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Rámcový program 

St�eda 28.2.2018  

9:00 - 10:00 Prezentace ú�astník�. 
10:00 - 17:00 Odborný program.  
18:00 - 23:00 Spole�enský ve�er. 

�tvrtek 1.3.2018  

8:00 - 8:30 Prezentace ú�astník�. 
8:30 - 14:00 Odborné p�edná�ky.  
14:00 Záv�r.  
28.2.-1.3.2018 Odborná výstava zem�m��ických technologií.  

V roce 2018 se tradi�ní u� 12. ro�ník Mezinárodní konference o katastru nemovitostí spájí s 

53. Geodetickými informa�ními dny, které se uskute�ní na konci února v Brn�. Cílem je 

vzájemné obeznámení se stavem, plány a elektronizaci v katastru nemovitostí z pohledu státní 

správy i komer�ních geodet� �i ob�an�.  

Odborná ve�ejnost bude seznámena v rámci doprovodné výstavy s novinkami technologií, 

software, p�ístrojového vybavení, literatury pro geodetickou praxi.  

Odborný program je ur�en pro:  

• pracovníky z oblastí katastru nemovitostí a zem�m��ictví, 
• pracovníky katastrálních, pozemkových a stavebních ú�ad�, 
• pracovníky orgán� státní správy a samosprávy, obcí p�icházejících do styku s 

problematikou katastru nemovitostí, pozemkových úprav, stavební �inností, apod., 
• podnikatele, investory, developery, stavební spole�nosti, zem�d�lská dru�stva, 

akciové spole�nosti, samostatn� hospoda�ící zem�d�lce a vlastníky zem�d�lské p�dy, 
• oprávn�né zem�m��ické in�enýry, projektanty, 
• soudní znalce, komer�ní právníky a advokáty, realitní kancelá�e, 
• pracovníky územní správy a samosprávy 
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Fakulte BERG TU v Ko�iciach a SvF STU v Bratislave 

• Kamil Alferi, Dvo�ák Pavel (�editelství silnic dálnic �R)
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Mapa: 

P�ihlásit se lze p�es www adresu: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A108/ 

Termíny 

• Uzáv�rka p�ihlá�ek a plateb vystavovatel� a inzerent� : 21.2.2018

• Uzáv�rka p�ihlá�ek ú�astník�: 21.2.2018

• Uzáv�rka plateb ú�astník� - p�evodem: 21.2.2018

• Uzáv�rka plateb ú�astník�- v hotovosti: 28.2.2018

Ceník 

• Vlo�né ú�ast dva dny: 2 500,-K�/os (100 Eur/osoba) (v�etn� spole�enského ve�era) 
• Vlo�né ú�ast jeden den: 1 600,-K�/os (70 Eur/osoba) (v�etn� spole�enského ve�era) 
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• Vkládané reklamní materiály: 2 000,- K�/200 ks

• Výstavní plocha (4m2 ...jednotka): 3 000,-K�/4m2

• Reklamní panel: 1 500,-K�/m2



Ubytování 

Ubytování si ú�astníci zaji��ují a hradí individuáln	 v recepci hotelu. 
Rezervace je mo�ná telefonicky, faxem, elektronicky nebo písemn� na adrese  
Telefon: +420 541 510 111, 211, fax: +420 541 219 863, 
e-mail: hotel@hotelavanti.cz, URL: http://www.hotelavanti.cz/

Heslo pro ubytování �GID 2018�  

Spole�enský ve�er 

Informace získají zájemci p�i prezenci.  

Doru�ení p�ihlá�ek ú�astník
 a vystavovatel
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      IBAN: CZ9620100000002700316371, SWIFT/BIC code: FIOBCZPPXXX  
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      IBAN: SK10 8330 0000 0027 0031 6371 
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MAJETKOPRÁVNÍ VYPO ÁDÁNÍ POZEMK SD R

PROPERTY SETTLEMENTS OF THE LAND HOLDINGS OF RSD CR

Kamil Alferi1, Pavel Dvo ák2

Abstract
As an agent of the public administration of the Directorate of Highways

and Motorways (RSD CR), each administrator entrusted with is required to
keep records of these relevant holdings of the property fo the Czech Republic.
Given that the borders recorded by the land bureau may not exactly
correspond with the area administered as transport corridors under the law of
land transport, the actual situation must be documented and resolved.

1 Úvod
Každý správce sv eného majetku, jako je orgán ve ejné správy

editelství silnic a dálnic R[1], musí vést agendu své držby v rámci majetku
eské republiky. Jelikož hranice evidované v katastru nemovitostí nemusí

souhlasit s rozsahem správy pozemní komunikace ve smyslu zákona
o pozemních komunikacích[2], je nutno tuto skute nost popsat a ešit.

2 Elaborát majetkových hranic
Elaborát majetkových hranic[3] (dále EMH) lze chápat jako záborový

elaborát [4], [5], [6] na provozovaných komunikacích. V rámci EMH nedochází
k výkup m a nájm m pro pot eby výstavby, ale slouží k popisu rozdíl a
pot eb, které povedou k sjednocení vlastnické a majetkové hranice.
Na základ poznatk zjišt ných p i EMH jsou zahájeny procesy dále ízené
dle postup v oblasti katastru nemovitostí i jiných zákonných normativ ,
jako jsou odd lovací geometrické plány, zp esn ní hranic, zajišt ní souhlas a
rozhodnutí o d lení, procesy vyvlast ovací i uzav ení smluv až po zápis
do katastru nemovitostí.

1 Alferi Kamil, Ing., editelství silnic a dálnic R, Úsek výstavby Generálního
editelství, er anská 12, 140 00 Praha 4, tel.: 241084136, e mail: kamil.alferi@rsd.cz

2 Dvo ák Pavel, editelství silnic a dálnic R, Provozní úsek Generálního editelství,
Prá ská 3338/3, 106 00 Praha 10, tel.: 241084362, e mail: pavel.dvorak2@rsd.cz
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2.1 Vlastnická hranice

Jedná se o hranici mezi pozemky r zných vlastník dle terminologie[7]
a smyslu §2 písmeno a) zákona[8]. Tyto hranice jsou v p evážné v tšin
u staveb realizovaných jako dálnice charakterizovány geometrickými plány.
U staveb bývalých rychlostních komunikací a silnic I. t íd je zp sob ur ení
hranic r zný, ovlivn ný zejména asem, ve kterém byla komunikace
vybudována.

2.2 Majetková hranice

Pojem majetková hranice byl pro pot eby SD R vymyšlen, nebo
nebylo vhodné používat termín hranice držby[7], tento termín je chápán jako
hranice (spojnice lomových bod ) mezi pozemky r zných držitel a mohl by
být zam ován s hranicemi vlastnickými. Proto vznikl termín „majetková
hranice“, jako hranice ideální, ke které je t eba dosp t procesem, který
popisujeme níže. Základní myšlenkou celého procesu je sjednotit hranici
vlastnickou s hranicí majetkovou na základ díl ích poznatk a podproces .
Majetkové hranice jsou výsledkem p ímého zem m ického m ení v terénu
za ú asti odpov dných osob z SD R.

2.3 Historie vzniku EMH

V roce 2015, z na ízení generálního editele na základ pokynu
o poskytování informací o majetku na Ministerstvo dopravy, byla zpracována
metodika zjiš ování pot eb majetkoprávního vypo ádání. SD R do té doby
nevlastnilo ucelený seznam pot eb i nadhodnot v oblasti pozemk
pod dálnicemi a silnicemi I. t íd, se kterými hospoda í. Dle Z izovací listiny[1]
je jedním z hlavních úkol SD R „zajišt ní výkonu majetkové správy,
vedení p íslušné majetkové evidence a paspart a je provozovatelem
informa ního systému nemovitostí, které jsou sou ástí pozemních
komunikací, nebo jsou dot eny územní p ípravou, nebo výstavbou pozemních
komunikací“. Z této metodiky p ipravované pracovní skupinou odborník
z ad SD R po p ipomínkovacím ízení byl vydán a podepsán p edpis [3],
jehož sou ástí mimo zp sobu ur ování hranic v terénu byl i EMH.
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Obr. 1 Ukázka grafické ásti EMH

Obr. 2 – Ukázka tabulkové ásti EMH

2.4 Sou asný rozsah EMH

Po izování EMH bylo zapo ato v roce 2016 a stále probíhá s plánem
ukon ení v rámci celé republiky do roku 2020. První EMH byly po izovány,
zpracovávány a vyhodnocovány v rámci výb rových ízení z uzav ené
rámcové smlouvy na zem m ické innosti z roku 2014, p i emž bylo
umožn no po izování EMH i jinými subjekty mimo rámcovou smlouvu.
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Tab. 1 – Ukázka soupisu zpracovaných EMH z rámcové smlouvy

2.5 Základní cíle vyplývající z EMH

Jak bylo zmín no výše, základním cílem EMH je popis souladu
vlastnických hranic evidovaných v katastru nemovitostí s ideální majetkovou
hranicí sv eného majetku [1].

Cíle a využití EMH:

Zjišt ní souladu i nesouladu majetkové a vlastnické hranice

Zp sob ešení daného p ípadu (výkup, pozbytí, zp esn ní apod.)

Jednoduchá a jednozna ná evidence v rámci R v jednotném
systému

Analytické p ehledy a statistické analýzy vedoucí k alokaci
proces , prost edk a zadávacím podmínkám pro rámcovou
smlouvu na majetkoprávní vypo ádání [9]

Využití m ených majetkových hranic:

Podklad pro majetkoprávní vypo ádání (výkup i pozbytí
nadhodnot na ÚZSVM)

Hranice pro pot eby pozemkových úprav i mapování
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Vstup do základních analytických systému plánování a
hospoda ení státu na úrovni kraj i R

Podklad pro slu ování pozemk v rámci katastrálních území

3 Pot eby vst ícnosti
Jelikož se SD R skládá z jedenácti Správ, dvou Závod a jednoho

Generálního editelství, je koordinace v organizaci zdlouhavá, pro pohled
zvenku nep ehledná a systémov složitá. O to více je nutná vzájemná
sou innost a vst ícnost mezi orgány ve ejné i státní správy, zejména na poli
sdílení informací.

Z toho plynou následující základní pot eby SD R v i ÚZK:

Využití postup k ur ování správných druh pozemk , zp sob
využití pozemk i zp sob využití staveb

Sou innost v procesu slu ování pozemk v rámci LV

Nastavení systému sd lování informací mezi ÚZK, jeho
organiza ních složek a SD R nad rámce obecných postup a
cest

Aktivní p ístup odpov dných osob na katastrálních pracovištích
ve smyslu osv ty a výkladu soukromým osobám nesoulady,
nep esnosti katastru nemovitostí

Aktivní pomoc ve v ci p ípravy staveb – tj. pomoc s výkupy,

zejména dohledání nabývacích titul , omezení, pomoc p i ešení

nezapsaných d dictví i „mrtvých duší“

4 Záv r
Tento zp sob evidence a popisu majetku je elegantní, jednoduchý i

p ehledný a do budoucnosti využitelný pro další nakládání se sv eným

majetkem. Nicmén majetková hranice se m že v rámci svého životního cyklu

m nit, a proto je nutné ze strany odpov dných osob SD R udržovat

Elaborát stále aktuální, do té doby než dojde k úplnému majetkoprávnímu

vypo ádání v lokalit dané komunikace. K tomu nám slouží systém evidence

EMH GISA, který do budoucna chceme rozvíjet, dopl ovat a propojovat

s ostatními systémy SD R.
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PROSTOROVÝ POPIS INFRASTRUKTURY ŽELEZNIC METODOU
RAILML AMOŽNOSTI JEHO POUŽITÍ V RÁMCI METODY BIM

P I PROJEKTOVÁNÍ ŽELEZNI NÍCH STAVEB

SPATIAL DESCRIPTION OF A RAILWAY INFRASTRUCTUREWITH
METHODOLOGY RAILML USING AND POSSIBILITIES OF ITS USAGE
IN FRAMES OF BIMMETHODOLOGY IN RAILWAY STRUCTURES

BUILDING PROJECTS

Robert íhal1

Abstract
The railway network as a building construction imposes very exacting

conditions on all aspects of its projecting, realization, administration and

maintenance, including their geodetic support. It is on the one side very wide

spread and complicated structure; on the second side it needs high accuracy to

determine positions of all types of its important constructions and operation

points, presentation of individual structures and their spatial relations in 4D

space, including standard 3D space and time, in very broad measures. There

are several methods usable for those tasks fulfillment. Nowadays, in

connection with sophisticated IT support, they are developed by international

consortium of many railway and expert organizations and under UIC

patronage new procedures marked as “railML” and “BIM” based on a new

approach to the “space” definition in basic norms and praxis.

1 Úvod
Nov revidovaná norma [1] definuje geografickou informaci jako entitu,

„týkající se jev implicitn nebo explicitn p idružených k místu vztaženému

k Zemi“ (def. 4.1.8). Do tohoto velmi širokého pojetí lze proto za adit nejen

nejr zn jší typy map, ale i adu dalších tabelárních nebo analogových

zobrazení reality. V etn na jedné stran vysp lých informa ních (IT) nástroj

typu geografických informa ních systém (GIS), na druhé stran ale nap . i

jízdních ád zahrnujících prostorový popis jednotlivých linek a spoj ,

po nichž je vykonávána dopravní innost. Stejn jako globáln p sobící obsah

dat zpracovávaných podle sm rnice EU INSPIRE [2, 3], ale i díl í ásti

projekt staveb popisujících detaily n jaké konstrukce. V nejv tším zobecn ní

1 íhal Robert, Ing., Mgr., CSc., Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích,.

