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Abstrakt 

V příspěvku chci posluchače seznámit s aktuálním stavem projektu RÚIAN a to zejména se zaváděním 

dalších účelových územních prvků. Zaměříme se nejen na připravenost technického řešení, ale také na stav 

legislativy, která je nedílnou součástí celého řešení. Představíme si všechny potenciální účelové územní 

prvky (a jejich plánované editory), které aktuálně řešíme. Nyní jsou jediným ÚÚP vedeným v RÚIAN volební 

okrsky a my věříme, že v blízké budoucnosti k nim přibudou další - dobývací prostory, chráněná území z 

oblasti přírody a krajiny, památkové ochrany, atd.    

Abstract 

Purpose Territorial Elements add RÚIAN project another dimension. In the paper I want to introduce with the 

actual state of the project Registry of Territorial Identification, Addresses and Real Estate (RÚIAN), 

especially with the introduction of other purposeful territorial elements. We will focus not only on the 

preparedness of the technical solution but also on the state of the legislation that is an integral part of the 

solution. We will present all the potential purposeful territorial elements (and their planned editors) that we 

are currently addressing. They are now the only electoral districts in RÚIAN and we believe that in the near 

future there will be additional - mining areas, nature protected areas, monument protection, etc. 
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1. REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE, ADRES A NEMOVITOSTÍ 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je jedním ze čtyř základních registrů ČR, jak jej definuje 

zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb. (ZZR). Základní registr RÚIAN obsahuje údaje o územních 

prvcích, evidenčních jednotkách, adresách (viz § 31 ZZR). Správcem RÚIAN je Český úřad zeměměřický a 

katastrální. RÚIAN obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území 

jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do RÚIAN zapisují.  

2. ÚČELOVÉ ÚZEMNÍ PRVKY 

Pod pojmem územní prvek, respektive účelový územní prvek, je třeba si představit část zemského povrchu 

vymezenou hranicí nebo výčtem jiných územních prvků vedených v RÚIAN, které ji dohromady tvoří. 

Identifikační údaje a vazby účelového územního prvku na ostatní základní územní prvky, případně na 

územně evidenční jednotky, jsou referenčními údaji. Stanovení vedení účelového územního prvku do RÚIAN 

je možné pouze zákonem. 

ČÚZK se v současné době (po dokončení vládního úkolu digitalizace katastrálních map v roce 2017) začíná 

mj. věnovat problematice zvýšení aktuálnosti a přesnosti technických údajů vedených v katastru nemovitostí 

České republiky. Ve vazbě na katastr nemovitostí ČR potřebujeme pravidelnou, jednoduchou a spolehlivou 

aktualizace těchto údajů. Jedná se zejména o údaje o ochraně nemovitosti, další údaje o omezení a 

regulacích a také o daňové údaje, kterými jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), soubory 

lesních typů (SLT). 
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Řešením je evidence údajů o veřejnoprávních omezeních, v podobě účelových územních prvků, v RÚIAN. 

Tím přistoupíme k rozšiřování principu a modelu sdílení kompetencí a odpovědnosti při správě prvků 

vedených v RÚIAN. Editace údajů v ISÚI (potažmo v RÚIAN) bude probíhat přímo z agendových 

informačních systémů jejich správců (AOPK, ČBÚ, SPÚ, MZe ČR, NPÚ, …). Následně budou tyto údaje 

automatizovaně přebírány do  ostatních ISVS (např. ISKN) nebo budou sloužit k vyhotovování společných 

výpisů z KN a RÚIAN. 

Vzhledem k tomu, že RÚIAN je veřejným seznamem a současně je veřejně dostupný způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, včetně vytěžování jeho obsahu, bude snadné poskytovat údaje o ÚÚP jiným 

systémům nebo veřejnosti. Údaje o ÚÚP budou volně dostupné, tak jak je to v případě ostatních prvků 

vedených v RÚIAN. K prohlížení údajů veřejností je určena webová aplikace Veřejného dálkového přístupu 

(VDP), http://vdp.cuzk.cz. K dalšímu zpracování budou údaje o ÚÚP poskytovány také jako součást 

výměnného formátu RÚIAN (VFR). 

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Účelové územní prvky jsou vedeny v ISÚI, ze kterého jsou publikovány do RÚIAN. Zápis do ISÚI probíhá 

pomocí editačních webových služeb, výjimečně přímo pomocí interaktivní aplikace ISÚI. V současné době 

máme funkční rozhraní v ISÚI, které umožňuje pomocí webových služeb zapisovat údaje o ÚÚP do ISÚI. 

Dále pracujeme na přenosu údajů do RÚIAN a jejich publikaci uživatelům (výměnný formát RÚIAN). Po 

vytvoření řešení v ISÚI (RÚIAN) plánujeme realizovat úpravy Informačního systému katastru nemovitostí 

(ISKN), které umožní přebírat údaje o ÚÚP do ISKN.  

 

Obr. 1. Ukázka z testování editačních WS s AOPK 

4. AKTUÁLNÍ STAV PŘI ZAVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚÚP 

V této kapitole bude shrnuta aktuální situace kolem zavádění účelových územních prvků do RÚIAN.  

