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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- o soustavě -

Z popisu projektu IOP SSREG 145

* „..soustava statistických registrů bude využívat 

vzájemné vazby, bude podporovat adresní typ 

statistických zjišťování a diseminace, vytváření 
geostatistik vedených v geografickém informačním 
systému ČSÚ, bude disponovat přímým propojením na 

centrální vedení klasifikací a číselníků v systému vedení 
metainformací a na prezentaci statistických dat z 
registrů prostřednictvím veřejné databáze…“ a bude 
napojená na soustavu základních registrů VS
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- o soustavě -

Dnes:
Soustava registrů ČSÚ je napojená na ZR, tzn. RES na ROS, RSO 
na RÚIAN, DFO na ROB, prostřednictvím vytvořeného
aplikačního rozhraní ZR na ČSÚ a probíhají aktualizace
příslušných agend. 

Dále byla upravena stávající soustava o přímá napojení 
(vazby)mezi jednotlivými registry ČSÚ navzájem, což 
znamenalo odstranění duplicitně vedených agend (např. 
územních číselníků), rozšíření portfolia statistik, které se ze 
soustavy registrů a  statistických úloh vytěžují pro vnitřní užití a 
pro veřejnost (např. počet obyvatel na budovu), nebo lokalizace 
RES.  
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- o soustavě -

Mezi nové aplikace agendy územního RSO patří:

• aplikace Rozhraní na RUIAN – stavební objekty, adresy, číselníky –
v ostrém provozu; 

• aplikace Správa územních číselníků RUIAN v systému 
SMS/KLAS;

• aplikace Správa základních sídelních jednotek v RUIAN -
testování;

• nová aplikace RSO v.4 (oddělení editačního a výběrového 
schématu RSO; rozšíření rozsahu atributů zapisovaných do 
registru;

• jednorázová aplikace pro využití výsledků SLDB 2011 (budovy, 
byty a jejich parametry vybavenosti);

Do konce roku 2013 bude uvedena do provozu vyšší verze 
webové aplikace prohlížení iRSO.
Nebylo realizováno: systémová integrace geografické složky do procesu
správy registru; rozšíření systému vedení metainformací pro geodata;
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- role RSO -

1. Role - ČSÚ je editorem prvku základní sídelní jednotka (z.č. 111/2009 Sb.):
* vede jeho číselník – KLAS 0047 Základní sídelní jednotka;
* atributy pro RÚIAN:

- příslušnost k nadřazenému katastrálnímu území;
- charakter ZSJ (převažující charakter území); 

* hranice území ZSJ; definiční bod ZSJ;

Po jarním testování v roce 2012 proběhlo na ČSÚ ostré zpracování ztotožnění 
vnitřní kresby ZSJ, SO do referenčních hranic KÚ a poté úvodní naplnění 
hranic ZSJ, atributů a aktuálního číselníku v červnu 2012 do ISÚI/RÚIAN (ve 
formátu Oracle). 16 polygonů ZSJ je zahlazeno a v RÚIAN dosud není. Mezi 
ČSÚ a ČÚZK dosud probíhá  testování aplikace pro správu návrhů změn ISÚI.

Po 1.7.2012 jsou změny hranic KÚ průběžně zapracovávány primárně do 
vrstev ZSJ a SO a z nich propagovány (odvozovány) do vyšších, nadřazených 
ÚEP, bohužel tyto změny z důvodu testování zatím nemohou procházet do 
RÚIAN.
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- role RSO -

Závěr 1: 

RÚIAN od 1.7.2012 poskytuje  informace o ZSJ.

Stav dat ZSJ, RÚIAN (možná uživatelská odezva):

1. ve vrstvě ZSJ bude chybět 16 polygonů ZSJ z důvodu chybné grafiky KÚ;  

2. vzdalování vrstvy ZSJ aktuálním poměrně intenzivním změnám v hranicích KÚ 
představuje určitý uživatelský problém, neboť popisná data jsou v rozporu s grafikou: 
nebudeme zpřesňovat hranic KÚ, ani nebudeme v dotčených 16 lokalitách vytvářet nové 
díly ZSJ. Půjdeme cestou uplatňování reklamačního řízení vůči RÚIAN.
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- role RSO -

2. Role - přidělování kódů položek číselníků ÚEP

agenda RSO zajišťuje pro správce RUIAN dílčí činnost a 
tím je přidělování kódů na vyžádání:

- obcí, MO/MČ (příprava databáze volných, dosud 
neobsazených kódů ZÚJ),

- částí obce, katastrálních území a ZSJ (přidělování kódů 
odvozeně od kódů ZSJ – aplikační podpora KLAS/SÚČ);  
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- role RSO -

Závěr 2:

Kódy číselníků RÚIAN se budou ukládat jako atributy 

příslušných číselníků KLAS ČSÚ. 

Jinými slovy ČSÚ nezakládá nové číselníky RÚIAN, zachovává 

kontinuitu a u stávajících číselníků území založil atribut RÚIAN. 
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- první zkušenosti RSO -

Elementární objekty

Aktualizační procesy elementárních objektů 
(stavebních objektů, detailních TEA, adresních míst) 
jsou rychlé a představují jednotný zdroj.