Purky ova 648/125, Brno, 612 00 , tel. +420 724013765, e mail: robert.cihal@seznam.cz



12. mezinárodní konference o katastru nemovitostí a 53. geodetické informa ní dny

Brno, 28.2. 1.3.2018, ISBN 978 80 02 02780 5

ÍHAL, R.
PROSTOROVÝ POPIS INFRASTRUKTURY ŽELEZNIC METODOU RAILML A MOŽNOSTI
JEHO POUŽITÍ V RÁMCI METODY BIM P I PROJEKTOVÁNÍ ŽELEZNI NÍCH STAVEB

2

se pak pojem „prostor“ rozši uje až na virtuální prost edí datových sítí.
Norma [1] proto definuje základní zásady a podmínky interoperability mezi
mnoha takto široce pojatými a vzájemn heterogenními IS velmi obecn jako
postupy založené na datovém modelování reality jako základním principu
prostorov orientované informatiky.

V technické praxi drah za íná seznam t íd objekt spadajících do takto
vymezené oblasti u prvk železni ního bodového pole, p echází p es r zné
typy map a prostorov orientovaných schémat k pasportním evidencím
mnoha typ za ízení železni ní infrastruktury a jejich dopravn
specializované interpretace, a kon í u schémat prostor dat zpracovávaných
v prost edí internetu (www), které tuto realitu popisují. Každé z t chto
zobrazení p itom má své vlastní nároky na zp soby jejich správy i jejich
p esnost a stabilitu. Mezi velmi náro né postupy p itom pat í i datové
modelování funk ních proces , které mezi zobrazovanými prostorovými
entitami probíhají, po ínaje dynamickými interakcemi mezi drážními vozidly
a stavebn technickou ástí železni ní dopravní cesty probíhající v reálném
ase a kon e velmi dlouhodobými procesy stárnutí a opot ebení jednotlivých
ástí konstrukcí ve vztazích k širšímu p írodn technickému a spole enskému
prost edí.

2 Nároky na informa ní podporu stavebn technické praxe
SŽDC s.o.
Rozsah a lenitost železni ní sít R jsou výsledkem dlouhého

stavebního a provozního vývoje reagujících na m nící se pot eby spole nosti.
Její výstavbu zahájila kon sp ežka eské Bud jovice – Linz budovaná od r.
1825 jako první kontinentální dráha v bec a v sou asnosti zahrnuje p es 360
tratí uvád ných v Prohlášení o dráze SŽDC pro r. 2019, v . soukromých
regionálních drah a více než 1100 vle ek r zné délky a významu. Tomuto
stavu a podmínkám musí vyhovovat i informa ní nástroje používané jak
provozovateli drah, tak dopravními operátory, všemi typy správních ú ad ,
které se na administraci sít jako celku podílejí (jde p edevším o drážní, ale
ve vztahu ke k ížení cest i silni ní správní ú ady) a hlavními uživateli
prostorových dat o síti (nap . orgány Integrovaného záchranného systému).

Nejvysp lejší IS o této síti má k dispozici její nejv tší provozovatel
celostátní a regionálních drah – Správa železni ní dopravní cesty (SŽDC).
Z logiky v ci p itom plyne jeho díl í len ní na n kolik funk ních ástí. Hlavní
prostorov a technicky orientovanou ástí je datový popis železni ní
infrastruktury. Jeho cílem je informa ní podpora dosažení nezbytného
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rozsahu a kvality dopravní cesty pro všechny druhy dopravního provozu
p i udržení její spolehlivosti a bezpe nosti a p i zajišt ní optimálního nasazení
sil a prost edk . Primárním zdrojem dat tohoto popisu jsou stavebn
technické projekty procesu její výstavby. To však v plném rozsahu platí až pro
aktuáln budované novostavby a významné rekonstrukce budované a
informa n popisované v souladu s aktuálními pravidly (srv. [4 6]).
Dokumentace starých a mnohokrát upravovaných ástí sít tak musí vycházet
i z aktuálního popisu stavu za ízení zaznamenávaného v ad provozn
technických evidencí. Komplexní a informa n zcela korektní a v cn
adekvátní systémy typu GIS proto zatím byly nahrazovány postupn
zp es ovanými mapovými a schematickými zobrazení sít a soubory
kvalitativních a kvantitativních dat, využívajícími provozní praxi vyhovující
nástroje. P íklady takovýchto zobrazení jsou presentace železni ní sít s
využitím databáze p edpisu M12, sdružující do jednoho funk n propojeného
celku Digitální p ehledovou mapu a Topologická schémata kolejiš s importy
z n kolika pasportních evidencí a daty o dopravn významných bodech
vedených podle zásad služební rukov ti SŽDC SR70 pracující na bázi
vyhlášky UIC [4] a dále zp es ované do formy dvouvrstvého popisu lokalit
(primární, pod ízené) dle pravidel [7].

Tento p ístup pak sou asn zaru uje i možnost použití provozn
evidovaných stav objekt jako podklad p ípravy stavebn technických
aktivit a naopak využít obsah IS stavební správy k p íprav kvalitních
prostorových dat. Prototypovým p íkladem takovéhoto ešení je Evidence
staveb používaná ve stavební správ Východ ešená na bázi systému MISYS.
Zvýšený rozsah integrací mezi tradi n odd lenými provozními evidencemi
r zných odv tví správy dráhy ovšem zvyšuje nároky i na ešení mnoha
detail funk ního i prostorového popisu geometrie sít , v etn ady
zvláštností, které v p edchozích lokáln uzav ených a d íve i manuáln
vedených evidencích nep edstavovaly problémy. P i integrované vým n dat
se však jejich význam zvyšuje. I tím, že mohou vytvá et problémy p i návrzích
zpracování a správy dat. Krom uplat ování obecných zásad spojených s
jednozna nou identifikací jednotlivých entit a ur ením jejich umíst ní
(kvalitativní ur ení polohy pomocí vhodného identifikátoru obdobné použití
poštovních sm rovacích ísel) a následn lokalizaci v síti pomocí vhodných
geodetických sou adnicových systém a systém stani ení tratí i jednotlivých
kolejí, jde nap . i o stabilizaci a metodická zp esn ní poloh referen ních bod
stavebních objekt do tratí a kolejí, m že ale jít i o ur ování referen ních bod
dopraven a provozních bod na vícekolejných tratích, pr m t za átk a
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konc tunel se šikmými portály i r zných mostních konstrukcí a p ejezd
do jednotlivých kolejí a další detaily kolejiš .

3 Informa ní technologie BIM a její nároky
Již od 70 tých let minulého století jsou rozvíjeny (nejprve v USA, ale

následn v dalších zemích s anglosaskou tradicí postavení hlavního geodeta
stavby) teorie, že z n kolika hledisek ideálním stavem by v tomto sm ru
mohlo být hluboké a principiální spojení provozních evidencí správy
stavebních objekt již s dokumentací stavebních projekt . Tento sm r je
ozna ován jako „Building information modeling (BIM)“ a v návaznosti
na mnoho etný význam všech v tomto názvu obsažených pojm zahrnuje
veliký okruh stavebn technických a informa ních postup . Jeho efektivní
uplatn ní je, díky možnému rozsahu mezinárodní p enositelnost vzor a SW
nástroj , rozsahu trhu staveb i stavebních komponent a významu
pro ve ejnou a státní správu, celosv tov primárn nacházeno v oboru
pozemního stavebnictví. V ad zemí se tak, i z d vod srovnatelnosti kvality
dokumentace (a tedy i kalkulovaných cen) staveb ešených pro ve ejný sektor
a s výb rem dodavatel sout ží, stala technika BIM základní a zákonem
vyžadovanou podmínkou vstupu zájemc do takovýchto sout ží. Nap .
v Norsku již od r. 2006. Ale ani zde není technika BIM zavedena pro stavby
obecn liniové a železni ní zvlášt . To má p irozen adu d vod
souvisejících jak se složitostí železni ních konstrukcí, jejich výstavby i údržby,
tak i mnoha omezeními trhu jak s výsledky projekt ( ástmi drah), tak jejich
jednotlivých komponent. Ta se snižují až v poslední dob
u standardizovaných postup zejména zabezpe ení jízdy vlak (nap .
systémem ETCS) dodávanými velkými nadnárodními konsorcii zahrnujícími
hlavní hrá e (nap . fy Siemens, Bombardier, Alstom atd.).

Projekty BIM (podrobn ji viz nap . [8 11]) využívají a kombinují
p esná prostorová data s konstruk ními a funk ními popisy všech stavebn
technických objekt . Jejich fun ní algoritmizace, jdoucí mj. až do úrovn
realizace plánu výstavby, pracuje s 5D modely prostoru zahrnujícími i
finan ní rozm r proces . Práv to umož uje nahrazovat klasické projektování
metodou „bod, ára, plocha, vybrané funk ní vztahy“ tvo ící jádro ješt
technologie CAD, prací s komplexn pojatými prvky „stavebnic“ a

modelováním proces ízení abstraktního pohybu objektu ve stavovém

n dimenzionálním prostoru, v n mž se b žné postupy prostorového

modelování kombinují s metodami matematického modelování reality

(lineární a dynamické programování metodami CPM a PERT atd.). Sou asn

se rozši uje i p esah obsahu projekt BIM až do sociáln politických
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souvislostí používaných model (nap . EIA, ÚAP atd.), kde se setkávají (i
v teoretické rovin ) s ešením problematiky zvládání chaosu až v úrovni

kyberprostoru.

Oproti jiným metodám projektování (viz nap . v AutoCAD Civil 3D) se

metodika BIM vyzna uje nejen vyšší p esností výsledku p i snížení pracnosti

procesu projektování, ale i jeho otev eností a komplexnosti p ístupu širší

odborné ve ejnosti k datové podpo e používaných model . Standardizované

využití komponent projektované stavby totiž vyžaduje mj. i vysokou

standardizaci jejich popisu již od dodavatel (nap . betonových prefabrikát ,

v p ípad železnic nap . pražc , p eklad , desek, ástí kolektor atd.),

po ínající však již v jejich mezinárodní standardizaci typ a dokonce i

terminologie. To ovšem v n kterých sm rech naráží až na omezení

zavedených tržních postup (otvírání se konkurenci), ale jinde p ináší i rizika

byrokratizace klí ových postup . Obojí pak formuluje velmi t žké podmínky

použití BIM v prost edí železni ní infrastruktury, vyvíjející se po více než 200

let v uzav ených rámcích národních stát s r znou kulturou a úrovní.

Klí ovým subjektem rozvoje BIM ve sv t je Building SMART

organization [12], klí ovou normou pak je formát vým ny dat BIM projekt

Format Industry Foundation Classes (IFC 4 [10]). Ten se postupn zavádí jako

sv tov normovaný standardní nástroj, což platí i pro stav v R. Práv na této

bázi se následn na Facebooku vytvá í centrální úložišt spole enství „BIMx“

ur ené pro sdílení interaktivních 3D model staveb, v n mž mohou umís ovat

své komer ní nebo vzd lávací modely vlastníci licence „BIMx“. To pak otevírá

cestu i k úsp chu celé metody.

Velmi významným rysem projekt BIM je jejich pojetí jako integrované

metodiky procesu vytvá ení a správy dat o p edm tu svého p sobení (stavby)

b hem jeho celého životního cyklu jednotlivých za ízení. To ale v prost edí

železnic významn omezuje možnosti uplatn ní jednotlivých projekt

stavebních úprav, zabývajících se jen zlomkem rozsahu sít ve prosp ch jejich

hlubšího oboustranného propojení s komplexními a aktuálními pasportními

evidencemi za ízení sít jako celku.

4 Sou asnost amožné sm ry uplatn ní BIM v R a na železnici

Kompeten ní odpov dnost za sektor stavebnictví má v R Ministerstvo

pr myslu a obchodu. I proto byla v jeho rámci v roce 2015 vytvo ena

„Meziresortní expertní skupina pro BIM“ a byla ustavena odborná rada pro

BIM (viz czbim.org). Vzhledem k ad vazeb vyžadujících sou innost orgán

a organizací odv tví stavebnictví s ve ejnou správou se také problematika
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BIM objevila i mezi projekty p edkládanými jako sou ást Ak ního plánu
GeoInfoStrategie [13], odkud je o ekávána spolupráce zejména v oblasti
generování kvalitních prostorových dat. Projekt pro zavedení BIM je
v sou asnosti již podpo en i na vládní úrovni [14].

V r. 2017 byl návazn ustaven obdobný odborný orgán v rámci Státního

fondu dopravní infrastruktury, který se zabývá p ípravou podmínek

uplatn ní této technologie obecn na liniových stavbách a speciáln i

na železnici. Dosavadní výsledky tohoto kolektivu, zahrnující p ední

projek ní a dodavatelské organizace i zástupce provozovatel dopravních cest

jsou uvedeny v [15]. Je navrhován postup využívající pilotní projekty a

zobec ování jejich výsledk v kombinaci s využitím zkušeností p edních

sv tových provozovatel dopravních cest, resp. drah.