4.1 Volební okrsky 

Zatím jediným aktuálně vedeným účelovým územním prvkem v RÚIAN je volební okrsek. Povinnost vést 

volební okrsky v RÚIAN, jako účelové územní prvky, ukládá zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební 

zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. 

Vymezení stálých volebních okrsků stanovuje, dle § 15 zákona č. 491/2001 Sb., starosta, který je také 

editorem těchto údajů v ISÚI (potažmo v RÚIAN). Zavedení volebních okrsků do RÚIAN bylo požadavkem 

MV ČR a bylo realizováno v průběhu roku 2013. Dne 25. listopadu 2013 bylo Sdělením Českého úřadu 
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zeměměřického a katastrálního č. 369 (zveřejněném v č. 144/2013 Sbírky zákonů) vyhlášeno, že dne 31. 

prosince 2013 dojde k zápisu o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres 

a nemovitostí (RÚIAN) a od 1. ledna 2014 jsou volební okrsky vedeny v RÚIAN.  

Volební okrsky v RÚIAN společně s údaji z Registru obyvatel umožňují generování volebních seznamů. V 

období od 21. 9. 2018 – 12. 10. 2018 (komunální a senátní volby) žádalo o volební seznamy 6 264 obcí. 

Některé obce žádaly opakovaně, přesto lze tvrdit, že této služby české egovernmentu využilo více než 95% 

všech obcí v České republice.  

4.2 Volební obvody 

Dalším prvkem v gesci Ministerstva vnitra ČR jsou volební obvody, které plánuje do RÚIAN zavést návrh 

zákona, kterým se mění některé volební zákony, Návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby 

do Senátu Parlamentu České republiky. Účinnost tohoto zákona se předpokládá od 1.1.2022. Zákon je 

v současné době v meziresortním připomínkovém řízení.  

4.3 Chráněná území z oblasti přírody a krajiny 

Chráněná území z oblasti přírody a krajiny jsou v gesci Ministerstva životního prostředí, které realizací 

technického řešení pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK). Zavedení se předpokládá novelou 

zákona o ochraně přírody a krajiny, jejíž součástí jsou také „invazivní druhy“, z čehož vyplývá nejasná 

budoucnost této novely. Předpokládané zavedení ÚÚP je stanoveno na 18 měsíců od účinnosti zákona.  

 

Obr. 2. Ukázka z testování editačních WS s AOPK 

4.4 Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) 

Předpokládáme, že editorem údajů o BPEJ bude Ministerstvo zemědělství (MZe), potažmo Státní 

pozemkový úřad (SPÚ). V současné době se předpokládá zavedení tohoto ÚÚP pomocí novely zákona o 
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Státním pozemkovém úřadu. ČÚZK uplatnil v říjnu 2018 v meziresortním připomínkovém řízení k této novele 

zásadní připomínku, jejíž hlavním smyslem bylo zavedení BPEJ jako ÚÚP do RÚIAN. Termín zavedení 

BPEJ se předpokládá 55 měsíců od účinnosti tohoto zákona.  

4.5 Dobývací prostory 

Editorem těchto údajů by měl být Český báňský úřad. Zavedení dobývacích prostor do RÚIAN se plánuje 

novelou Horního zákona. V současné době se čeká na zařazení projednávání tohoto zákona na program 

jednání vlády. Zavedení ÚÚP se předpokládá k 1.1.2021.  

4.6 Chráněná ložisková území  

Editorem těchto údajů by mělo být Ministerstvo životního prostředí. Zavedení chráněných ložiskových území 

do RÚIAN se plánuje také novelou Horního zákona. V současné době se čeká na zařazení projednávání 

tohoto zákona na program jednání vlády. Zavedení ÚÚP se předpokládá k 1.1.2021.  

4.7 Další ÚÚP 

Zároveň probíhají další jednání s potencionálními editory ÚÚP jako je  

- Česká školská inspekce (ČŠI) s Ministerstvem školství, jejichž záměrem je do RÚIAN zavést školské 

obvody mateřských a základních škol,  

- Ministerstvo kultury (MK) s Národním památkovým ústavem (NPÚ), které chtějí do RÚIAN zavést 

památkové ochrany. V minulosti už byla v Poslanecké sněmovně novela Památkového zákona, 

která zavedení ÚÚP řešila, která byla bohužel zamítnuta.  

- Zeměměřický úřad, který by chtěl do RÚIAN zavést ochranné pásmo značky geodetického bodu. 

Zavedení bude realizováno novelou Zeměměřického zákona.  

- atd.  

5. ZÁVĚR 

ČÚZK se prostřednictvím ÚÚP snaží zavést do RÚIAN evidenci údajů o veřejnoprávních omezeních, které 

mají přímou vazbu na území, které jsou reprezentovány územními prvky RÚIAN. Tímto řešením se ČÚZK 

snaží sjednotit a soustředit do RÚIAN informace o ochranách, omezeních a regulacích. Cílem je zjednodušit 

a zefektivnit přebírání údajů o veřejnoprávních omezeních mezi informačními systémy a zároveň vybudovat 

přehledný a transparentní systém pro vlastníky, občany, veřejnou správu i komerční sektor. A přesně k tomu 

budou sloužit účelové územní prvky v RÚIAN.  
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