Dopady nařízení GDPR na poskytované služby a data KN
Výměnný formát ISKN (VFK)
Zrušení datového bloku UCAST a ADRUC
Z exportu VFK budou vypuštěny datové bloky UCAST a ADRUC. V případě potřeby je možné detaily
řízení získat z WSDP, nebo Nahlížení do KN.

Změna datového bloku OPSUB
Z bloku OPSUB budou vymazány veškeré atributy kromě identifikátoru opsub_id. Ten bude nahrazen
pseudonymizovaným identifikátorem. Stejně tak veškeré výskyty opsub_id v dalších blocích (např.:
VLA, JPV, RL, …). Datový typ atributu opsub_id bude změněn z N30 na T300. Pro získání kompletních
záznamů o oprávněném subjektu v rozsahu definice VFK vznikne nová funkce ctiOS ve WSDP viz níže.

Doplnění hlavičky exportu
Hlavička exportu VFK bude doplněna o informaci, že VFK neobsahuje osobní údaje.

VFK vydávaný jako podklad pro geometrické plány (GP)
Export VFK vydávaný jako podklad pro GP bude beze změny.

Výdej dat VFK
Standardní jednotkou výdeje dat KN bude export VFK za katastrální území nikoliv za katastrální
pracoviště.

Webové služby Dálkového přístupu (WSDP)
Nová funkce ctiOS
Tato funkce bude plně nahrazovat data odstraněná z VFK z bloku OPSUB. Funkce bude volána s jediným
parametrem tj. pseudonymizovaným identifikátorem požadovaného oprávněného subjektu. Odpověď
funkce bude ve formátu XML v rozsahu platnosti dat exportovaného VFK. Funkci bude možno volat i se
seznamem pseudonymizovaných identifikátorů oprávněných subjektů. Využití této funkce nebude
zpoplatněno a bude monitorováno a logováno pro potřeby provádění kontrolních činností (např.
dozorovým úřadem).
Funkce bude součástí webových služeb dálkového přístupu (WSDP). Pro přístup k této funkci musí mít
uživatel zřízen účet s rolí pro WSDP.

Úprava funkce najdiOS
Funkci nebude možno volat s parametrem opsubId. Dále bude upraveno zadání parametrů pro
vyhledání oprávněných subjektů, viz úpravy v aplikaci DP níže.

Dálkový přístup do katastru nemovitostí (DP)
Úprava vyhledávání oprávněného subjektu v aplikaci DP
Do formuláře pro vyhledání oprávněného subjektu bude doplněn atribut datum narození a možnost
specifikovat vyhledání oprávněného subjektu zadáním adresy.

Závěr
V tomto dokumentu je pouze stručně popsán záměr jednotlivých úprav souvisejících se zavedením
GDPR do praxe. Detailní popisy úprav budou zveřejněny po úplném dokončení jednotlivých analýz.
V jiných aplikacích a službách, než je výše popsáno, změny v tuto chvíli nepředpokládáme. Pro další
informace doporučujeme průběžně sledovat stránku Podrobné informace VF ISKN. Předpokládaný
termín realizace úprav je plánován na druhou polovinu roku 2018.