Mezi n pat í v Evrop zejména DB Netz AG, jehož metodika [16] je

velmi pou ným p íkladem postupného, ale komplexního postupu realizace

BIM na drahách. Již z jejího orienta ního tení je z ejmé, že se v ní za íná

u jednodušších konstrukcí více charakteru pozemních staveb (nástupišt

apod.), pro n ž jsou již s detailním datovým popisem p ipravovány

standardizované tabulky opakovan používaných konstruk ních ástí (nap .

nástupištní p íst ešky, informa ní za ízení, schodišt apod.). Od takto

opakovatelných standardních postup pak vede cesta k projekt m p estaveb

kolejiš ucelených úsek tratí. V našich podmínkách by se tento postup, krom

projektových organizací, m l dotknout i informa ních a dalších funkcí

jednotlivých organizací železni ního pr myslu (ACRI) jako specializovaných

dodavatel stavebních komponent všeho druhu. Jde ovšem o dlouhodobý

proces prolínání IS provozovatel drah a jejich dodavatel .

Mnohem revolu n jší p ístup k návrhu metodiky BIM p ijaly ínské

dráhy, jejichž CRBIM [17] je považován za nejkomplexn jší systém BIM

pro výstavbu drah na sv t . Jeho Express G schema a specifikace zahrnují

komplex problematiky po ínaje geologickými podmínkami stavby p es návrh

geometrie kolejiš , konstrukce svršku, spodku a jednotlivých staveb spodku,

za ízení sd lovací a zabezpe ovací techniky a elektrotechniky a kon í až

u postup výstavby a cen. Problémy s jeho širším využitím v evropských

podmínkách jsou dány mnoha rozdíly v použité terminologii a obsahu

navrhovaných technologií specifických pro ínské podmínky. Jako detail lze

uvést obsah termínu “IfcRailwayFlatAisle“, který by m l podle jeho definice

reprezentovat za ízení umož ující lidem a vozidl m p ejížd t koleje. Tedy

„p ejezd“. To ale doslovný p eklad pojmu nevystihuje, naopak celou v c

zatem uje. Mj. i tím, že se tyto objekty p edpokládají pouze ve stanicích.
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Z ejm proto, že na dráze nap . do Tibetu se v mezistani ních úsecích v bec

nep edpokládají. Proto je v této úrovni nezbytné pracovat s podrobnou

technickou dokumentací a CRBIM brát v úvahu jako obecn jší vzor platící tím

víc, ím více popisuje obecn jší jevy (geometrii, geologii ap.).

Druhým omezením praktického použití CRBIM je skute nost, že datový

model je d sledn ešen v prost edí IFC, zatímco pro prostorový popis drah se

v Evrop (s jistým celosv tovým p ekrytím) vyvíjí nová metodika na bázi

princip jazyka xml ozna ovaná jako railML.

5 Metodika UIC RailTopoModel a jazyk railML

Již z pokus o popis železni ní sít v prost edí definovaném sm rnicí
INSPIRE za alo vysvítat, že standardní kartografické mechanismy
uplatnitelné i v prost edí GIS nap . pro pot eby ochrany p írody,
pro prostorový popis železnic nesta í. Natož v úrovni detail projekt typu
BIM. Na druhé stran i v prost edí železnic byla dlouhodob ji poci ována
pot eba vytvo ení takové metodiky popisu sít , na jejíž bázi by bylo možné
sjednocovat dosud zna n rozdílné požadavky r zných typ úloh
podpo ených IT. To v r. 2002 vedlo k založení konsorcia railML jako
vývojá ského partnerství nezávislých firem, jehož lenem je od jara 2017 i
SŽDC s.o., a které se pokouší nov formulovat n které, pro železnici tradi ní a
universální, principy standardizace.

Jedním z výsledk práce konsorcia je metodika RailTopoModel [18],
formulující celkem 4 úrovn popisu sít , po ínaje „nano“ p es „mikro“ a
„mezo“ k „makro“, které jsou spolu vzájemn propojené tak, že lze dle
pot eby p íslušné úlohy volit odpovídající kvalitu zobrazení. Model je totiž
navržen v každé úrovni podrobnosti ve stejné struktu e. P itom „nano“
úrove zahrnuje detaily nap . schématu konstrukce výhybek, „mikro“ úrove
poskytuje nap . „dvounitkové“ kolejové schéma a popisuje len ní sít
na prvky železni ního svršku, „mezo“ úrove poskytuje klasický dopravní
pohled na jednotlivé trati a jejich dopravny s p esností pot ebnou pro sestavu
jízdních ád a „makro“ úrove pracuje s ucelenými ástmi sít – trat mi a
uzly. Na bázi tohoto datového modelu podporujícího všechny pot eby
železni ního pr myslu, by m la probíhat komunikace mezi konstruktéry
grafikonu, popisem dopravní cesty a vozidly a m l by být cílov použitelný
jak v úlohách stavební a projektové p ípravy železnice, v . metodiky BIM, tak
nap . i v INSPIRE.

Tyto vrcholové zám ry jsou zatím napl ovány v díl ích krocích. Jejich
základem bylo vytvo ení jádra klonu jazyka xml ozna eného jako railML,
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který obsahuje standardizované popisy typických objekt a jev , které jsou
p edm tem vým ny dat mezi specializovanými SW nástroji ešícími r zné

specializované drážní úlohy. V jeho základním ur ení je tedy railML chápán

jako jazyk rozhraní, což ovšem nebránilo tomu, aby nap . norské dráhy

nepoužily obsah jeho verse 2.4 k úplnému funk nímu i prostorovému popisu

vlastní sít , vhodnému pro ešení vybraných úloh dopravního provozu.

Podobn Siemens takto popsal s využitím m icích voz celou sí Saudské

Arábie a na této bázi byly vytvo eny nap . i simulátory provozu

pro strojvedoucí.

Všechny tyto dosud aplikované úlohy p itom mají spole nou vlastnost

spo ívající v použité metodice modelování „shora dol “, tedy s prvotn

vytý eným cílem, k n muž jsou vyhledávány specializované nástroje a

prost edky. Ukázalo se však, že tato metoda pro plný prostorový popis sít ,

ale zejména pro vyjád ení podrobností projekt typu BIM (v . návrh

vybavení kolejiš za ízeními ETCS), nesta í. Proto byl zahájen vývoj verse 3,

který má být dokon en v r. 2019 (podrobn ji viz [19, 20]). V sou asnosti je

dokon ována verse 3.1, jejíž beta verse byla p edstavena na 32. konferenci

RailML, která se konala v listopadu 2017 v Bruselu.

Hlavní kvalitativní zm na verse 3 oproti p edchozí by však m la

spo ívat ve v tším zvýrazn ní p ístupu k modelování reality ve sm ru „zdola

nahoru“ a akcentaci postup generalizace detailních popis na vyšší obecnou

úrove . P edm tem ešení by p itom m ly být zejména aspekty odlišující

provozn dopravní a infrastrukturní popis sít nap . v zam ení na procesy

údržby kolejiš a dalších za ízení. K tomu již byla mj. ustavena pracovní

skupina pro ov ení možnosti použití rozhraní railML p i komunikaci mezi

projekty úprav prostorové polohy koleje s ídícími po íta i podbíje ek.

Nep ekvapuje, že aktivn se o tuto problematiku zajímá fa Plasser&Theurer.

Sou asným p edm tem aplika ní úlohy verse 3.1 je formalizované zpracování

Prohlášení o dráze a do ešení díl ích problém testování beta verse.

Do následn p ipravovaných versí 3.2 a 3.3 by m ly být zahrnuty i popisy

objekt a staveb železni ního spodku a v tšího rozsahu za ízení

zabezpe ovací a sd lovací techniky a elektrotechniky. Otev ené jsou ovšem i

pot ebná zp esn ní mechanism identifikací mnoha typ objekt ,

jednozna né popisy umíst ní a lokalizace referen ních bod a jejich možné

multifunk nosti nebo na druhé stran lokality popisu dopraven a mnoho

dalších témat.
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6 Záv ry

Provozní i informa ní praxe prokázaly, že železni ní stavby jsou

mnohem komplexn jší, náro n jší a rozsáhlejší než stavby pozemní. I proto

jsou požadavky na jejich prostorový popis a aplikace metodik BIM náro n jší.

O ekávatelný ideální stav tok dat by p itom m l za ínat u BIM projekt , vést

k provozn pasportní evidenci, od ní k dopravn provozním úlohám i úlohám

údržby a odtud se vracet zp t ve form podklad pro další krok inovace.

P enosovým prost edníkem by p itom m la být data se strukturou railML

jako rozhraní n kolika pohled na realitu.

Samotný rozvoj tohoto datového rozhraní však ješt musí absorbovat

adu výsledk paraleln se vyvíjejících proces , v . postup práce s metadaty

kvality dat obecn a geodetické garance zajišt ní prostorové polohy objekt .

Musí zvládnout i postupy zp es ování identifikace dopravn významných

míst vyvíjené v rámci TSI TAF a TAP metodikou CRD a mnoha dalších. Jde

tak o dlouhodobý proces, vyžadující nejen zp esn ní a sjednocení

terminologie, ale i ady p edpis až na úrovni zákon , což se neobejde bez

výrazných pr m t do myšlení mnoha sou asných specialist .
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KONTINUÁLNE NAP ANIE SMEROV ROZVOJA REZORTU
UGKK SR

CONTINUOUS FULFILMENT OF DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
OF THE UGKK SR

Mária Frindrichová 1

Abstract

In 2016, the Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the
Slovak Republic approved an important document on the concept of
development directions of geodetic and cartographic activities and real estate
cadastre for the years 2016 2020. The ambition of this concept for the real
estate cadastre is to maintain its primary role, which is the registration and
protection of rights to real estates and provision of relevant data to ensure
compliance with the basic functions of the state through a fair collection of
taxes and fees. The main themes of the concept are the Real Estate Cadastre
Information System (hereinafter referred to as IS KN ) and legislation.
Conceptual intentions concerning the IS KN are mainly related to the expected
implementation of the results of the Electronic Services of Real Estate Cadastre
project. Implementation of the project results is a ground breaking and
challenging task, especially in terms of preparing data for the migration of
local district information systems into a new centralized system. The
development concept aims to develop geodetic control as a reference basis for
unambiguous spatial and temporal localization of spatial and physical
information in geodetic reference systems with prescribed accuracy. The basic
function of geodetic reference systems and their implementations is to enable
harmonized and interoperable localization of spatial features of European and
national infrastructure for spatial information. The concept further ensures the
provision of sustainability of Basic Database for the Geographic Information
System (hereinafter referred to as ZBGIS® ) for eGov and simultaneously
ensures reliable, complete, up to date and accurate ZBGIS® reference spatial
data. The reference spatial data also include a digital elevation model,
standardized geographical names and orthophotos.

1 Frindrichová Mária, Ing., Úrad geodézie , kartografie a katastra Slovenskej
republiky, e mail: silvia.gasincova@tuke.sk
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Abstrakt

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v roku 2016
schválil významný dokument týkajúci sa koncepcie smerov rozvoja
geodetických a kartografických inností a katastra nehnute ností na roky 2016
2020. Ambíciou tejto koncepcie pre úsek katastra nehnute ností je zachova
prvoradú úlohu katastra nehnute ností, ktorou je evidencia a ochrana práv
k nehnute nostiam a poskytovanie relevantných údajov na zabezpe enie
plnenia základných funkcií štátu prostredníctvom spravodlivého výberu daní
a poplatkov. Nosnými témami koncepcie je Informa ný systém katastra
nehnute ností ( alej len „IS KN“) a legislatíva. Koncep né zámery týkajúce sa
IS KN súvisia hlavne s o akávaným nasadením výsledkov projektu
Elektronické služby katastra nehnute ností. Nasadenie výsledkov projektu je
prelomová a náro ná úloha najmä z poh adu prípravy údajov na migráciu
lokálnych okresných informa ných systémov do nového centralizovaného
systému. Koncepcia rozvoja plánuje rozvíja geodetické základy ako
referen ný podklad na jednozna nú priestorovú a asovo ur enú lokalizáciu
priestorových a fyzikálnych informácií v geodetických referen ných
systémoch s predpísanou presnos ou. Základnou funkciou geodetických
referen ných systémov a ich realizácií je umožni harmonizovanú a
interoperabilnú lokalizáciu priestorových objektov európskej i národnej
infraštruktúry pre priestorové informácie, zabezpe i udržate nos
poskytovania ZBGIS® pre eGov a sú asne zabezpe i spo ahlivos , úplnos ,
aktuálnos a presnos referen ných priestorových údajov ZBGIS®. Sú as ou
referen ných priestorových údajov je aj digitálny model reliéfu,
štandardizované geografické názvy a ortofotosnímky.
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VÝU BA KATASTRA NEHNUTE NOSTÍ V ŠTUDIJNOMODBORE
GEODÉZIA A KARTOGRAFIA NA FAKULTE

BERG TU V KOŠICIACH A SVF STU V BRATISLAVE

SUBJECT CADASTRE OF REAL ESTATE IN STUDY SECTION
GEODESY AND CARTOGRAPHY AT FACULTY

BERG TU IN KOŠICE AND SVF STU IN BRATISLAVA

Silvia GAŠINCOVÁ1, ubica HUDECOVÁ2

Abstract
Full university education in study section Geodesy and Cartography in

the Slovak Republic has only two institutions – Faculty BERG TU in Košice
and Faculty of Civil Engineering STU in Bratislava. The paper is focused on
teaching real estate cadastre and related subjects in three stages of university
education in this study section.

