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A. Když se řekne „základní sídelní jednotka“ - 1

Když se vloží do vyhledávače „základní sídelní jednotka“, tak se 
objeví seznam od Wikipedie, přes portál „czso.cz“ (metodika, 
časopis, sčítání, výkazy), přes „mmr.cz“ (vymezení sociálního 
bydlení), uir/zsj.cz, opendata.plzen.eu, docplayer (Popis ZSJ), 
vdp.cuzk.cz až po iPEPO slovník.
Nejdůležitější informací napříč odkazy je, že účelem ZSJ je 
detailnější územní identifikace, než jakou poskytuje úroveň obce, 
části obce či katastrálního území. Identifikace se používá ke 
získávání údajů a vytváření statistických informací o sociálním, 
ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České 
republiky a jejích částí (zakotveno v zákoně o státní statistické 
službě). 
Dovolte mi, abych Vás provedla právě tady a teď půl stoletím 
existence Základní sídelní jednotky.
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A. Když se řekne „základní sídelní jednotka“ - 2

Územní prvek Základní sídelní jednotka spadá do správy agendy Registru 
sčítacích obvodů a budov (zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě §
20a, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v pozdějších zněních):

1. soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek, atributy
2. budovy s č.p., č.ev. a vchody k bytům, adresy, připojené atributy
3. byty, připojené atributy (neveřejné)
4. odvozované územní prvky, atributy (složené z prvku Soustavy ÚEP)
5. identifikátory vlastní RSO, cizí RÚIAN, ISKN, ISEO;
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A. Když se řekne základní sídelní jednotka - 3

« Základní sídelní jednotka (ZSJ) 
představuje části území obce s jednoznačnými územně 
technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území 
seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru;

Byla od roku 1970 a je dodnes základní prezentační jednotkou 
i pro nadcházející Sčítání lidu, domů a bytů v březnu 2021. 
V letech 1992 – 2012 byl ÚIR-ZSJ základním informačním 
zdrojem podrobného členění státu. ZSJ byla v gesci MMR, od 
roku 2004 je plně v gesci ČSÚ. Podrobněji viz kap. B (z historie).

Po roce 2001 postupně přešla do režimu průběžné, 
vícezdrojové aktualizace.

K 20.5.2019 je evidováno 22 562 ZSJ a 23 535 ZSJ díl.
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A. Představení základní sídelní jednotky – 4

ZSJ tvoří základní jednotku jedné ze tří vzájemně propojených struktur 
podrobného členění státu (územně technické, administrativní, sídelní).
Patří do skupiny zdvojených ÚEP pro účely zajištění přímé skladebnosti 
mezi sídelním aj. pohledem na území státu. Využívá se to pro 
prezentaci výstupů ze statistických úloh vč. statistických lexikonů obcí 
ČR (ČSÚ, MV), které jsou členěny od ZSJ dílu nahoru:

► Katastrální území     Územně technická jednotka …
► Část obce Část obce díl …
► Základní sídelní jednotka ZSJ díl

Základní sídelní jednotka se převážně (96 %) na díly nedělí a disponuje nejbližší 
nadřazenou vazbou na KÚ, MO/MČ a obec. V případech, kdy se na jejím území 
nachází více částí obce, pak adekvátně tomu se vytvářejí  ZSJ díly s vazbou na 
příslušnou část obce. 

Kód ZSJ (6místný) je rozšířen o jednu pozici (7.) označující číslicí díl; pokud je 
na 7. pozici ZSJ dílu „0“, jde o ZSJ nedělenou na díly. 
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A. Představení základní sídelní jednotky - 5

Základní sídelní jednotka v RÚIAN, gestor ČSÚ:

* aktualizuje číselník 0047 Základní sídelní jednotka;

* zpracovává atributy pro RÚIAN
- příslušnost k nadřazenému katastrálnímu území;
- charakter ZSJ (převažující charakter území); 

* stanovuje a vektorizuje hranice území ZSJ skladebně 
v katastrálním území; 

* stanovuje a vektorizuje definiční bod ZSJ jako významový střed;

