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RÚIAN a účelové územní prvky

▪Obsah RÚIAN je definován v § 31 zákona o
základních registrech č. 111/2009 Sb.,

▪Základní registr RÚIAN obsahuje mj. údaje o:
- územních prvcích

- územně evidenčních jednotkách

- adresách

▪„RÚIAN obsahuje též údaje o účelových 
územních prvcích, … “ § 31 odst. 2) zákona o základních registrech.

216.12.2022



RÚIAN a účelové územní prvky

▪§ 31 odst. 2) zákona o základních registrech

(2) Registr územní identifikace 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 registru územní identifikace
zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou bezezbytku skladebné
alespoň z některých základních prvků podle odstavce 1 nebo do některého z
nich.

Změna s účinností od 16.3.2021 Zákonem č. 88/2021 Sb. (Horní zákon).

316.12.2022



Účelové územní prvky

▪Stanovení vedení účelového územního prvku v
RÚIAN je možné pouze zákonem.
▪K účelovému územnímu prvku jsou v RÚIAN
evidovány:
- identifikační údaje,
- lokalizační údaje,
- údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
- případně „další údaje“, které jsou definovány v zákoně,

který zavádí ÚÚP.

▪Identifikační údaje a vazby účelového územního
prvku na ostatní základní územní prvky, případně
územně evidenční jednotky, jsou referenčními údaji.

416.12.2022



Motivace pro zavedení ÚÚP

▪Rezort ČÚZK v současné době řeší problematiku
zvýšení aktuálnosti a přesnosti technických údajů
KN.

▪Ve vazbě na KN potřebujeme pravidelnou,
jednoduchou a spolehlivou aktualizaci:
- daňových údajů (BPEJ, SSLT, …),
- údajů o ochranách nemovitosti,
- údajů o dalších omezeních a regulacích.

▪Cílem je prostřednictvím ÚÚP zavést do RÚIAN
evidenci údajů o veřejnoprávních omezeních,
které mají přímou vazbu na území.
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Přínosy zavedení ÚÚP

▪Zjednodušení procesů na straně editora → editace údajů
o ÚÚP přímo z agendových informačních systémů jejich
správců (ČBÚ, AOPK, SPÚ, Mze ČR, NPÚ,…..).
▪Zefektivnění přebírání údajů o veřejnoprávních omezeních
mezi informačními systémy veřejné správy.
▪Údaje o ÚÚP budou volně dostupné → transparentní
systém pro vlastníky, občany, veřejnou správu i komerční
sektor:
- k prohlížení údajů veřejností bude určena webová aplikace

Veřejného dálkového přístupu (VDP)
- k dalšímu zpracování budou údaje o ÚÚP poskytovány také ve

výměnném formátu RÚIAN (VFR)

▪Snížení administrativní zátěže katastrálních pracovišť →
automatizované přebírání údajů o ÚÚP do ISKN.

616.12.2022



Technické řešení

▪Zápis ÚÚP do RÚIAN probíhá prostřednictvím
zápisu do ISÚI.

▪Zápis do ISÚI se realizuje prostřednictvím
editačních webových služeb (EWS), které
využívají agendové informační systémy
příslušných editorů (s výjimkou volebních okrsků, kde
editace probíhá v interaktivní aplikaci ISÚI).

▪Přebírání údajů z RÚIAN do ISKN bude
realizováno přes rozhraní ISZR.

716.12.2022



ÚÚP – volební okrsky
▪Volební okrsky – Zákon č. 222/2012 Sb., Zákon, kterým se mění volební 

zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinnost 26.6.2012, 
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=6&T=619, v RÚIAN od 1.1.2014

816.12.2022

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=6&T=619


ÚÚP - přehled

▪Dobývací prostory – Zákon č. 88/2021 Sb.Zákon, kterým se mění 

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, 
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=531

▪v RÚIAN od 1.4.2022, viz Sdělení č. 42/2022 Sb. ve Sbírce zákonů

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=531




ÚÚP - přehled

▪Chráněná ložisková území (CHLÚ) – Zákon č. 88/2021 

Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=531

▪v RÚIAN od 30.11.2022, viz Sdělení č. 267/2022 Sb. ve Sbírce zákonů

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=531




▪Zvláštní zásahy do zemské kůry – Zákon č. 88/2021 Sb., 

kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinnost od 16.3.2021, 
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=531

ZZZK jsou aktuálně nahrány do ISÚI. 

Probíhá diskuse s MŽP/ČGS o legislativním zavedení ZZZK a jejich publikaci z 
RÚIAN.

ÚÚP – ZZZK

1316.12.2022

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=531


ÚÚP - BPEJ

1416.12.2022

▪BPEJ – Zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, účinnost od 1.11.2019, 
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=388, v RÚIAN nejpozději od 1.6.2024

Státní pozemkový úřad (SPÚ) realizuje nový informační systém Centrální GIS.

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=388


▪Ochrana přírody – „Invazní novela“ (č. 364/2021 Sb.) Zákona o ochraně 

přírody a krajiny“, předložen 22.1.2020 v poslanecké sněmovně, (aktuálně: výbory, 
projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze, od 2. března 2021) , navrhovaná 
účinnost 1.7.2021, https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=731 , v RÚIAN 
nejpozději od 1.1.2025

Probíhá vývoj informačního systému na straně AOPK (MŽP)

ÚÚP – Ochrana přírody

1516.12.2022

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=731


ÚÚP - přehled

▪Ochranná pásma geodetických bodů – Novela zákona č. 

200/1994 Sb., o zeměměřictví (aktuálně: poslanecká sněmovna, po 2. čtení) 
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=163, v RÚIAN od 1.7.2023??

▪Volební obvody – návrh zákona, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o správě voleb (aktuálně: po MPŘ) 
https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCERH7N8Z/, v RÚIAN ???

▪Památková ochrana – Novela z. o státní památkové péči (aktuálně: 

vláda ČR), https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=345, v RÚIAN od 1.7.2025??

1616.12.2022

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=163
https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCERH7N8Z/
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=345


ÚÚP - přehled

▪Školské obvody – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (aktuálně: po 
MPŘ) https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKLRZZD9/, v RÚIAN ???

▪Ochranná pásma zdrojů minerální vody a 
vnitřních území lázeňských míst  – Český inspektorát lázní a 

zřídel (ČIL) připravuje novelu zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

▪Ochrana vodních zdrojů – probíhají diskuse s MŽP a Výzkumným 

ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i.

1716.12.2022

https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKLRZZD9/


ÚÚP – další možní kandidáti
▪Jiná ochrana pozemku, např. zemědělský půdní fond (Státní 
pozemkový úřad)

▪Ochranná pásma drah (MD, SŽDC)

▪Soubor lesních typů, SLT (Mze, ÚHUL)

▪Intravilány (obce, MMR)

▪Daňové zóny (GFŘ, MF)

▪Záplavová území (MŽP, vodoprávní úřady)

▪Stavební uzávěry a asanace

1816.12.2022



Možné využití ÚÚP v prostorových službách

▪Data ÚÚP jsou/budou standardně dostupná
▪jako otevřená data RÚIAN,

▪ve výměnném formátu RÚIAN (VFR),

▪pomocí eGON služeb základních registrů.

1916.12.2022



Informační stránka pro editory ÚÚP

2016.12.2022



Bedla cibulkotřenná (Leucocoprinus birnbaumii)

2116.12.2022

Děkuji za pozornost
Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz

mailto:petr.soucek@cuzk.cz
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