1 Úvod
V zmysle § 1 Zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a

doplnení niektorých zákonov [1], sú vysoké školy definované ako vzdelávacie,
vedecké a umelecké ustanovizne, poskytujúce vysokoškolské vzdelanie.
Na území našej republiky poskytujú vysoké školy vzdelávanie v rámci
akreditovaných študijných programov v troch stup och vysokoškolského
štúdia. Študijný program sa uskuto uje na fakulte, ak ho odborne aj
organiza ne zabezpe uje fakulta vysokej školy.

2 Výu ba katastra nehnute ností
Výu ba katastra nehnute ností je koncipovaná formou prednášok a

praktických cvi ení. Je prepojená s predmetmi Katastrálne mapovanie,
Pozemkové úpravy I, II, Kartometria a analýza údajov katastra, Pozemkové
právo, Kataster nehnute ností a pozemkové úpravy a Výu ba v teréne
z mapovania a katastra nehnute ností.

1 Gašincová Silvia, doc., Ing., PhD., ÚGK a GIS, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, Park Komenského 19, 040 01
Košice, Slovenská republika, tel.: +42155 602 2846, silvia.gasincova@tuke.sk
2 Hudecová ubica, Ing., PhD., Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovenská
republika, tel.: +421 59 274 530, lubica.hudecova@stuba.sk
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2.1 Fakulta BERG TU v Košiciach

Výu bu katastra nehnute ností zabezpe uje Ústav geodézie, kartografie
a GIS v rámci troch študijných programov:

• Geodézia a kataster nehnute ností v 1. stupni štúdia,

• Geodézia a geografické informa né systémy v 1. stupni štúdia,

• Inžinierska geodézia a kataster nehnute ností v 2. stupni štúdia.

2.2 Stavebná fakulta STU v Bratislave

Výu bu katastra nehnute ností zabezpe uje Katedra Geodézie v rámci

troch študijných programov:

• Geodézia a kartografia v 1. stupni štúdia.

• Geodézia a kartografia v 2. stupni štúdia,

• Geodézia a kartografia v 3. stupni štúdia.

3 Záver

Dnešný kataster nehnute ností v sebe zah a viac ako 150 ro né obdobie

vývoja legislatívneho prostredia, technických a technologických postupov,

zmien organiza ných štruktúr, kodifikácie záväzných súradnicových

systémov, tvorbu a aktualizáciu operátov katastra nehnute ností ako sú asti

jedného z najvä ších informa ných systémov spolo nosti. Výu ba pokrýva

chronologický vývoj pozemkových evidencií na území Slovenska vo väzbe

na zmeny spolo enských zriadení a ich vplyv na sú asnos . Výchova

študentov študijného odboru Geodézia a kartografia v oblasti katastra

nehnute ností je náro ná a pomerne rozsiahla. Absolventi sú v geodetickej

praxi žiadaní.

Literatura

[1] Zákon . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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ROLE KATASTRU NEMOVITOSTI A ZEM M ICTVÍ
V ŽELEZNI NÍ DOPRAV

ROLE OF THE LAND REGISTRY AND SURVEYING
IN RAILWAY TRANSPORT

Radomír Havlí ek1

Abstract
The paper introduces the current status of surveying activities at SŽDC

(Czech Railway Infrastructure Manager). It describes organization of railway
geodesy and deals with the claims from public administration. It mentions
a next progress expectations in this field.

1 Úvod
Železni ní infrastruktura stejn jako ostatní dopravní infrastruktura

byla, je a bude svázána se zem m ickými innostmi. Každá doba v nuje
zvýšenou pozornost n kterým témat m. Nemovitý majetek a s ním související
katastrální evidence, stejn jako výstavba a údržba dráhy mají trvalou
pozornost.

V tomto p ísp vku Vás seznámíme se stavem zem m ických inností
v železni ním segmentu dopravy, jakým oblastem je v nována zvýšená
pozornost a jaký o ekáváme další vývoj.

2 Železni ní geodézie u Správy železni ní dopravní cesty, státní
organizace
Zem m ická složka Správy železni ní dopravní cesty, státní organizace

(SŽDC) je organiza n za len na pod úsek provozuschopnosti dráhy. Na
generálním editelství má pro metodické ízení oboru odd lení hlavního
geodeta dráhy (HGD). Metodické ízení geodetických a kartografických
inností na dráze upravuje základní p edpis „SŽDC M20, P edpis
o zem m ictví“. Na základ tohoto p edpisu jsou vydávány tzv. ídící
technické akty SŽDC M20, které dle pot eb a požadavk upravují jednotlivé
zem m ické innosti. Rozvojem oboru je pov en Hlavní geodet SŽDC
v sou innosti s odborným poradním orgánem, Odbornou radou železni ní
geodézie. Ta má pro jednotlivé zem m ické disciplíny jmenovány

1 Havlí ek Radomír, Ing., Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace,
Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 344 578, e mail: havlicekR@szdc.cz
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zpravodaje, kte í organizují innost odborných skupin a zpravidla zajiš ují
zpracování jím p íslušejících ídících technických akt SŽDC M20.

Vlastní výkon zem m ických inností zajiš ují dv Správy železni ní
geodézie (SŽG), Praha a Olomouc. Speciální zem m ické innosti související
s prostorovou pr chodností zajiš uje Technická úst edna dopravní cesty
(TÚDC) jako jednu z inností pro kompletní diagnostiku železni ní dráhy.

Jmenované organiza ní jednotky jsou certifikovány na systém ízení
kvality dle SN EN ISO 9001, což je mimo jiné jedním z p edpoklad
pro úsp šné zvládnutí proces garance a certifikace dat ve správ geodet .

SŽG mají svou územní p sobnost nastavenu tak, aby jeden správce
z ostatních organiza ních složek SŽDC m l za partnera práv jen jednoho
správce geodeta. Z pohledu státní správy územní p sobnost geodet ctí
jednotku katastrální území.

2.1 Celoživotní profesní vzd lávání a odborná zp sobilost

SŽDC, jako provozovatel dráhy a drážní dopravy má ze zákona
o dráhách povinnost odborn provozovat dráhu a drážní dopravu. Za tím
ú elem je vydán p edpis o odborné zp sobilosti a znalosti osob
p i provozování dráhy a drážní dopravy (SŽDC Zam1). Tento p edpis
upravuje rozsah, získání a udržování požadované odborné zp sobilosti a
znalosti.

Z hlediska prokázání odborné zp sobilosti jsou innosti v železni ní
geodézii ešeny zkouškami ady G. Tyto zkoušky jsou identické jak
pro zam stnance SŽDC, tak pro cizí právní subjekty. Výjimku tvo í
nadstavbová zkouška NG 02a, která je ur ena výhradn pro zam stnance
SŽDC v souvislosti s jejich správcovskou inností a zkouška G 03, která je
ur ena pouze cizím právním subjekt m – „ov ovatel m výsledk
zem m ických inností bez vstupu do kolejišt “. Pro ov ování výsledk
zem m ických inností dle zákona . 200/1994 Sb. v rozsahu ú edního
oprávn ní c) vyžadujeme znalost železni ního prost edí prokázanou
úsp šnou zkouškou G 02 nebo G 03.

Ve spolupráci s VÚT Brno máme zavedeno celoživotní profesní
vzd lávání (CŽV) s vazbou na výše popsanou odbornou zp sobilost.
Ke zkouškám ady G spolupo ádáme p ípravné a udržovací seminá e.
V celém systému CŽV evidujeme cca 430 osob. K dnešnímu dni lze
konstatovat, že je systém nasazen v praxi a b ží bez zásadních problém .
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3 Železni ní katastr nemovitostí

V oblasti katastru nemovitostí je ustanovena spole ná pracovní skupina
ÚZK – SŽDC k ešení aktuálních problém železnice. Vedle oboustrann

úsp šné spolupráce na dobíhající digitalizaci katastru se dále zam ujeme
na ešení problematických katastrálních map v etn spolupráce p i novém
katastrálním mapování [3].

SŽDC a D byla velmi cen ná spolupráce p i koupi ásti závodu
„Nádražní budovy“. Vkladová ízení, která se dotýkala 94 katastrálních
pracoviš a cca 4 700 položek, úsp šn prob hla na základ souhlasných
prohlášení, elektronické komunikace v etn dálkového sledování pr b hu
vkladových ízení, což zna n zjednodušilo administrativní zát ž p evodu.

Majetkoprávní transformaci eské železnice ješt eká poslední etapa –
odkup pozemk pod kolejemi v železni ních stanicích. Z hlediska pozemk se
objemov jedná o nejv tší p evod majetku v rámci celé transformace. Nyní
jsme ve fázi práce rozhrani ovacích komisí. Jejich úkolem je každou z cca 1040
železni ních stanic reáln rozd lit a tam, kde je t eba odd lovací geometrický
plán, tak ho zajistit. Geodetické práce pro odd lení pozemk , pro z ízení
v cných b emen p ístupu, áste n i sítí a zajišt ní souhlasu stavebních ú ad
s d lením pozemk jsou zajiš ovány externími firmami. Do konce letošního
roku bude rozhrani eno a do konce 1Q 2019 plánujeme geometrické plány
zapsat. V této souvislosti za ínáme v praxi uplat ovat zápis geometrických
plán na základ kladného vyjád ení stavebních ú ad k žádostem
o rozd lení pozemk . K dokon ení celé transakce ješt budou sledovány
milníky – vymezení p evád ného majetku pro právní úkony, ocen ní,
sestavení kupních smluv, po koupi zápis do katastru nemovitostí v etn
sledování jeho úsp šnosti a záv re ná kontrola související podnikové
ekonomické evidence. O asovém pln ní rozhodne vláda R, což se doposud
nestalo.

Dalším tématem železni ního katastru nemovitostí je majetkoprávní
vypo ádání drážních pozemk . K tomuto majetku SŽDC vystupuje v roli jeho
vlastníka a zárove provozovatele dráhy. ást stavby dráhy je v katastru
evidována na pozemcích jiných vlastník nebo jiných subjekt s právem
hospoda it s majetkem státu. Dalším problémem je, že máme ve vlastnictví
zem d lské a lesní pozemky i vodní plochy.

Tento složitý stav je dán jednak historickým vývojem, jednak jako
p irozený jev v procesu modernizace dráhy, ale také zm nami v katastrální
evidenci státu. Zpravidla se jedná o obnovy katastrálních operát na podklad
výsledk pozemkových úprav nebo obnovy katastrálních operát
p epracováním na katastrální mapu digitální i digitalizovanou. Podle našich



12. mezinárodní konference o katastru nemovitostí a 53. geodetické informa ní dny

Brno, 28.2. 1.3.2018, ISBN 978 80 02 02780 5

HAVLÍ EK, R.
ROLE KATASTRU NEMOVITOSTI A ZEM M ICTVÍ V ŽELEZNI NÍ DOPRAV

4

zjišt ní v roce 2015 cca 10 % takto obnovených katastrálních map
neodpovídalo stavu v terénu. Díky nastavené spolupráci ÚZK – SŽDC se
poda ilo poslední „digitalizace“ katastrálních map vzájemn konzultovat
a najít vyhovující ešení a u starších problematických p ípad postupn
sjednáváme nápravu.

Z výše uvedeného je z ejmé, že majetkoprávní vypo ádání drážních
pozemk je ovliv ováno mnoha na sob nezávislými skute nostmi, které jsou
v kompetenci r zných úsek naší organizace i jako vn jší vlivy a že je to
asov neomezený proces, který má charakter operativního rozhodování
a takto k tomu naše organizace p istupuje.

V tomto nikdy nekon ícím procesu vystupuje železni ní geodézie jako
odborná služba pro složky SŽDC, které mají v cnou odpov dnost
za pozemky. Geodeti zajiš ují spolupráci s resortem ÚZK, informa ní
podporu – GIS, u podez elých parcel prov ují, zda jejich evidence v katastru
nemovitostí odpovídá realit , pokud ne, tak zda a jak je možná eviden ní
náprava.

Aktuáln se z tohoto „balíku problém “ eší lesní pozemky s Lesy
eské republiky, s. p. Z naší strany nepot ebné lesní pozemky nabízíme

Les m a opa n lesní pozemky nevyužitelné pro hospoda ení, ale pot ebné
nap . pro zvýšení bezpe nosti železni ní dopravy jsou nabízeny naší
organizaci.

ekají nás vodní plochy, silni ní p ejezdy a p echody, zem d lská
p da.

4 Prostorová data o železnici

SŽDC má zájem jednou po ízenými prostorovými daty uspokojit
maximum požadavk . Prioritn požadavky provozovatele dráhy a zákonem
stanovené povinnosti.