Od roku 2015 jsou ZSJ v RÚIAN v produkčním stavu a běží 
průběžná aktualizace popisných a grafických dat. 
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B. Z historie  - 1

• Vznik územního prvku ZSJ se datuje do 60. let  a 
blíží se půlstoleté výročí od využití ZSJ pro 
prezentaci výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z 
roku 1970;

• U jejího zrodu stály autority
– veřejné (FSÚ, FMTIR) a
– profesní (Terplan, územní plánování);

• V této komunitě vznikaly základy principy, 
metodiky a realizace územních identifikací pro 
účely sběru, hromadného zpracování dat a 
prezentace.
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B. Z historie  - 2

• Hlavními dokumenty byly:
– Vyhláška FSÚ a FMTIR č. 120 /1979 Sb., o prostorové identifikaci 

informací, která navazovala na zákon o soustavě sociálně 
ekonomických informací a zákon o územním plánování a stavebním 
řádu. ZSJ byla zadefinována, jakož i ÚTJ či urbanistické obvody, což bylo 
překonáno až kolem roku 2000; 

• vyhláška byla zrušena v r. 2006;

– Jednotný číselník prostorových jednotek, s metodikou a technikou 
kódování prostorových jednotek, FSÚ 1980;

• Využití ZSJ pro zpracování a prezentace SLDB poprvé 
v roce 1970 (jen názvy v rámci obce); vývoj kódování 
v 70. let do r. 1990 (kódy ZSJ, okresů, krajů; poté kódy 
ÚTJ/KÚ; poté kódy obcí, částí obcí);
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B. Z historie  - 3

V letech 1998 až 2001 v rámci územní přípravy SLDB 
2001 a díky součinnosti ČSÚ, MMR, ČÚZK a Terplanu byl 
realizován:
«« přechod na celoplošné pojetí území ZSJ 

skladebných do hranic KÚ a MO/MČ; 
«« vektorizace hranic ZSJ v měřítku 1 : 10 000 

(ZM10), hranic sčítacích obvodů, DB ulic a budov 
s čísly domovními;

Byly položeny základy pro následnou průběžnou údržbu 
ZSJ (do té doby se praktikovala 10letá perioda údržby, 
tzv. revize ZSJ) a datové propojení soustavy ÚEP s 
budovami a byty.
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administrativní zdroje dat

vlastní geografická data

vlastní zdroje dat
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C. Zdroje aktualizací a údržba ZSJ - 1

ČÚZK katastr nemovitostí (budovy, jednotky, 
vlastníci, výměry, WMS)

Zeměměřický úřad ZABAGED (soubory, WMS)
https://www.czso.cz/csu/rso/mapove_podklady

Obecné
exporty

NZ ZSJ
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C. Zdroje aktualizací a údržba ZSJ - 2

Aplikace „Návrhy změn ZSJ a grafika RÚIAN“ 
představuje speciální databázové rozhraní,
nadstavbu nad rozhraním na RÚIAN:
- 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 oznámení do IS KLAS),
- zápis atributu vazbou 5879 „Předáno do ISÚI“ do IS 

KLAS a GIS;
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Komponentní model

RSO/GIS

RSO

Rozhraní SSREG - RUIAN

Rozhraní
územních číselníků

Rozhraní pro vstup NZ
Rozhraní 

pro stav NZ

Agenda 
správy NZ v RSO

Datové úložiště 
rozhraní RUIAN

Databáze
SSREG - RSO

Databáze
RSO/GIS

Replika evidenční
části SMS-KLAS 

Agenda atributů
územních celků

Rozhraní lokalizačních dat NZ

pohled tabulky pohledyPL/SQL

Pohledy

Pohledy

TabulkyTabulky PL/SQL

Databázové a službové rozhraní 
SSREG/RÚIAN)
(Oracle, komponenty ISUI a RUIAN, 
datové struktury NZ)

Databáze RSO + KLAS
(Oracle, klientské aplikace Oracle Froms, 
popisná složka NZ)

Geodatabáze
(Oracle, SDO Geometry, editační klient ArcGIS Desktop 
Standard 10.3., lokalizační složka NZ)
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D. Způsoby využívání ZSJ (RSO) - 1

datové soubory
 exporty pro úlohy Demografie, Stav7, SLDB, RÚIAN

 reporty (SLDB)
 výběrové jednotky (IŠD, SILC, Energo, Bud 1-99 aj.)

