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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN 
- úprava SSREG - 

* „..soustava registrů bude využívat vzájemné vazby, 

bude podporovat adresní typ statistických zjišťování a 
diseminace, vytváření geostatistik…, bude disponovat 
přímým propojením na centrální vedení klasifikací a 
číselníků v systému vedení metainformací a na 
prezentaci statistických dat z registrů prostřednictvím 
veřejné databáze…soustava registrů bude napojena na 
RÚIAN…“ – z popisu projektu SSREG 145. 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN 
- úprava SSREG - 

Obsah výstupů SSREG dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, se výrazně mění: 
 
• 4 statistické registry a jejich vzájemné vazby (DFO, RES, RSO, RZem) 

 
• rozšíření napojení SSREG v rámci SIS 
 
• napojení na soustavu ZR VS (ROB, ROS, RÚIAN) 

 
• inovace a nové služby  

 
• rozšíření obsahu o atributy (vlastnosti územních celků obecného, statistického či 

prostorového charakteru) 
 

• vyloučení duplicitních procesů 
 

 
 

Vysvětlivky: 
DFO Ddatabáze fyzických osob 
RES Registr ekonomických subjektů 
RSO Registr sčítacích obvodů a budov 
RZem Registr zemědělský 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
 - úprava SSREG - 

Závěr 1 

 

Projekt úpravy soustavy statistických registrů byl v březnu  

2014 úspěšně ukončen a přechýlil se do období údržby a plného  

využívání výsledků.  

 

Vyhledávání v RES: 
http://registry.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=1681 

 

Vyhledávání v RSO: 
http://registry.czso.cz/irso/home.jsp 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
 - role RSO - 

1. Role - ČSÚ je editorem prvku základní sídelní jednotka (z.č.  

 111/2009 Sb.): 

 * vede jeho číselník – 0047 Základní sídelní jednotka; 

 * atributy pro RÚIAN: 

  - příslušnost k nadřazenému katastrálnímu území; 

  - charakter ZSJ (převažující charakter území);  

  - mluvnický pád 2. až 7. (návrh na zrušení); 

  - výměra ZSJ; 

 * hranice území ZSJ; definiční bod ZSJ (významový střed); 

Kromě toho: původ názvu ZSJ; prvek dílové ZSJ; atributy ZSJ 

(počet budov, bytů, adres, počet obyvatel, dominantní ZSJ); 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
 - role RSO - 

2. Role – referenční místo adresních míst 

 

Aplikace RSO je referenčním místem ID adresního místa pro  

soustavu statistických registrů SSREG a statistické úlohy. 

 

Statistické úlohy tím získávají zároveň výrazný potenciál  

rozšiřování užitné hodnoty informací o prostorovou složku  

přímého charakteru (georeferencování). 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
- role RSO- 

3. Role - gestorství územních identifikací 
 

 

Agenda RSO v napojení na RÚIAN garantuje v soustavě  

statistických registrů a tím pádem v prostředí ČSÚ: 

 

- územní identifikace popisné, grafické 
 

 

Součástí správy územních identifikací, rozšířené o další prvky, je  

přidělování kódů územním prvkům a ÚEJ. 

 

Další prvky – statistický obvod, ZSJ díly, části obce díly, územně  

technické jednotky 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
- role RSO- 

Závěr 2: 

 

SSREG je vzájemně obohacována o nové atributy,  

statistického a prostorového charakteru. 

 
- počet evidovaných obyvatel na budově (nový atribut 

RSO, plněný z DFO); 

- přímá lokalizace ekonomických subjektů; 

- georeferencování výsledků Agrocenzu; 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
 - procesy - 

Zajištění dalších procesů agendy RSO: 
 
• oddělení editačního a výběrového schématu RSO (na bázi 

konzistence dat); nový typ exportů pro Veřejnou databázi ČSÚ; 
 
• zapojení do systému datové konzistence ČSÚ; 
 
• inovace web aplikace iRSO (nová technologie, rozšíření 

funkcionality); 
 
• vytvoření podmínek vč. nové aplikace pro využití výsledků SLDB 

2011 za domy a byty v registru v návaznosti na data cenzu 2001; 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
- procesy - 

Nová aplikace „Rozhraní RÚIAN“ zajišťuje: 

 

1. datové struktury, do kterých ČSÚ zapisuje změny („Návrh změny“); 

2. datové struktury, ze kterých aplikace ČSÚ přečtou výsledek 
zpracování aj. 

3. aplikační logiku, která řídí zpracování; 

4. komunikační rozhraní pro/z ISÚI; 

 

Datové rozhraní RUIAN- SSREG obsahuje průběžně (v režimu on-line)  

aktualizovanou kopii dat RÚIAN (24hodinový cyklus nebo na  

vyžádání správcem). 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
- procesy - 

Nová aplikace „Správa ZSJ pro RÚIAN“ představuje speciální 

databázové rozhraní, nadstavbu nad rozhraním: 

- využívá služeb „Rozhraní RÚIAN“ na pozadí, 

- uživatelsky je zpřístupňuje a dotváří pro účely správy ZSJ,  

- vytváří nástroje správy Návrhů změn ZSJ, 

- vytváří komunikační prostředí mezi dotčenými IS (přenosy dat 
do GIS), 

- uložení dokumentace (uložení rozhodnutí do KLAS), 

- nový atribut „Převedeno do ISÚI“ (v KLAS); 
 

Kromě toho: 

podrobná dokumentace – rozhodnutí o změnách ZSJ 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
- procesy - 

Závěr 3: 

 

Dopady do aplikace RSO od verze 4 jsou zásadní. 
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Výstupy SSREG napojené na ZR-RÚIAN  
- shrnutí - 

1. Vnitřní statistický informační systém je na ROS, RÚIAN 
napojen (před námi je dořešení napojení DFO na ROB). 
RSO plní roli gestora územních identifikací, budov, vchody, 
adresního místa, dále bytů, grafiky. 

 
2.  Z hlediska tvorby popisných atributů jde o výrazné rozšíření 

a sjednocení obsahu, o pokrok ve zpřístupňování dat 
uživatelům, o zvýšení kvality dat a služeb na základě 
vnitřních změn systémů (vliv také projektu Redesign). 

 
3. Z hlediska tvorby geografických produktů pro vnitřní i vnější 

uživatele jsou produkty vydávány ve čtvrtletních termínech. 
Jsou obohacovány o statistiky a prostorové atributy. 
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  zdenka.udrzalova@czso.cz 

  mobil 604 227 034 

  telefon    466 743 460 

  fax 466 743 439 

  oddělení statistických územních jednotek 3202 

   

  dislokované pracoviště 

  v sídle KS ČSÚ, V Ráji 872, Pardubice 531 53 

 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |   Na padesátém 81, 110 82 Praha 10  |  www.czso.cz 

23 25.11.2014 



ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |   Na padesátém 81, 110 82 Praha 10  |  www.czso.cz 

Děkuji za pozornost 

24 25.11.2014 