Organiza ní zabezpe ení železni ní geodézie má p edpoklady
pro tvorbu a správu vysoce garantovaných prostorových dat. Z hlediska
správy máme celosí ové územní pokrytí, zajišt nu p edpisovou základnu,
z hlediska odbornosti zaveden systém celoživotního vzd lávání v etn
systému odborných zkoušek, prostorová data spravujeme pod systém ízení
kvality dle SN EN ISO 9001.

Velké téma je garance prostorových dat. Garance musí reflektovat
požadavky konzument t chto dat. Co se týká železni ní problematiky, tak
tam sledujeme požadavky naší organizace a výhledov jako lenové konsorcia
RailML i požadavky okolních železni ních správ. Co se týká ve ejné správy,
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tak tam postrádáme alespo výhledovou informaci o garanci dat
pro rozhodování státní správy.

4.1 Technický popis infrastruktury (TPI)

Pod tímto názvem práv probíhá zásadní modernizace pasportní
evidence s cílem sjednotit jednotlivé stávající pasporty pod jednu robustní
platformu. Jako první se integruje Pasport železni ního svršku. Ten ve své
tabulkové podob popisoval i topologii sít . Stále je úsp šným topologickým
základem pro v tšinu železni ních úloh a i pro nezbytnou železni ní
statistiku. Nové ešení z p vodního Pasportu železni ního svršku vy le uje
topologii do gesce železni ních geodet do nového Pasportu topologie sít
(PTS).

TPI v etn nového PTS bude spušt n do provozu na p elomu 2019 /20.

4.2 Pasport topologie sít

Je ešen nad architekturou TPI v projektu ŽELBAGED. V sou asnosti
probíhá sout ž na zhotovitele ŽELBAGED.

PTS obsahuje témata osy kolejí, obvod dráhy a ochranné pásmo dráhy.
Vše v kvalit výsledek zem m ické innosti nad Železni ním bodovým
polem. V posledních 3 letech jsme pro ú ely prvního napln ní tohoto pasportu
po izovali prostorová data o kolejích a do konce roku 2019 budeme
pokra ovat tak, aby byla pokryta celá sí . Podstatnou ást t chto inností
zajiš ujeme extern . Cílovým stavem evidence os kolejí je jejich projekt
prostorové polohy. To p edstavuje nad geodeticky zam eným stávajícím
stavem vyprojektovat osu koleje ve standardu SŽDC vým nném formátu
trasy. Touto kvalitou se dostaneme na odpovídající úrove uspokojení
dnešních železni ních pot eb. U modernizovaných nebo nov budovaných
tratí získáváme projekty standardn ve stavebním procesu, ale v p ípadech
lokálních tratí ekajících na modernizaci nahrazujeme historické projekty
ádov vyšší kvalitou.

Co se týká obvodu dráhy a ochranného pásma dráhy, tak máme první
napln ní celé sít a k tomu zajišt nu údržbu t chto vrstev. Ta se d je v m sí ní
period v závislosti na nákupu katastrálních map. Vedle katastrální evidence
evidujeme i stavy z ú elových železni ních map a v této souvislosti
i problematická místa.

Dalším požadavkem na PTS je jeho údržba v on line režimu, evidence
budoucích stav a zachování historie. Pro údržbu vrstvy kolejí se v naší
organizaci nastavují procesy nad tzv. stavebními po iny s cílem zabezpe it
do PTS jak garantovaná data o budoucím stavu, tak garantovanou informaci
k asové platnosti toho kterého stavu.
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5 Zem m ické innosti ve výstavb
Základním posláním SŽG je plnit funkci ú edn oprávn ného

zem m ického inženýra, kterou nejen ve výstavb bez vážných problém
plní. Díky zavedenému systému CŽV a odborných zkoušek jak pro naše
zam stnance, tak pro zhotovitele se zvýšila vzájemná informovanost a tím i
lepší spolupráce na poli investor zhotovitel.

Specialitou jsou práce na železni ním svršku. Pro ty máme nastaven a
z podstatné ásti i funk n napln n systém Správy parametr prostorové
polohy koleje. Vedle p edpisového ukotvení, odborn zp sobilých správc
máme i IT podporu v podob informa ního systému. Projekty os kolejí
z t chto inností jsou základními prostorovými daty a jsou sdíleny
do pasportu topologie sít potažmo do TPI.

5.1 Železni ní bodové pole

Metodou GNSS umíme ur it a reprodukovat sou adnice ETRS
s p esností pod 10mm. To je hodnota, která nám umož uje „bezešv “ pokrýt
sí pro ú ely inženýrské geodézie související s innostmi ve výstavb .
V sou asné praxi to je robotizace úpravy prostorové polohy koleje, aktuální
pot eba je pro implementaci metody BIM. Problémem je transformace ETRS
do S JTSK tak, aby p í ná odchylka vzhledem k ose koleje byla nepodstatná
pro p esn jší terestrické metody. Sledujeme ešit tento problém upraveným
globálním transforma ním klí em. Ten by se mn l stát pro SŽDC a potažmo
pro SD závazným a zárove uznatelným z hlediska resortu ÚZK. Tato
uznatelnost je klí ová pro uplatn ní našich prostorových dat pro pot eby
ve ejné správy.

5.2 Proces BIM

Proces BIM je pod patronací Státního fondu dopravní infrastruktury
implementován pro liniové stavby. Detailní informace jsou na:
http://www.sfdi.cz/bim informacni modelovani staveb/. Role geodet se
pro tento proces up es uje a velmi doporu ujeme profesním spolk m i
velkým firmám se touto problematikou zabývat a uplat ovat své oprávn né
požadavky.

6 Povinnosti SŽDC v i ve ejné správ v oblasti prostorových dat
Celostátní Údaje o území pro územn analytické podklady (ÚAP),

INSPIRE, Národní sada prostorových objekt (NaSaPO) p ipravovaná
v projektu Geoinfostrategie, Informa ní systém technické infrastruktury
(ISTI),…
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Regionální – Digitální mapa ve ejné správy a související aktivity kraj ,
Technická mapa obce.

Z výše uvedeného je z ejmé, že není reálné u celostátn p sobících
organizací jako je SŽDC, které spravují rozsáhlý majetek d sledn a pln
uspokojit všechny požadavky ve ejné správy, ale že bude t eba najít zp sob,
jak jednou získanými prostorovými daty o železnici uspokojit maximum
požadavk .

Naší ambicí je uplatni Pasport topologie sít a ŽELBAGED
v prostorových datech pro ve ejnou správu.

7 Záv r
Poptávka po garantovaných prostorových datech vysoké p esnosti roste

a jist tomu bude i nadále. Geodézie je p edur ena k jejich tvorb a správ .
Na železnici podnikáme kroky sm ující k úsp šnému zvládnutí této výzvy.

Literatura

[1] Organiza ní ády státní organizace Správa železni ní dopravní cesty

[2] SŽDC M20 p edpis pro zem m ictví

[3] ÚZK 05880/2014 22, Využití výsledk zem m ických inností na železnici
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ÚZEMNÝ PLÁN A ÚDAJE KATASTRA, SKÚSENOSTI A UKÁŽKY

REGIONAL PLAN AND CADASTRE DATA, EXPERIENCE
AND DEMONSTRATIONS

Ondrej Kozlovský1

Abstract
The new Land Planning Act introduces new obligations. It is necessary

to think that the cadastre can help in obtaining data in the methodology and

the structure of these data.

Abstrakt
Návrh nového zákona o územnom plánovaní a katastri zavádza nové

povinnosti oh adom zberu dát. Je otázka ako je možné tomu pomôc ako

sprístupni dáta, vloži urbanistické bloky a pomôc pri metodike a štruktúre.

Ukážeme tiež naj astejšie otázky, ktoré ma laická verejnos pri poh ade

na územný plán.

Literatúra

[1] Územný plán mesta Bratislava

[2] Štylizované grafické spracovanie územného plánu živá mapa uptn.sk

http://wwt.sk/portfolio/kixbox identitiy/

[3] Návrh zákona o územnom plánovaní

1 Kozlovský Ondrej, Ing., Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, 821 02

Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 244 888 348, komorag@mail.t com.sk
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ELEKTRONIZÁCIA KATASTRA NEHNUTE NOSTÍ V
PODMIENKACH REZORTU ÚGKK SR – AUTOMATIZOVANÉ

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PRE GAK INNOSTI

Michal Leitman1

Abstrakt
Základnou bázou východiskových údajov pre geodetické a

kartografické innosti v katastri nehnute ností sú údaje katastra nehnute ností
tvoriace katastrálny operát. Práve ich dôležitos a nenahradite nos pri týchto
innostiach generuje stále narastajúci dopyt po ich okamžitom, jednoduchom
a neobmedzenom poskytovaní. Práve vhodná forma automatizácie môže
vytvori výhodnejšie a efektívnejšie predpoklady poskytovania, pri om
základom automatizovaného poskytovania informácií a údajov je práve forma
a rozsah elektronizácie údajov katastra nehnute ností.

1 Leitman Michal, Ing., Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2,
P.O. Box 57, 820 12 Bratislava 212, tel.: +4212 2081 6050,
e mail: michal.leitman@skgeodesy.sk
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VYUŽITÍ DAT KN VEWEBOVÝCH APLIKACÍCH

PLUGGING CADASTRAL DATA INTOWEB APPLICATIONS

Stanislav Madron1

Abstract
Cadastre of real estate is one of the largest datasets to ever exist in the

Czech Republic. Public availability of such dataset might be seen as crucial by
many enterpreneurs and businesses. Once connected to third party data and
other public sector datasets inside modern web applications, it becomes a solid
foundation for both public and private sector decision making. Whether it
speeds up infrastructure construction, helps automatically fill out tax forms or
simplifies property settlement, its role in all such processes is priceless.

1 Úvod
Na základ smlouvy o ší ení dat katastru nemovitostí s ÚZK

využíváme data katastru nemovitostí ve webových aplikacích pro soukromý i
státní sektor. Propojená data katastru nemovitostí s daty uživatel usnad ují
správu pozemk , da ové p iznání, výkupy zábor , uzavírání smluv
s automatizovaným vkladem do katastru nemovitostí. Vizualizujeme data
nad mapami a napomáháme lepšímu plánování, rozhodování, kontrole i
p edcházení rizik m.

2 Webové aplikace
Spole nost CleverMaps, a. s. vyvíjí n kolik webových mapových

aplikací využívajících data katastru nemovitostí (KN) pro státní organizace,
projek ní firmy a zem d lská družstva. Popis následujících aplikací je
zam en na spolupráci s daty KN a dalšími datovými sadami.

2.1 Majetkoprávní p íprava staveb

Aplikace SyMAP – P íprava staveb pomáhá na základ záborového
elaborátu a dat KN generovat a evidovat kupní a nájemní smlouvy
s následným propojením do aplikace Návrh na vklad práva do KN
(nv.cuzk.cz). Aplikace je využívána mandatá i v tších staveb liniového typu.

1 Madron Stanislav, Ing., CleverMaps a.s., Víde ská 101/119, 619 00 Brno,
tel.: 724 013 036, email: stanislav.madron@clevermaps.cz, web: www.clevermaps.cz
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2.2 Porovnání vlastnictví dle KN a majetku ve skute nosti

Aplikace SyMAP – Vlastnictví a majetek porovnává stav evidovaný

v KN a skute ný stav. P íkladem m že být porovnání skute ného pr b hu

silni ního pozemku a vlastnictví evidovaného v KN. Výsledkem je seznam

pozemk , které musí být majetkoprávn do ešeny. Obdobn to funguje

u inženýrských sítí a uzav ených v cných b emenech.

2.3 Projek ní innosti nad katastrem nemovitostí

Aplikace SyMAP – Projektování s katastrem umož uje na základ

nakresleného polygonu/ohrady vytvo it výstup v podob katastrální mapy a

seznamu parcel, informací o parcelách a vlastnictví. Katastrální mapa je

vybarvena podle typu vlastnictví.

2.4 Správa pozemk a pachtovních smluv

Aplikaci CleverAssets využívají vlastníci a pachtý i p dy pro tvorbu a

hlídání pachtovních smluv a podání da ového p iznání k dani z nemovitých

v cí. Ve spojení s registrem p dy (LPIS) je ideálním nástrojem pro majetkové

správce zem d lských družstev. Jako i ostatní aplikace hlídá a informuje

o zm nách ve vlastnictví, a kontroluje aktuálnost smluv.

2.5 Transak ní ceny

Pro znalce a odhadce, realitní maklé e umož ujeme vytvo it výstup na

základ polohy a asového rozptylu. Výstup obsahuje ízení v daném

katastrálním území, vým e dot ených parcel, vým e jednotlivých druh

pozemk a p epo tené cen na 1 m2.

3 Záv r
Data KN jsou nenahraditelným zdrojem informací pro majetkoprávní

p ípravu staveb, správu pozemk , daní, pachtovních vztah a dalších, a proto

je d ležité s nimi v t chto oblastech efektivn pracovat. Naším cílem je pomocí

chytrých aplikací zp íjemnit zákazník m práci s daty katastru nemovitostí,

vizualizovat jejich podnikání nebo správu nad mapou a zjednodušit tradi ní

papírovou agendu.