 exporty pro veřejnost (s přednastavenou stru)
https://www.czso.cz/csu/rso/produkty_registru

 geoprodukty
 výběry dat (dle zadání uživatele)

 dle požadavků uživatelů (nadstandardní)

 dokumentace změn v území 
https://www.czso.cz/csu/rso/uzemni_struktura_dokumentace

metadata produktů RSO

https://www.czso.cz/csu/rso/metadata_registru

 územní číselníky a číselníky atributů aj.

https://www.czso.cz/csu/rso/registr_scitacich_obvodu

Vstup do databáze iRSO: http://apl.czso.cz/irso4/

+ Rychlé vyhledávání
+ Vyhledávání budov
+ Vyhledávání území
+ Popisné číselníky
+ Územní přehledy (reporty)
- Výběry, stahování dat
- Mapové projekty
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systémová integrace
 propojení s RES (adresy)
 propojení s replikou KLAS (číselníky)
 propojení s ISÚI (editace ZSJ)

webové stránky

webová aplikace iRSO pro publikaci  

Národní a evropský geoportál INSPIRE

Mapa statistických obvodů, metadata
 Populační grid 2011, metadata

21.5.2019 NEW nový GIS pro územní přípravu SLDB 2021, INSPIRE

Přehled



D. Způsoby využívání ZSJ (RSO) - 3

• Kde a jak objednat ZSJ    
• https://www.czso.cz/csu/rso/jak-objednat-produkty

• Data ČSÚ pro ÚAP kraje - stavební vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 1, 
část B podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území, bod 6. sídelní 
struktura;

• Uživatelům doporučujeme odebírat data ZSJ na našich Informačních 
službách, např. katerina.boudova@czso.cz, l. 2425. Od 1.1.2019 byl 
aktualizován ceník produktů RSO, např. vrstva ZSJ Kč 300,--. Veřejná správa 
– produkty bezúplatně.
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Webová aplikace „iRSO v. 4“ uplatnila standard grafiky pro
uživatelské rozhraní a je podporována nástrojem Správy
mapových projektů. Obsahuje bloky:

Základní funkce
«« Rychlé vyhledávání 
«« Vyhledávání budov
«« Vyhledávání území
«« Popisné číselníky
Pokročilé funkce
«« Územní přehledy
«« Výběry, stahování dat
Mapové projekty
«« tematické mapy
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E. Harmonizace ZSJ - 1

• V rámci územní přípravy na příští cenzus v roce 2021 probíhá 
činnost nad ZSJ. Nejde o revizi ZSJ ve smyslu provedení 10leté 
aktualizace ZSJ. V územní přípravě SLDB od r. 2017 probíhá tzv. 
harmonizace ZSJ, kterou umožnil technologický rozvoj, bohatá 
datová infrastruktura z vnitřních a externích zdrojů, zejména 
ZABAGED a ortofotomapy Zeměměřického úřadu, a rutinně 
prováděná údržba časově prostorového rámce ZSJ a celé 
soustavy územních celků propojené na budovy, byty. 

• HARMONIZACE ZSJ představuje zavedení inovačních 
datových prvků a prohloubení analytických postupů 
vedoucí k přesnějšímu pohledu na popis skutečného 
stavu v území s potenciálem přesahu osvědčených 
činností do rozšíření průběžné údržby prvku ve smyslu 
extenzivním i intenzivním. 
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E. Harmonizace ZSJ - 2

„Skutečným stavem v území ZSJ“ se rozumí soubor sociálních, ekonomických, ekologických a 
geografických skutečností, které se vyskytují v daném prostoru k danému okamžiku a které zásadně 
ovlivňují lidskou činnost na daném území ZSJ. Jde o princip, na kterém je založena správa ZSJ.

