15. 11. – 31. 12. 2018. 
Odůvodnění: Udělením souhlasu na rok ode dne vydání 
souhlasu by se zabránilo zbytečné administrativní zátěži při 
opětovném požadavku. 
 

Vysvětleno. 
Podle dosavadních zkušení s udělováním souhlasů s šířením údajů 
katastru se jeví, že zvýšenou administrativní zátěž by naopak 
znamenalo udělování souhlasu na 1 rok ode dne vydání souhlasu, 
a to jak pro Úřad, tak pro šiřitele. Pro obě strany by totiž bylo 
mnohem náročnější sledovat, kdy končí doba, na kterou byl souhlas 
udělen, a je tudíž třeba žádat o souhlas nový. Nedopatřením by pak 
mohlo dojít i k tomu, že bude šířeno bez souhlasu, což by pro 
šiřitele následně znamenalo velké obtíže. Zvolený způsob časového 
omezení souhlasu (na 1 kalendářní rok) takovým problémům 
efektivně předchází. Nadto situace, kdy bude žádáno o souhlas 
s šířením v průběhu kalendářního roku, bude velmi zřídkavá – při 
šíření údajů katastru obcím jde obvykle o dlouhodobou spolupráci. 

MPO K návrhu vyhlášky obecně  
V navrhovaném textu vyhlášky se používá pojem „souhlas 
se šířením“ (§ 23a odst. 2 a čl. II bod 2 návrhu vyhlášky) 
a dále pojem „souhlas s šířením“ (např. § 23 odst. 2 a 3, 
§ 23a odst. 3, § 23b návrhu vyhlášky). Doporučujeme návrh 
vyhlášky v uvedeném smyslu zrevidovat a příslušný pojem 
v textu vyhlášky sjednotit. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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K návrhu vyhlášky článek I  
V návrhu vyhlášky je označení uvedeného článku 
vyznačeno arabským číslem. Doporučujeme tento článek 
označit římským číslem. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K platnému znění vyhlášky - § 3 písm. f)  
V textu § 3 písm. f) platného znění vyhlášky doporučujeme 
slovo „a“ vyznačit tučně, neboť toto slovo je do stávajícího 
textu vyhlášky nově vkládáno. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MZV K odůvodnění návrhu vyhlášky 
Znění bodu 3. odůvodnění návrhu vyhlášky se navrhuje 
formulovat následovně: 
„3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s právními předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva 
Evropské unie  
Předložený návrh vyhlášky není v rozporu se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské 
unii, s právními předpisy či obecnými zásadami práva 
Evropské unie, ani s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie.“ 
Rovněž se doporučuje provést důkladnou jazykovou 
korekturu textu odůvodnění návrhu vyhlášky.  

Akceptováno. 
Text upraven. 

Nad rámec návrhu 
Doporučuje se, s ohledem na znění přechodných ustanovení 
návrhu vyhlášky, v případě jejího vydání, informovat 

Akceptováno. 
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dotčené subjekty o změnách jejich práv a povinností 
vyplývajících z těchto přechodných ustanovení.  

S dotčenými subjekty byl návrh již konzultován a všichni budou 
ještě řádně poučeni v dostatečném předstihu před nabytím účinnosti 
vyhlášky. 

SPČR Obecně k návrhu 
SP ČR vítá návrh přijmout legislativní mechanismy 
k zabezpečení zpracování osobních údajů při vedení 
katastru nemovitostí. 
Předložený návrh novely vyhlášky č. 358/2013 Sb. zahrnuje 
především změnu dosavadního postupu při poskytování 
informací z katastru (viz ustanovení § 15 odst. 2 a 3 
vyhlášky) v elektronické podobě ve výměnném formátu, 
což  zřejmě bude mít dopady do interních IT systémů 
subjektů, které údaje z katastru ve výměnném formátu 
využívají.  
S ohledem na navrhovanou účinnost novely k 1.1.2019 
a skutečnost, že úprava interních IT systémů je mnohdy 
časově náročná a vyžaduje konkrétní technické zadání, SP 
ČR doporučuje, aby Český úřad zeměměřický a katastrální 
v dostatečném časové předstihu upřesnil (např. formou 
metodického pokynu) konkrétní podmínky reflektující nový 
postup (např. prokazování oprávněného zájmu či jiného 
vážného důvodu apod.).  

Vysvětleno. 
V rámci přípravy vyhlášky a následně i v průběhu legisvakanční 
doby bude Český úřad zeměměřický a katastrální vydávat potřebné 
metodické pokyny a provádět nezbytná školení a přípravu jak vůči 
katastrálním úřadům, tak i vůči uživatelům údajů. Potřebné 
technické specifikace jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány 
na resortních webových stránkách – viz např. 
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-
KN/Dopady_GDPR_na_data_a_sluzby_CUZK.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecně k návrhu 
Nad rámec návrhu SP ČR upozorňuje, že ochrana údajů 
vedených v katastru by se neměla týkat pouze osobních 
údajů, a tudíž ochrany práv a svobod fyzických osob 
nepodnikatelů. Při vedení katastru se můžou zpracovávat 