Literatura

[1] www.clevermaps.cz
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WEBOVÉ AMOBILNÍ APLIKACE PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT
KATASTRU

WEB ANDMOBILE APPLICATIONS FOR THE USE OF CADASTRAL DATA

Petr Sou ek1

Abstract
In the article I introduce web and mobile applications for the use of

cadastral data provided by Czech Office for Surveying, Mapping and

Cadastre.

1 Úvod
V lánku p edstavím n kolik aplikací z dílny eského ú adu

zem m ického a katastrálního.

2 Nahlížení do katastru nemovitostí
Jedná se o nejpoužívan jší aplikaci státní a ve ejné správy, která je

p ístupná na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Nahlížení do KN umož uje

bezúplatn nahlížet na data katastru dle §5 Vyhlášky . 358/2013 Sb.

o poskytování údaj z katastru nemovitostí. V aplikaci m žete najít informace

o parcelách, stavbách, jednotkách, p ípadn o jednotlivých ízeních a také

prohlížet mapy prost ednictvím mapového klienta Marushka.

V poslední dob byla aplikace dopln na o možnost zobrazení cenových

údaj a také o výpis zjišt ných nesoulad p i provád ných revizích katastru.

Naopak již n kolik let je Nahlížení do KN propojeno s platebním portálem,

pomocí kterého je možné získat vybrané sestavy z KN a úplatu uhradit

platební kartou nebo on line p evodem.

Speciální ást Nahlížení slouží pro komunikaci s odbornou ve ejností,

kde si nap . geodeti mohou stáhnout ZPMZ v elektronické podob (soubor

PDF) jako podklad pro vyhotovení geometrického plánu.

1 Sou ek Petr, Ing., Ph.D., eský ú ad zem m ický a katastrální, Pod sídlišt m

9/1800, Praha 8 – Kobylisy, tel.: 284041550, e mail: petr.soucek@cuzk.cz



12. mezinárodní konference o katastru nemovitostí a 53. geodetické informa ní dny

Brno, 28.2. 1.3.2018, ISBN 978 80 02 02780 5

SOU EK, P.
WEBOVÉ A MOBILNÍ APLIKACE PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT KATASTRU

2

Obr. 1: Ukázka z aplikace Nahlížení do KN

Obr. 2: Ukázka z aplikace Nahlížení do KN



12. mezinárodní konference o katastru nemovitostí a 53. geodetické informa ní dny

Brno, 28.2. 1.3.2018, ISBN 978 80 02 02780 5

SOU EK, P.
WEBOVÉ A MOBILNÍ APLIKACE PRO VYUŽÍVÁNÍ DAT KATASTRU

3

3 Dálkový p ístup do KN
Dálkový p ístup do KN je placená služba, která umož uje

registrovaným uživatel m on line p ístup k údaj m katastru nemovitostí

(KN) a je dostupná na adrese https://katastr.cuzk.cz.

Pomocí aplikace je možné získat výstupy v PDF (a XML) formátu, které

jsou opat eny elektronickou zna kou. Pro uživatele se speciální rolí (o kterou

je nutné zvláš požádat) jsou k dispozici sestavy s cenovými údaji a také

výstupy ze Sbírky listin v elektronické podob . V polovin února 2018 jsme

prost ednictvím Dálkového p ístupu do KN poskytli milióntou listinu

ze Sbírky listin, což dokládá velký zájem o tuto funkcionalitu.

Obr. 3: Ukázka z aplikace Dálkový p ístup do KN

4 Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
Pomocí této aplikace, kterou najdete na adrese https://nv.cuzk.cz/,

m žete vyrobit návrh na vklad, jak jej stanoví Vyhláška . 359/2013 Sb.

o stanovení vzoru formulá e pro podání návrhu na zahájení ízení o povolení

vkladu. Aplikace umož uje vybrat si z n kolika scéná , které usnadní

vypln ní formulá e a následné vytvo ení PDF.
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Obr. 4: Ukázka z aplikace Návrh na vklad

5 Služba sledování zm n
Službu sledování zm n (https://ozs.cuzk.cz/) údaj o nemovitostech

poskytuje eský ú ad zem m ický a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona

. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném zn ní,

osobám, které mají v cné právo k dot eným nemovitostem nebo ú astník m

ízení o takovém právu. Žádost o z ízení služby tak m že podat: vlastník,
zástavní nebo podzástavní v itel, oprávn ný z v cného b emene, oprávn ný
z p edkupního práva ujednaného jako v cné právo, nebo oprávn ný z práva
zp tné koup , oprávn ný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtý nebo
ú astník ízení o takovém právu.

Služba uživatele automaticky informovuje o tom, že došlo u sledované
nemovitosti ke zm n v katastru nemovitostí (stavba, která je sou ástí
pozemku není samostatn sledovanou nemovitostí). Informace o zm nách
jsou zasílány dle žádosti uživatele jedním z distribu ních kanál (uživatel si
vybere mezi datovou schránkou, e mailem, SMS).
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Obr. 5: Ukázka z aplikace Služba sledování zm n

6 Záv ry
eský ú ad zem m ický a katastrální se krom poskytování dat snaží

provozovat r zné aplikace, které usnadní uživatel m p ístup k dat m

katastru. Tyto aplikace zárove v pr b hu let dopl uje o nové funkce.

Literatura

[1] eský ú ad zem m ický a katastrální. Dostupné on line: http://www.cuzk.cz
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VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR)
A KATASTER NEHNUTE NOSTÍ V SR

Dominika Vargová 1

Abstract
Ochrana práv k nehnute nostiam a zárove ochrana údajov vrátane

osobných údajov obsiahnutých v katastri nehnute ností je dnes aktuálna téma
predovšetkým s oh adom na široký rozsah údajov vrátane citlivých údajov
obsiahnutých v katastri nehnute ností a rovnako s oh adom na novú európsku
legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá bola premietnutá
do slovenskej legislatívy aj napriek svojej priamej aplikovate nosti.

1 Úvod
Kataster nehnute ností je pod a základnej definície geometrické ur enie,

súpis s popis nehnute ností. Zákon . 162/1995 Z. z. o katastri nehnute ností a
o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute nostiam (katastrálny zákon)
v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon . 162/1995 Z. z.“) však uvádza
aj, že kataster nehnute ností je informa ný systém, ktorý slúži najmä na
ochranu práv k nehnute nostiam2. Ochrana práv k nehnute nostiam a zárove
ochrana údajov vrátane osobných údajov obsiahnutých v katastri
nehnute ností je dnes aktuálna téma predovšetkým s oh adom na široký
rozsah údajov vrátane citlivých údajov obsiahnutých v katastri nehnute ností
a rovnako s oh adom na novú európsku legislatívu v oblasti ochrany
osobných údajov, ktorá bola premietnutá do slovenskej legislatívy aj napriek
svojej priamej aplikovate nosti.

2 Právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov a kataster
nehnute ností
Spravovanie, obsah a zárove poskytovanie informácií z informa ného

systému geodézie, kartografie a katastra upravuje zákon . 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon

1 Vargová Dominika, JUDr., Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky
2 § 2 zákona . 162/1995 Z. z.
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. 215/1995 Z. z.“) a jeho vykonávacia vyhláška, pri om samotný predmet a
obsah evidencie katastra nehnute ností ako sú asti informa ného systému
geodézie, kartografie a katastra reguluje zákon . 162/1995 Z. z. a jeho
vykonávacia vyhláška. Katastrálny zákon zárove upravuje verejnos
katastrálneho operátu a poskytovanie údajov katastra. Uvedené innosti ako
získavanie, evidovanie, uchovávanie, zverej ovanie, i poskytovanie údajov
katastra možno zaradi pod tzv. spracovate ské operácie, pri ktorých
dochádza aj k spracúvaniu3 osobných údajov, kde je nevyhnutné dodrža
pravidlá zavedené všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom
. 18/2018 Z. z.

Na úseku ochrany osobných údajov v sú asnosti platí nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo nom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov), známe aj pod skratkou GDPR4. Všeobecné nariadenie o ochrane
údajov je priamo ú inné v lenských štátoch Európskej únie od 25.05.2018 bez
nutnosti jeho transpozície do vnútroštátneho práva. Aj napriek uvedenej
skuto nosti Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako
zodpovedný gestor pripravil nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý
bol zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod . 18/2018 Z. z.
s dátumom nadobudnutia ú innosti 25.05.2018. Zákon . 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej
len „zákon . 18/2018 Z. z.“) reaguje práve na všeobecné nariadenie o ochrane
údajov a vo ve kej miere jeho ustanovenia premieta priamo do právneho
poriadku Slovenskej republiky. Uvedeným zákonom sa zárove do nášho
právneho poriadku transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) . 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov príslušnými orgánmi na ú ely predchádzania trestným
inom, ich vyšetrovania, odha ovania alebo stíhania alebo na ú ely výkonu
trestných sankcií a vo nom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového
rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. Zákon . 18/2018 Z. z. zrušil zákon
. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona . 84/2014 Z. z., ktorý pomerne komplexne upravoval
problematiku ochrany osobných údajov. Aj napriek tomu, že v našich

3 l. 4 bod 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov , § 5 písm. e) zákona . 18/2018
Z. z.
4 „General data protection regulation“
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podmienkach existovala ucelená a pomerne nová právna úprava z roku 2013,
všeobecné nariadenie o ochrane údajov prináša v tejto oblasti ve ké zmeny a
slovenský zákonodarca sa rozhodol ís cestou úplne nového zákona.
Rozsiahlejší dopad všeobecného nariadenia o ochrane údajov a nového
zákona . 18/2018 Z. z. deklaruje aj skuto nos , že v tejto súvislosti bolo
nevyhnutné novelizova aj iné právne predpisy, ke že zákon . 18/2018 Z. z.
priamo novelizuje napríklad zákon o Policajnom zbore, zákon o správnych
poplatkoch, zákon o Zbore väzenskej a justi nej stráže, zákon o prokuratúre,
zákon o bankách a alšie. V tejto súvislosti aj Úrad geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky ( alej len „ÚGKK SR“) pripravil novelu zákona
. 162/1995 Z. z., ktorá je momentálne v legislatívnom procese, kde niektoré

inštitúty boli sprecizované aj s oh adom na novú právnu úpravu v oblasti
ochrany osobných údajov.

3 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon . 18/2018 Z. z. sa
vz ahujú na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo iasto ne
automatizovanými prostriedkami a zárove na spracúvanie osobných údajov
vykonávané inými než automatizovanými prostriedkami. Zakotvili základné
zásady spracúvania osobných údajov, medzi ktoré patrí zásada zákonnosti,
zásada obmedzenia ú elu, zásada minimalizácie osobných údajov, zásada
správnosti, zásada minimalizácie uchovávania, zásada integrity a dôvernosti,
zásada zodpovednosti. Zárove sa upravili práva dotknutej osoby, ktoré
doteraz v právnej úprave chýbali a boli dotvárané skôr judikatúrou. Dotknutá
osoba má predovšetkým právo na poskytnutie informácií, omu zodpovedá
informa ná povinnos prevádzkovate a, alej právo na prístup k osobným
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov
(právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo na prenosnos osobných údajov, právo namieta spracúvanie osobných
údajov a právo namieta automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania. Nová právna úprava kladie dôraz na bezpe nos osobných
údajov, predovšetkým bezpe nos ich spracúvania a primerané technické a
organiza né opatrenia, aby bola zabezpe ená istá miera bezpe nosti osobných
údajov zo strany prevádzkovate ov, resp. sprostredkovate ov. Na zaistenie
bezpe nosti spracúvania osobných údajov, resp. na stanovenie spôsobov
predchádzania zneužitiu, strate, i neoprávnenému spracúvaniu osobných
údajov bude slúži tzv. posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a
zárove možnos predchádzajúcej konzultácie spracúvania osobných údajov s
dozorným orgánom, pokia spracúvanie osobných údajov povedie
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k vysokému riziku pre práva fyzických osôb5. Všeobecné nariadenie o ochrane
údajov deklaruje právo dotknutej osoby obráti sa so s ažnos ou na dozorný
orgán lenského štátu a zárove právo domáha sa súdnej ochrany na súde
lenského štátu pokia tvrdí, že jej práva vplývajúce z všeobecného nariadenia

o ochrane údajov boli porušené. V Slovenskej republike je dozorným orgánom
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený
kontrolova dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona

18/2018 Z. z., pri om v záujme docielenia nápravy je oprávnený uklada
pokuty.

4 Zásada zákonnosti spracúvania osobných údajov a kataster
nehnute ností
Základnou zásadou pri spracúvaní osobných údajov, ktorá platila aj

pod a predošlej právnej úpravy v Slovenskej republike a rovnako aj pod a
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je zásada zákonnosti6,
pod a ktorej osobné údaje možno spracúva len zákonným spôsobom a tak,
aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákonnos
spracúvania je odvodená od právneho základu, t.j. spracúvanie osobných
údajov je zákonné, pokia sa vykonáva na niektorom z nasledovných
právnych základov: súhlas dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov
upravuje osobitný právny predpis, spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na plnenie zmluvy, alej na ochranu života, zdravia alebo
majetku dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, resp. právnym základom je
aj oprávnený záujem prevádzkovate a na spracúvaní osobných údajov.

Spracúvaním2 osobných údajov sa rozumie spracovate ská operácia
najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie,
uchovávanie, zmena, vyh adávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovane
prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie osobných údajov at .