Cílem harmonizace ZSJ pro účely SLDB je co nepřesnější zaznamenání dynamicky se měnící sídelní 
struktury ČR k rozhodnému okamžiku SLDB v roce 2021 a jejího převažujícího charakteru území.
Cílem harmonizace ZSJ pro postcenzální vývoj agendy soustavy ÚEP je vyvinout inovace na základě 
dostupnosti nových zdrojů dat, realizovat je v rutinní správě ZSJ a poskytovat uživatelům vysoký 
standard spolehlivosti časově prostorového identifikačního rámce osídlení České republiky, který 
reflektuje na dynamický územní rozvoj a na dopady do sociálních, ekonomických a ekologických 
charakteristik na bázi územního prvku střední velikosti.

Dílčími cíly harmonizace jsou zejména:
►
rozvoj stupnice (číselníku) pro převažující charakter skutečného využití území u venkovského 
typu osídlení;
►
rozvoj metodik využívání externích zdrojů, např. nových atributů ZABAGED; 
►
zavedení metody využívání údajů RES o zařazení právních subjektů do klasifikace ekonomických činností 
NACE a jejich adres sídel ve vazbě na území ZSJ;
►
pokračovat v širším využívání potenciálu ÚPD obce vytěžováním výkresu skutečného stavu v území obce 
pro popis a stanovení převažujícího charakteru skutečného využití území ZSJ; podmínkou pro celoplošné 
využívání ÚPD jsou současné aktivity MMR na poli územního plánování;
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E. Harmonizace ZSJ - 3

„Metodika harmonizace ZSJ pro potřeby SLDB v roce 2021“ 
vychází z dokumentu Koncepce územní přípravy SLDB 2021 a 
konkretizuje směry územní přípravy na poli údržby ZSJ. ZSJ je 
opět základní prezentační jednotkou výsledků SLDB 2021; 
nejnižší zpracovatelskou jednotkou SLDB je statistický obvod. 

Konstatuje se, že harmonizace je umožněna vnitřními a vnějšími 
podmínkami. Nejdůležitější z nich je existence RÚIAN, na který je 
SIS napojen a ve kterém je úřad editorem prvku ZSJ, přinesla 
nárůst pracnosti (příprava dat k odeslání, dokumentace změny 
ZSJ, novou aplikaci pro odesílání a zpětné info ISÚI o zápisu či 
jiném výsledku operace). Přínosy v neustálém toku dat RÚIAN 
pro aktualizaci soustavy ÚEP a služeb např. WMS ČÚZK převažují.
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E. Harmonizace ZSJ - 4

Zdroje dat pro harmonizaci ZSJ:
a) Data z vnitřních zdrojů

• statistické údaje (výstupy ze SLDB 2011, statistických úloh, publikace), 
• statistické registry (agenda RSO, adresy sídel právních subjektů RES, chybí údaje DFO?);

b) Data od spolupracujících subjektů
• ČÚZK (mapové podklady, ZABAGED, Geonames);
• MV (ISEO, ROB?);
• Cenia (INSPIRE);
• vybrané obce (krajská města, hlavní město Praha – harmonizované hranice a 
názvy ZSJ za území města);
• jiné informace (návrhy na změny názvu ZSJ aj.);

c) Veřejně dostupná data
• Nahlížení do KN (DP ISKN);
• Geoportál ČÚZK;
• VDP RÚIAN ČÚZK;
• webové stránky obcí (ÚPD), krajů (ÚPD), státních úřadů a institucí, významných 
developerských firem; komerční mapové portály;
• jiné (publikace aj.);
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E. Harmonizace ZSJ - 5

Schéma: Fáze harmonizace ZSJ
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E. Harmonizace ZSJ - 6

I. FÁZE HARMONIZACE zaměřená na dílčí činnosti v roce 2019:

A. Existence a vymezení ZSJ
Ze škály pohledů jsou vybírány ty, které by mohly vést ke vzniku/zániku 
ZSJ či úpravě hranic:
• revize areálů všeho druhu (dopravní, průmyslové, energetické, 

obchodní aj.) pomocí parametrů, např. revize všech průmyslových 
areálů s plochou nad 100.000 m2;

• prověření území s realizovanými významnými developerskými 
projekty; vyhledávání lokalit satelitní výstavby;

• průzkum shluků nových budov v území pomocí mapové vrstvy 
budov vzniklých mezi lety 2011-2018; revize všech lokalit, kde se 
budova kříží s hranicí ZSJ; 

• průzkum obcí, které se vyznačují v posledních letech nebývalou 
sídelní dynamikou (počet obyvatel, domů, bytů). 