Dosud aktualizace probíhala až z 5 administrativních a 
vlastních zdrojů. Výhledově půjde tedy o úsporu 
kapacit. 
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- první zkušenosti RSO -

Problémy:
1. Nedočištěná data stavebních objektů RÚIAN
2. Nedočištěná data  adres RÚIAN (vliv na RES!)
3. Nepředaná dávka souřadnic dohledaných objektů k 

bydlení (Sčítání lidu, domů a bytů)
4. Rozpory v datech, např. různé hodnoty TEA za 

stavební objekt x za detailní TEA
5. Identifikátorem je kód s pevnou délkou, kontrolním znakem 

(zabudovaným mechanismem proti zpochybnění 
autentičnosti); dobrým zvykem je prefix;

identifikátory RÚIAN stavebních objektů, adres nejsou kódy, 
jde o pořadové číslo, která lze zaměnit mezi sebou.
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- první zkušenosti RSO -

6. V daném čase chyběla specifikace pro tvorbu nástroje pro 
hromadné reklamace. Projekt SSREG neměl šanci vytvořit 
příslušnou aplikaci včetně správy reklamací. 

Tento fakt naopak úplný přechod na  RÚIAN výrazně oddaluje 
a je velmi kapacitně náročný.

7. Ukončené záznamy stavebních objektů, adres nejsou v RÚIAN 
dosažitelné, což je pro některé agendy VS zásadní problém      
– v současnosti je řešeno.
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- první zkušenosti RSO -

Závěr č. 3:

Přechod na stavební objekty, detailní TEA a adresní 
místa představuje dlouhodobý proces čištění dat, jak 
na straně editorů RÚIAN, tak RSO. 

Zároveň existuje riziko zakonzervování nesprávných adres 
ve VS. Správná adresa RÚIAN je právě ta, která odpovídá 
metodickému vymezení a prostorové logice. Prostorová 
logika je objektivizujícím nástrojem správy adres. Na druhé straně 
nemůže jím být pouhá existence či neexistence v agendě VS, např. 
evidenci obyvatelstva.
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- první zkušenosti RSO -

Územní a evidenční celky:

1. agendy VS se zpravidla potřebují připravit na novinky v 
číselnících ÚEP např. vznik nové obce od 1.1. potřebuje 
volební statistika cca v září předchozího roku; 

2. problematické je také vyhlášení např. částí obce v 
RÚIAN se zpětnou účinností; dopady v rovině technické 
(publikace dat se zpožděním) a dopady v rovině právní 
(ne)existence objektu.
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- první zkušenosti RSO -

Pozn. v číselníku částí obce jsou ještě chyby v názvu.

aj. aspekty

Závěr č. 4:

Správa územních číselníků je mnohem náročnější, než 
tomu bylo v době, kdy ČSÚ plnilo roli správce 
územních identifikace pro veřejnou správu.
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- první zkušenosti RSO -

Systémové problémy:

1. v datumové položce „Platí od“se uvádí jednak datum 
počátku platnosti položky, jednak datum aktuální 
změny; obsah položky není tedy jednoznačný!

2. RÚIAN obsahuje pouze platné věty; neobsahuje tedy 
ukončené objekty. To znamená, že uživatelská 
aplikace si musí vždy takový záznam o ukončeném 
objektu „vyrobit“ včetně datumu platnosti!
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Obsah
RÚIAN – RSO:

**Soustava územních a územně evidenčních prvků

* RÚIAN navíc prvek „kraj 1960“, údaje ÚEP (vazby, 
výměry, typ obce, znak, vlajka, mluvnické pády); 
* RSO navíc - NUTS1, ÚTJ, část obce díl, ZSJ díl, statistický 
obvod; charakteristiky území  (počet obyvatel,  budov, 
bytů, adres, geografické údaje aj.);
+ další vazby…;

**Stavební objekty/Budovy, adresy

* RÚIAN vede i budovy bez čísla, rozestavěné, TEA
* RSO navíc - detailnější či další technické parametry 
budov, bezadresní vchody k bytům, a dále evidenci bytů a 
jejich technické parametry;

**Nemovitosti (budovy, pozemky)
* RÚIAN – AIS ISKN katastr nemovitostí
Pozn.: RSO vede pouze čísla stavebních parcel
v rámci katastrálního území pro nepřímou lokalizaci 
budov;

**Grafika
* RUIAN se stane jediným zdrojem DB budov, adres, ulic 
(uliční čáry), hranic katastrálních území
* RSO navíc DB vchodů bez adresy, hranice  stat. ÚEP;

Popisná část

Grafická část
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- obsah -

Závěr 5:

obsah vyplývá ze z. č. 111/2009 Sb., který vycházel ze znění 

statistického zákona, nicméně nepokrývá plně dnešní 
statistické potřeby (statistiku stavebnictví, SLDB).

Je nezbytné počítat i nadále s vlastními zdroji údajů (Stav, 
SLDB, SSREG).
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Napojení soustavy statistických registrů na RÚIAN
- obsah -

WRegistr on-line
(Databáze iRSO)

http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizeni_rso

*
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Role RSO v SSREG a jeho napojení na RÚIAN
- závěr -

Závěrem

1. První exporty budov a adres RSO s identifikátory 
RÚIAN jsou k dispozici od dubna 2013 (cca 200 tisíc 
záznamů není dosud propojených na ID RÚIAN).

2. Jaký bude  další rozvoj RÚIAN do roku 2020?

2a) Kde je linie mezi výstupy ZR a AIS?
…
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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
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