Oprávnenos získava a spracúva osobné údaje v informa nom
systéme katastra nehnute ností vyplýva zo zákona . 162/1995 Z. z. a zákona
. 215/1995 Z. z., ktoré predstavujú právny základ spracúvania osobných

5 l. 35 a l. 36 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 42 a § 43 zákona .
18/2018 Z. z.
6 l. 5 a l. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 6 a § 13 zákona . 18/2018 Z.
z.
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údajov na ú ely vedenia evidencie katastra nehnute ností. Z uvedeného
vyplýva, že orgány na úseku geodézie, kartografie a katastra nie sú povinné
disponova súhlasmi dotknutých osôb na spracúvanie ich osobných údajov
na ú ely vedenia evidencie katastra nehnute ností (t.j. napr. vo i osobným
údajom uvedeným v zmluvách, ktoré podliehajú vkladu do katastra
nehnute ností, resp. uvedených vo verejných listinách alebo iných listinách,
ktoré sa do katastra nehnute ností zapisujú záznamom alebo slúžia
na vyzna enie poznámky), ale uvedené riešia osobitné právne predpisy. Aj
napriek tejto skuto nosti bolo ešte za ú innosti zákona . 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov ÚGKK SR a orgánom na úseku geodézie,
kartografie a katastra vytknuté zo strany Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, že neoprávnene zhromaž ujú doklady od ob anov a
vo i týmto údajom neexistuje právny základ na ich alšie uchovávanie,
kopírovanie, i skenovanie. V tomto prípade išlo o doklady ako rodný list,
sobášny list, resp. kópia ob ianskeho preukazu. V tejto súvislosti sa prijala
prax spo ívajúca v zaznamenávaní údajov nevyhnutných na ú ely katastra
nehnute ností formou úradného záznamu, kde si pracovník katastra urobil
úradný záznam o obsahu predložených dokladov, pri om samotný doklad bol
následne vrátený fyzickej osobe. Uvedený nedostatok rieši v sú asnosti novela
katastrálneho zákona tým, že opráv uje orgány na úseku geodézie,
kartografie a katastra spracúva osobné údaje fyzickej osoby ako dotknutej
osoby aj bez jej súhlasu kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním týchto údajov v rozsahu nevyhnutnom na ú ely katastra.

Medzi spracúvanie osobných údajov patrí aj ich alšie poskytovanie,
resp. zverej ovanie, pri om spracúvané osobné údaje možno z informa ného
systému poskytnú , prenies alebo zverejni len vtedy, ak osobitný právny
predpis ustanovuje ú el poskytovania alebo ú el zverej ovania, zoznam
spracúvaných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré
možno poskytnú alebo zverejni , prípadne príjemcov, ktorým sa osobné
údaje poskytnú7. Poskytovanie údajov katastra, resp. zverej ovanie údajov
katastra prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti v sú asnosti
obsahujú predovšetkým ustanovenia § 68 a § 69 zákona . 162/1995 Z. z., ktoré
upravujú rozsah osobných údajov sprístup ovaných pri nahliadaní
do katastrálneho operátu, resp. princíp pri poskytovaní rodného ísla, ktoré sa
poskytne iba osobe, ktorej sa rodné íslo týka, a to na základe jej žiadosti.
Vo výpise z listu vlastníctva vydaného inej osobe nebude preto rodné íslo

7 § 13 ods. 2 zákona . 18/2018 Z. z.
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vlastníka uvedené. Rovnako je upravené, že katastrálny operát je prístupný
prostredníctvom portálu autorizovaného ÚGKK SR, ktorým je napr.
katastrálny portál alebo portál elektronických služieb katastra nehnute ností.
Zákon . 162/1995 Z. z. tak upravuje možnosti alšieho poskytnutia a
zverejnenia údajov katastra, pri om v tejto súvislosti je upravený aj rozsah
osobných údajov. Sú asná právna úprava tak orgány na úseku geodézie,
kartografie a katastra opráv uje na získavanie, uchovávanie, poskytovanie a
zverej ovanie údajov katastra vrátane osobných údajov, pri om táto právna
úprava zodpovedá asu, v ktorom bola prijatá, kedy neboli tak dôsledne
rozpracované pravidlá ochrany osobných údajov tak ako to v sú asnosti
prináša všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon . 18/2018 Z. z.
V zmysle uvedeného ÚGKK SR v rámci pripravovanej novely precizuje aj
ustanovenia § 68 a § 69 zákona . 162/1995 Z. z., ktoré neprešli takmer žiadnou
novelizáciou od roku 1995. Cie om ÚGKK SR je aj pripravovanou novelou
katastrálneho zákona nájs rovnováhu medzi ochranou osobných údajov a
právom na informácie o nehnute nosti a právach k nej v nadväznosti
na záujem o nadobudnutie nehnute nosti alebo práva k nej zo strany ur itej
osoby8. Uvedené je nevyhnutné aj vzh adom na pokrok k oblasti
informa ných technológií umož ujúcich strojové spracovanie údajov.

5 Právo na výmaz údajov a kataster nehnute ností
Novým a asto sklo ovaným právom, ktoré zavádza všeobecné

nariadenie o ochrane údajov je právo dotknutej osoby, aby prevádzkovate
bez zbyto ného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Uvedené
právo vyvolalo debatu aj s oh adom na údaje katastra nehnute ností, ktoré sú
v sú asnosti zverej ované prostredníctvom portálu autorizovaného ÚGKK SR
v internetovej sieti. ÚGKK SR sa už pred ú innos ou všeobecného nariadenia
o ochrane údajov stretol s viacerými žiados ami ob anov ako dotknutých
osôb, v rámci ktorých žiadali o výmaz svojich zverejnených údajov
z uvedených portálov. Aj napriek tomu, že všeobecné nariadenie o ochrane
údajov ustanovuje právo dotknutých osôb žiada prevádzkovate a o výmaz
svojich osobných údajov, uvedené právo nie je absolútne a pri orgánoch
verejnej moci je limitované oprávnením tohto orgánu plni ur itú povinnos
na základe osobitného právneho predpisu, resp. medzinárodnej zmluvy alebo
plni úlohu realizovanú vo verejnom záujme9. Ke že ÚGKK SR je na základe

8 Dôvodová správa k novele zákona . 162/1995 Z. z. predloženej do legislatívneho
procesu v roku 2017
9 l. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 23 ods. 4 zákona . 18/2018 Z. z.
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zákona . 162/1995 Z. z. oprávnený zverej ova katastrálny operát
prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, týmto plní
povinnos stanovenú osobitným právnym predpisom a žiadostiam
dotknutých osôb o výmaz ich osobných údajov nie je možné vyhovie , t.j.
takéto zverej ovanie je v súlade so zákonom . 18/2018 Z. z. a zárove
so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

6 Bezpe nos osobných údajov a kataster nehnute ností
Prevádzkovate a sprostredkovate sú povinní prija so zrete om

na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah,
kontext a ú el spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou
pravdepodobnos ou a závažnos ou pre práva fyzických osôb primerané
technické a organiza né oparenia na zaistenie úrovne bezpe nosti primeranej
tomuto riziku, pri om tieto opatrenia môžu zah a napr. pseudonymizáciu a
šifrovanie osobných údajov, zabezpe enie trvalej dôvernosti, integrity,
dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov, proces
pravidelného testovania, posudzovania ú innosti technických a organiza ných
opatrení at .10

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a rovnako zákon . 18/2018 Z. z.
vo ve kej miere zdôraz ujú bezpe nos osobných údajov pri ich spracúvaní.
Uvedené je v dnešnom svete informa ných technológií a automatizovaného
spracúvania údajov ve kou výzvou, ke že práve pri spracúvaní údajov
v po íta ových informa ných systémoch vznikajú ve ké bezpe nostné riziká,
resp. predpoklad vzniku bezpe nostných incidentov. Rizikový je napríklad
prístup k informa ným systémom, t.j. aby sa s údajmi vrátane osobných
údajov obsiahnutými v týchto systémoch oboznamovali len osoby, ktoré sú
na takú innos oprávnené. Riziko vzniká aj pri hromadnom poskytovaní
údajov vrátane osobných údajov inej osobe, ktoré sa v rezorte geodézie,
kartografie a katastra vykonáva na základe zmluvy11, pri om samotný prenos
údajov sa uskuto uje v elektronickej podobe napr. prostredníctvom
elektronických služieb. ÚGKK SR už v sú asnosti umož uje hromadné
poskytovanie údajov prostredníctvom elektronických služieb, ktoré sa plánujú
postupne rozširova , pri om pri nasadzovaní uvedených služieb je potrebné
prísne dba na bezpe nos aj v kontexte všeobecného nariadenia o ochrane

10 l. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 39 ods. 1 zákona . 18/2018 Z. z.
11 § 21 a § 22 zákona . 215/1995 Z. z.
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údajov. Zabezpe enie bezpe nosti a zabránenie neoprávnenému prístupu
k údajom katastra vrátane osobných údajov je prioritou.

Bezpe nos osobných údajov je aktuálnou témou aj v súvislosti
s politikou otvorených údajov, ktorá je v aktuálne presadzovaná vládou
Slovenskej republiky, pri om gestorom v tejto oblasti je Úrad podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Politika otvorených
údajov znamená pre orgány verejnej moci zverej ova údaje, ktoré
zhromaž ujú v strojovo itate nom formáte a pod vo nou licenciou, t.j. po ich
zverejnení nie je prijímate týchto údajov nijako obmedzený v alšom
spracúvaní, tieto údaje môže ubovo ne meni , preskupova , zverej ova , i
inak spracúva , pri om zodpovednos za prípadnú škodu je už alej
na prijímate ovi a nie na orgáne verejnej moci. Uvedená téma je relevantná aj
vo vz ahu k údajom katastra nehnute ností, kde existuje záujem na ich
zverejnení formou otvorených údajov. V tejto súvislosti je však potrebné
zavies istú hranicu medzi údajmi katastra nehnute ností, ktoré môžu by
zverejnené ako otvorené údaje a údajmi, ktoré sú nato ko citlivé, že ich
zverejnenie pod otvorenou licenciou by bolo v rozpore s ústavným právom
ob ana na súkromie, resp. s právom na ochranu pred neoprávneným
zhromaž ovaním, zverej ovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej
osobe12. Z uvedeného je jednozna né, že osobné údaje obsiahnuté v katastri
nehnute ností nie je možné zverejni vo forme otvorených údajov. Rovnako je
otázne, i údaje o vlastníckom práve podliehajú otvorenej licencií.
Vypublikovaním údajov o vlastníckom práve je možné vytvori obraz
o majetkovom postavení dotknutej osoby, resp. vytvori jej ekonomickú
identitu, o neprimeraným spôsobom zasahuje do základných práv
dotknutých osôb garantovaných Ústavou SR. Rozsah údajov katastra
nehnute ností, ktoré je možné vypublikova vo forme otvorených údajov bude
podrobený ešte diskusií v snahe nájs prienik medzi politikou otvorených
údajov, ktorá je celoštátne presadzovaná a ochranou osobných údajov, resp.
citlivých údajov, ktorá je zakotvená aj vo všeobecnom nariadení o ochrane
údajov, ktoré je priamo aplikovate né vo všetkých lenských štátoch
Európskej únie.

7 Záver
Možno konštatova , že všetky lenské štáty sa musia pripravi

na uplat ovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov v praxi. Z poh adu

12 l. 19 Ústavy SR.
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katastra nehnute ností nebude uvedené nariadenie znamena zmenu
v rozsahu evidovaných osobných údajov, resp. v rozsahu zverej ovaných
osobných údajov, pri om v tomto smere ur ité spresnenie prináša novela
katastrálneho zákona. Orgány na úseku geodézie, kartografie a katastra však
musia dodrža povinnos zákonnosti spracúvania osobných údajov,
informa nú povinnos , i bezpe nos pri spracúvaní osobných údajov a to
všetko so zrete om na skuto nos , že zo zásady zodpovednosti vyplýva, že
za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov je
zodpovedný prevádzkovate , t.j. ÚGKK SR.
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Evropské p edpisy s aktuálním
dopadem do oblasti KN

– eIDAS a GDPR



eIDAS



eIDAS

Na ízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) . 910/2014
ze dne 23. ervence 2014

o elektronické identifikaci a službáchvytvá ejících d v ru
pro elektronické transakcena vnit ním trhu a o zrušení
sm rnice 1999/93/ES

= eIDAS

na ízení má dv hlavní ásti
ást týkající se služeb vytvá ejících d v ru je
použitelná již od 1.7.2016
ást týkající se elektronické identifikace je
použitelná od 29.9.2018



eIDAS

eIDAS v ásti týkající se služeb vytvá ejících d v ru
jde o p ímo použitelný právní p edpisEvropské unie

p edchozí sm rnici bylo t eba do našeho ádu
transponovat, což se stalo zákonem o e podpisech
u eIDAS nic takové není t eba, použije se p ímo – tj.
stejn jako jakýkoliv náš p edpis

eská právní úprava eIDAS pouze dopl uje
upravuje to, co která je na ízením eIDAS ponecháno na
úprav jednotlivým lenským stát m

zejména stanovení orgánu dohledu a správních
delikt za jednání v rozporu s na ízením eIDAS

upravuje n které povinnosti související s používáním
elektronických podpis , pe etí a razítek, které eIDAS
ne eší



eská právní úprava

Zákon . 297/2016 Sb. o službáchvytvá ejících d v ru
pro elektronické transakce

ú innost od 19.9.2016
dvouleté p echodné období

Zákon . 298/2016 Sb., kterým sem ní n které zákony v
souvislostisp ijetím zákona o službáchvytvá ejících
d v ru pro elektronické transakce,…

ú innost od 19.9.2016



Použitelnost
eIDAS v ásti
upravující služby
vytvá ející
d v ru

Konec
ú innosti
zákona o

elektronickém
podpisu

19.9.

