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Poskytování údajů z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
(RÚIAN) a z informačního systému územní identifikace (ISÚI) upravuje 
§62 zákona č. 111/2009 Sb., v platném znění:

(1) Registr územní identifikace je veřejně přístupný způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Údaje z tohoto registru se poskytují v elektronické podobě, 
včetně vytěžování jeho obsahu; na nosičích dat se poskytují za úplatu, 
nejedná-li se o údaje pro tvorbu územně analytických podkladů. Vydávání 
výpisů, včetně ověřených výstupů z registru územní identifikace podle jiného 
právního předpisu1) tím není dotčeno. Záznamy o využívání registru územní 
identifikace a informačního systému územní identifikace se neposkytují.
(2) Registr územní identifikace zprostředkovává z katastru nemovitostí 
údaje o vlastníkovi pozemku nebo v katastru nemovitostí evidovaného 
stavebního objektu, které jsou veřejné.
(3) Pro poskytování údajů z informačního systému územní identifikace platí 
obdobně odstavec 1. Z informačního systému územní identifikace se vydávají 
též ověřené výstupy podle jiného právního předpisu.



Veřejný dálkový přístup k údajům RÚIAN

Zdroj: www.cuzk.cz



Podklad: www.cuzk.cz
Struktura a popis výměnného formátu RÚIAN (VFR)
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Zkušební aplikace RÚIAN - obce



Zkušební aplikace RÚIAN – katastrální území



Zkušební aplikace RÚIAN –ZSJ



Zkušební aplikace RÚIAN - ulice



Zkušební aplikace RÚIAN - parcely



Zkušební aplikace RÚIAN – stavební objekty



Zkušební aplikace RÚIAN – popisné atributy



Myslivecká statistika (2011):
1615 honiteb vlastních
4145 honiteb společenstevních

Příklad hranic honitby
a intravilánu

Využití RÚIAN v praxi 
– aplikace pro honební společenstva



Potřeba aktuální pozemkové evidence – do března 2013

� Členové honebního společenstva = vlastníci pozemků, 
kteří do honebního společenstva vstoupili

� Nutnost aktualizace existující honitby 
� Honební společenstvo by měla vést evidenci svých 

členů (aktualizace při změnách vlastnictví)

� Příprava valné hromady, pronájem 
honitby na příštích 10 let



Data = integrace různých datových zdrojů

� Data ČÚZK
� Data RÚIAN pro bezplatný přístup

� Data KN – placená pro plný přístup

� Webové služby
� Webové služby ČÚZK (katastrální mapy, ortofoto)

� Webové služby ÚHÚL (hranice honiteb)

� V minulosti i webové služby Cenia (ortofoto)



Volně přístupné 
údaje

Placené údaje



– webové služby



– volně dostupné údaje



– placené údaje



www.mysliveckyportal.cz



- Bezplatná data pro koncové uživatele – široká 
uživatelská základna

- Centrální přístup k datům – konzistence dat

- Pravidelně aktualizovaná data (v závislosti na způsobu 
vytěžování)

- Možnost zpracování dat vlastními prostředky (analýzy, 
odvozené výstupy)

- Vlastní způsob prezentace dat 

Výhody VFR pro zpracovatele dat a aplikací
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Aplikovaný výzkum, vývoj  
a inovace 

v oblasti informačních 
technologií

Zpracování dat
• pozemková evidence
• správa městského 

majetku,
• pasportizace (zeleň, 

komunikace)
• turistika
• územní plánování
• povodňové plány

Vývoj software.
• aplikace umožňující 

zobrazení a sdílení 
geografických dat 
v prostředí internetu
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