Vysvětleno. 
Obsah katastru je stanoven zákonem. V § 4 katastrálního zákona 
v odstavcích 2 a 3 jsou specifikovány údaje, které jsou v katastru 
evidovány o  fyzických a o právnických osobách. O žádné z těchto 
osob přitom není evidováno, zda je podnikatelským subjektem, 
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rovněž důvěrné informace podnikatelských subjektů, i když 
se nebude jednat o osobní údaje. SP ČR se domnívá, že při 
řešení ochrany osobních údajů při vedení katastru je nutno 
respektovat i práva (nejen) podnikatelských subjektů 
k ochraně jejich majetku – důvěrných informací.  
S ohledem na výše uvedené SP ČR navrhuje, aby se veškerá 
přijímaná opatření k zabezpečení osobních údajů při vedení 
katastru vztahovala také na důvěrné informace 
podnikatelských subjektů (např. pseudonymizace dle § 15 
odst. 2 návrhu). 

příp. rozsah nebo obsah její podnikatelské činnosti. Vzhledem 
k tomu, že při provádění zápisů údajů do katastru není jakkoli 
zkoumáno ani zapisováno, zda je oprávněná osoba podnikatelem, 
není možné tuto skutečnost nijak zohledňovat ani v rámci 
poskytování údajů z katastru.  
 

K bodu 10  - § 23a - navrhujeme upravit výjimku pro 
šíření údajů za úplatu v rámci koncernu a mezi 
propojenými osobami 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že není nutné, aby při šíření údajů v rámci 
koncernu nebo mezi propojenými osobami, bylo nutno 
předkládat Úřadu kopii elektronických smluv uzavřených 
mezi „šiřitelem“ a „uživatelem“. 

Akceptováno – upraveno jinak. 
Český úřad zeměměřický a katastrální dosud nebyl žádán o udělení 
souhlas s šířením osobou, která by šířila údaje v rámci koncernu 
nebo propojeným osobám. Pro případ, že by se tak do budoucna 
stalo, bude ustanovení doplněno obdobně jako v § 23b odst. 1 
o možnost předložit na vyzvání místo kopie smlouvy potvrzení 
uživatele údajů dokládající rozsah šířených údajů.  
 

Nad rámec návrhu  
SP ČR navrhuje, aby byla zavedena centrální evidence 
osob, kterým byly poskytnuty údaje z katastru. V rámci této 
evidence by měly být vedeny kromě jiného i údaje o době 
zpřístupnění těchto údajů a rozsahu jejich zpřístupnění. 
Dotčená osoba, jíž se zpřístupněné údaje týkají, by měla mít 
k této evidenci přístup. 
Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
Předmětnou připomínku je třeba uplatnit k případné novele 
katastrálního zákona, neboť základ pro vedení takové evidence lze 
položit pouze na úrovni zákona. Na úrovni vyhlášky bez potřebného 
zákonného zmocnění není možné tuto problematiku řešit. Zavedení 
centrální evidence osob, kterým byly poskytnuty údaje z katastru, 
by totiž znamenalo další shromažďování a zpracovávání osobních 
údajů, které však přesahuje rámec toho, pro co lze nalézt oporu 
v současném znění katastrálního zákona. Podle § 52 odst. 5 
katastrálního zákona jsou katastrální úřady oprávněny vést evidenci 
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Katastr může obsahovat osobní údaje zvláštní kategorie (tzv. 
citlivé údaje) a důvěrné informace podnikatelských 
subjektů, jak je uvedeno výše. Zpřístupnění těchto údajů 
nepovolaným osobám může mít za následek hrozící riziko 
pro práva a svobody osoby, jíž se týkají tyto údaje, a také 
v konečném důsledku vznik majetkové či nemajetkové 
újmy. Zavedením evidence by v případě zneužití těchto dat 
měla dotčená osoba možnost zjistit informace o tom, zda 
nedošlo k tomuto zneužití prostřednictvím poskytnutých 
údajů katastru, což by jí pak mohlo pomoci při zajištění 
jejich práv (identifikaci hrozby). Dotčená osoba by proto 
měla mít právo nejen vědět, kdo se zajímal o její údaje 
vedené v katastru, ale i to, jaké údaje byly žadateli 
poskytnuty. 
 

pouze těch osob, kterým poskytly přehled vlastnictví z území České 
republiky nebo údaje o dosažených cenách nemovitostí nebo údaje 
ze sbírky listin – a pouze v těchto případech je katastrální úřad 
povinen (a zároveň oprávněn) zjišťovat totožnost osob, kterým jsou 
údaje katastru poskytovány. 
Údaje z evidence vedené podle § 52 odst. 5 katastrálního zákona 
pak mohou být subjektu údajů poskytnuty podle čl. 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. Podle tohoto článku má každý právo požádat 
o vydání potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány 
a dále také žádat informace o příjemci nebo kategorii příjemců, 
kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny. V souladu 
s tímto ustanovením budou subjektu údajů na jeho žádost sděleny 
údaje o příjemci nebo kategorii příjemců v případech, kdy došlo 
k poskytnutí osobních údajů v rámci údajů katastru takovým 
způsobem, při kterém je zákonem vyžadována totožnost žadatele 
(údaje o přehledu vlastnictví a údaje ze sbírky listin katastru – viz 
§ 52 odst. 3 a 4 katastrálního zákona). Rozsah údajů o příjemci 
nebo kategorii příjemců, které budou na žádost sdělovány 
dotčeným osobám, je v současné době komunikován s Úřadem pro 
ochranu osobních údajů. 

 
 
V Praze dne 12. listopadu 2018 
 
Vypracoval: Mgr. Irena Hojdnová        Podpis: …………………………… 
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