20191001 - Změny VFK v nové verzi ISKN 9.0
V souvislosti s instalací nové verze ISKN 9.0 dojde k rozšíření obsahu změnových exportů VFK
s omezující podmínkou k.ú. obsahující pseudonymizované záznamy oprávněných subjektů (OS).
Exporty budou rozšířeny za účelem podpory odběratelů dat VFK při určení zájmové skupiny OS, pro
kterou si odběratelé dodatečně doplňují osobní údaje prostřednictvím webové služby ctiOS.
1) Nově budou v záznamech OPSUB plněny položky stav dat a příznak kontextu, v případě, kdy
u daného OS nedošlo v exportovaném období ke změně.
2) U OS v bloku OPSUB, u kterých došlo v exportovaném období ke změně a současně v exportovaném
období nedošlo ke vzniku, zániku nebo aktualizaci jejich právních vztahů typu vlastnictví v bloku VLA
a současně u nich nedošlo ke vzniku, zániku nebo aktualizaci jejich jiných právních vztahů v bloku JPV
(vazba OS na JPV K a/nebo PRO), budou do výstupu doplněna odpovídající stavová data vlastnictví (blok
VLA) a jiných právních vztahů (blok JPV), pokud tyto závislé prvky existují.
(Stavová data - záznamy, které jsou vzhledem k parametrům "Datum od" a "Datum do" platné
a nedošlo v tomto období k jejich změně).
Úprava tedy ve všech případech zajistí vazbu pseudonymizovaného identifikátoru OS na příslušnou
nemovitost.
3) Blok OPSUB bude rozšířen o záznamy OS, pro které platí:
- partner ze SJM, který byl v exportovaném období změněn, ale nemá žádné vlastnictví ani vazbu na
jiný právní vztah. Změna OS nemá dopad do názvu SJM.
- záznam SJM pro změněného partnera ze SJM, který je popsán v předchozí odrážce
- druhý (chybějící) partner v SJM
4) Obdobně jako v bodě 2) bude export rozšířen o záznamy VLA a JPV pro doplněné záznamy OPSUB
typu SJM dle bodu 3).
5) Nově doplňovaná stavová data vlastnictví VLA budou vybrána s vazbou pouze na katastrální území,
která jsou obsažena v datovém bloku KATUZE.
6) Datový blok TEL nebude rozšířen o záznamy souvisejících listů vlastnictví.
7) Nově doplňovaná stavová data jiných právních vztahů JPV budou vybrána:
- s vazbou na dotčené OS a bez vazby na nemovitost,
- s vazbou na dotčené OS a s vazbou na nemovitost (parcela, stavba, jednotka, právo stavby), která má
vazbu na katastrální území obsažené v datovém bloku KATUZE
8) Úprava výběru dat nenavýší počet exportovaných měrných jednotek.
Předpokládaný termín instalace je 29.10.2019.