2016

1.7.

2016

29.9.2018

Použitelnost
eIDAS v ásti
upravující
elektronickou
identifikaci

Za átek ú innosti
zákona o službách

vytvá ejících
d v ru

19.9.

2018



ZoSVD a e podpisy

ZoSVD stanoví základní pravidla pro používání e
podpis , e pe etí a e razítek

zvláštní p edpisy mohou obsahovat odchylnou úpravu,
která má pak p i aplikaci p ednost (nap . KatZ, ZemZ)
t i typy situací

jednání ve ejnoprávního podepisujícího navenek
stát osoba
jednání v i ve ejnoprávnímu podepisujícímu
stát osoba
jednání mezi osobami v „b žném“ postavení
navzájem

osoba osoba



ZoSVD a e podpisy

§ 5 ZoSVD
jednání státu navenek

K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze
kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje li
elektronický dokument, kterým právn jedná,

a) stát, územní samosprávný celek, právnická osoba
z ízená zákonem nebo právnická osoba z ízená nebo
založená státem, územním samosprávným celkem nebo
právnickou osobou z ízenou zákonem (dále jen
„ve ejnoprávní podepisující“), nebo
b) osoba neuvedená v písmenu a) p i výkonu své
p sobnosti.



ZoSVD a e podpisy

§ 19 odst. 1 ZoSVD

(1) Po dobu 2 let ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona
lze k podepisování podle § 5 použít rovn ž zaru ený
elektronický podpis založený na kvalifikovaném

certifikátu pro elektronický podpis.

tj. fakticky dosavadní uznávaný elektronický podpis ve
smyslu § 11 zákona o elektronickém podpisu bez
požadavku na jednozna ný identifikátor

p echod na používání kvalifikovaných podpis nutný k
19.9.2018



ZoSVD a e podpisy

§ 6 ZoSVD

jednání v i státu
(1) K podepisování elektronickým podpisem lze použít
pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje li se
elektronický dokument, kterým se právn jedná v i
ve ejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osob
v souvislosti s výkonem jejich p sobnosti.
(2)Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí

zaru ený elektronický podpis založený
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis
nebo
kvalifikovaný elektronický podpis.



ZoSVD a e podpisy

§ 7 ZoSVD
jednání mezi osobami mimo stát

K podepisování elektronickým podpisem lze použít
zaru ený elektronický podpis, uznávaný elektronický
podpis, p ípadn jiný typ elektronického podpisu,
podepisuje li se elektronický dokument, kterým se právn
jedná jiným zp sobem než zp sobem uvedeným v § 5 nebo
§ 6 odst. 1.

týká se mimo jiné podepisování soukromých listin,
typicky smluv



KatZ a e podpisy

Novela KatZ ú inná od 19.9.2016
§ 7 odstavec 1 po novele zní

„Zápisy práv se do katastru provád jí na základ
písemností v listinné podob nebo v elektronické podob
(dále jen "listina"). Pokud je listina vyhotovena v
elektronické podob , musí být též opat ena
kvalifikovaným elektronickým asovým razítkem. Je li
listina v elektronické podob podepsána elektronickým
podpisem, musí být k podepsání použit uznávaný
elektronický podpis. Je li písemnost v elektronické
podob zape et na elektronickou pe etí, musí být k
pe et ní použita uznávaná elektronická pe e .“.



ZoSVD a asová razítka

§ 11 zákona o službách vytvá ejících d v ru

(1) Ve ejnoprávní podepisující, který podepsal elektronický

dokument, kterým právn jedná, zp sobem podle § 5, …
zp sobem podle § 5, opat í podepsaný elektronický

dokument kvalifikovaným elektronickým asovým

razítkem.

(2) Ve ejnoprávní podepisující, který zape etil elektronický

dokument, kterým právn jedná, zp sobem podle § 8, …

opat í zape et ný elektronický dokument kvalifikovaným

elektronickým asovým razítkem.



Konkrétní p íklady

podání žádosti o potvrzení GP
je právním jednáním v i státu

musí být opat eno uznávaným elektronickým
ePodpisem, pokud je doru ováno eMailem nebo jiným
„neverifikovaným“ kanálem

nemusí být opat eno ePodpisem, pokud je doru ováno
prost ednictvím DS

nemusí být opat eno kvalif. elektr. asovým razítkem

ov ení GP
upraveno zvláštním zákonem § 16 odst. 5 ZemZ
Výsledek zem m ické innosti v elektronické podob fyzická osoba
podepíše uznávaným elektronickým podpisem, p ipojí
kvalifikovaný certifikát, … který obsahuje údaje podle odstavce 4
písm. a) až c), a opat í kvalifikovaným elektronickým asovým
razítkem.

do budoucna z ejm kvalifikovaný ePodpis



Konkrétní p íklady

podání návrhu na vklad práva do KN
je právním jednáním v i státu

musí být opat eno uznávaným elektronickým ePodpisem,
pokud je doru ováno eMailem nebo jiným
„neverifikovaným“ kanálem

nemusí být opat eno ePodpisem, pokud je doru ováno
prost ednictvím DS

nemusí být opat eno kvalif. elektr. asovým razítkem

vkladová listina
upraveno zvláštním zákonem § 7 KatZ

Pokud je listina vyhotovena v elektronické podob , musí být též
opat ena kvalifikovaným elektronickým asovým razítkem. Je li
listina v elektronické podob podepsána elektronickým podpisem,
musí být k podepsání použit uznávaný elektronický podpis. …

k tomu pak, zejm. u ve ejných listin, p istupují zvláštní p edpisy



GDPR



GDPR

NA ÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj a o zrušení
sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran osobních
údaj )

používá se zkratkaGDPR z anglického General Data
Protection Regulation

použitelné od 25. kv tna 2018

závazné v celém rozsahu a p ímo použitelné ve všech
lenských státech



GDPR

Vztah k eské právní úprav
je p ipravován nový zákon o zpracování osobních
údaj
nahradí dosavadní zákon o ochran osobních údaj

bude již upravovat jen
n které aspekty týkající se Ú adu pro ochranu
osobních údaj (jeho ustavení, organizaci atd.)
n které díl í záležitosti nutné k dotvo ení celého
rámce ochrany osobních údaj , které nejsou GDPR
upraveny
ešení t ch otázek, které podle GDPRmají být
upraveny i je jím umožn no je upravit na
vnitrostátní úrovni



P sobnost GDPR

GDPR se vztahuje na
zcela nebo áste n automatizované zpracování
osobních údaj a na neautomatizované zpracování
t ch osobních údaj , které jsou obsaženy v evidenci
nebo do ní mají být za azeny

zpracování není jakékoliv nakládání s osobním
údajem, nýbrž sofistikovan jší innost, kterou
správce sosobními údaji provádí za ur itým ú elem
a z ur itého pohledu tak iní systematicky

evidencí se rozumí strukturovaný soubor osobních
údaj p ístupných podle zvláštních kritérií



P sobnost GDPR

GDPR se vztahuje na
vlastní obsah katastru – evidované údaje o osobách

ale i všechny další osobní údaje v rámci ISKN

ú astníci ízení, uživatelé dálkového p ístupu,

zákazníci služby oznamování zm n, interní uživatelé

…

a na všechny další evidence

v elektronické podob – nap . spisová služba,

personální systém, ekonomický systém atd.

i v listinné podob – nap . evidence stížností



P sobnost GDPR

GDPR se NEvztahuje na
údaje o zem elých osobách

údaje o právnických osobách

jednotlivé osobní údaje vyskytující se v dokumentech,

které nejsou dále nijak zpracovávány (zaevidovávány)

???



GDPR

GDPR nep ináší zásadní zm ny v oblasti ochrany

osobních údaj

základní zásady, principy a klí ové instrumenty ochrany

osobních údaj z stávají, jsou podrobn ji rozpracovány

p ibývají n které nové povinnosti, zejm.

povinnost vést záznamy o innostech zpracování

ohlašování p ípadu porušení zabezpe ení osobních
údaj Ú adu pro ochranu osobních údaj

oznamování p ípadu porušení zabezpe ení osobních
údaj subjektu údaj

ustavení pov ence pro ochranu osobních údaj



Zásady zpracování osobních údaj

Zásady zpracování OÚ jsou obsaženy v l. 5 Na ízení
Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti
správce musí zpracovávat osobní údaje na základ nejmén
jednoho právního d vodu a v i subjektu údaj
transparentn

Zásada p esnosti
osobní údaje musí být p esné a v p ípad pot eby
aktualizované; nep esné údaje musí být vymazány nebo
opraveny

Zásada integrity a d v rnosti
osobní údaje musí být zpracovávány zp sobem, který zajistí
jejich náležité zabezpe ení osobních údaj , v etn jejich
ochrany p ed neoprávn ným i protiprávním zpracováním a
p ed náhodnou ztrátou, zni ením nebo poškozením



Zásady zpracování osobních údaj

Zásady zpracování OÚ jsou obsaženy v l. 5 Na ízení

Zásada ú elového omezení
osobní údaje smí být shromaž ovány pouze pro ur ité,
výslovn vyjád ené a legitimní ú ely a nesm jí být
zpracovávány zp sobem neslu itelným st mito ú ely

Zásadaminimalizace údaj (p im enost rozsahu)
osobní údaje musí být p im ené, relevantní a omezené na
nezbytný rozsah ve vztahu k ú elu, pro který jsou
zpracovávány

Zásada omezení uložení (p im enost doby)
osobní údaje smí být uloženy ve form umož ující
identifikaci subjekt údaj po dobu ne delší, než je
nezbytné pro ú ely, pro které jsou zpracovávány



Zákonnost zpracování

Podmínky, p i jejichž spln ní (alespo jedné) je
zpracování OÚ zákonné, upravuje l. 6 Na ízení

subjekt údaj ud lil souhlas se zpracováním svých
osobních údaj pro konkrétní ú el

zpracování je nezbytné pro ochranu životn

d ležitých zájm subjektu údaj nebo jiné fyzické
osoby,

zpracování je nezbytné pro spln ní smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údaj , nebo pro provedení
opat ení p ijatých p ed uzav ením smlouvy



Zákonnost zpracování

Podmínky, p i jejichž spln ní (alespo jedné) je
zpracování zákonné, upravuje l. 6 Na ízení

zpracování je nezbytné pro spln ní úkolu provád ného
ve ve ejném zájmu nebo p i výkonu ve ejné moci,
kterým je pov en správce

zpracování je nezbytné pro spln ní právní povinnosti,
která se na správce vztahuje

zpracování je nezbytné pro ú ely oprávn ných zájm
p íslušného správce i t etí strany,…



Zákonnost zpracování

Zákonnost zpracování

bude nutné veškeré OÚ, které zpracováváme v r zných
konkrétních souvislostech

identifikovat

pod adit pod p íslušné právní d vody zákonného
zpracování

p ehodnotit z hlediska pot ebného rozsahu a doby
uložení



P im enost rozsahu

Otázka p im enosti rozsahu OÚ se jeví jako
významná zejména v souvislosti s poskytováním
údaj z KN
v sou asné dob jsou analyzovány tyto úpravy ISKN

zm ny obsahu vým nného formátu

rozší ení webových služeb o dotaz na oprávn ný
subjekt

vytvo ení sestavy o tom, jaké osobní údaje v ISKN o
konkrétní FO evidujeme a komu jsme je poskytli

rozší ení logování n kterých inností souvisejících s
p ístupem k osobním údaj m



P im enost rozsahu

Zm ny obsahu vým nného formátu v návaznosti
na GDPR

osobní údaje nadále nebudou v b žn dostupném VFK

obsaženy

VFK v etn OÚ bude dostupný pouze pro speciální
ú ely – nap . pro FÚ, Policii apod.

v údajích VFK budou pouze bezvýznamová ID
jednotlivých osob

na základ t chto ID budemožné webovou službou
získat konkrétní osobní údaje, p edpokládá se, že
služba bude zpoplatn ná



Pov enec

lánek 37 Na ízení
1. Správce a zpracovatel jmenují pov ence pro ochranu
osobních údaj v každém p ípad , kdy:

a) zpracování provádí orgán ve ejné moci i
ve ejný subjekt, s výjimkou soud jednajících v rámci
svých soudních pravomocí; ...

3. Je li správce nebo zpracovatel orgánem ve ejné moci i
ve ejným subjektem, m že být s p ihlédnutím k jejich
organiza ní struktu e a velikosti jmenován jediný
pov enec pro ochranu osobních údaj pro n kolik
takových orgán nebo subjekt .

bude jeden pov enec pro celý resort



D kuji za pozornost.