• přeměna vybraných dílových ZSJ na nedílové ZSJ;
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E. Harmonizace ZSJ - 7

B. Názvy ZSJ
• např. porovnání názvů ZSJ, které jsou odvozeny od názvu ulice s názvy ulic 

a jiných veřejných prostranství nacházejícími se v dané ZSJ;

C. Charakter ZSJ
• aktualizace číselníku 0719 Charakter území ZSJ;
• prověření ZSJ s vybraným charakterem území (venkovská smíšená lokalita, 

venkovská lokalita bez zástavby, rezervní plocha, zemědělská plocha, lesní 
plocha) ve vazbě na změny v četnosti budov ležících na území dotčené ZSJ; 

• prověření všech ZSJ u nichž převažující počet budov s vybraným atributem 
ZPVYBU neodpovídá současnému převažujícímu charakteru ZSJ, např. 
ZPVYBU kód 1 průmyslový objekt nebo kód 12 stavba pro výrobu a 
skladování a nemající charakter ZSJ průmyslového areálu; pozn. 1/

• prostorové analýzy adres sídel právnických subjektů s přihlédnutím k 
odvětvové klasifikaci NACE právních subjektů, které aktivně podnikají a 
jsou umístěny v území dotčené ZSJ;

1/ Nejasné svým užitím jsou stavební objekty s kódem ZPVYBU 20 víceúčelová stavba, 
resp. kód 19 jiná stavba.
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přejmenování ZSJ
(dříve V Chaloupkách)
Zdroj: Názvoslovná komise

vznik ZSJ 
Vysoká škola 
(vyčleněním)
Zdroj: vlastní

vznik ZSJ 
průmyslového 

charakteru 
Zdroj: vlastní

změna charakteru ZSJ 
(ze zemědělské plochy 
na průmyslový areál)

Zdroj: vlastní



E. Harmonizace ZSJ - 8

II. FÁZE HARMONIZACE představuje plošnou harmonizaci všech 
ZSJ na základě syntézy dílčích poznatků z dostupných dat o území 
ČR. Bude systematicky prozkoumáno různými metodami celé 
území státu, každá lokalita.

Na základě věcného záměru zákona o Sčítání lidu, domů a byty v 
roce 2021 (paragrafované znění míří v červnu do vlády) byly 
začátkem května t.r. osloveni primátorky/primátoři krajských 
měst a hlavního města Prahy dopisem se žádostí o spolupráci při 
územní přípravě SLDB, konkrétně při harmonizaci ZSJ.

Obdobně budou v roce 2020 osloveny žádostí o spolupráci ORP.
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F. Shrnutí

Dnes je ZSJ ve velmi dobré kondici a stále má před sebou výzvy:

- harmonizaci hranic, popisu a charakteru území ZSJ;
- rozšiřování služeb pro uživatele;
- transformace dat a zřízení publikační databáze INSPIRE;
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Kdo se nemění, nežil.
(čínské přísloví)

Děkuji za pozornost

Zdeňka Udržalová, Ing.
zdenka.udrzalova@czso.cz
604 227 034, 466 743 460

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

RSO
V Ráji 872, 531 53 Pardubice
GPS 50.0281653N, 15.7671725E
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Reference:

 GŘ Hasičského záchranného sboru (projekt 112 aj.); 
záchranné systémy;

 státní správa a samospráva (MV, MŽP, MMR, ČÚZK aj.)
 projekt Hlukové mapy (MZdr)
 projekt RÚIAN (ČÚZK)
 kraje, obce (IPR, MMPlzně, MMBrna, LB atd.)
 GeoInfoStrategie, projekt DMVS (MV)
 INSPIRE (MŽP - statistické jednotky, rozložení obyvatelstva)

ZABAGED (Zeměměřický úřad kartografie – ZSJ, ÚTJ)
 mobilní operátoři (nastavení mobilní sítě, ZSJ, SO)
 akademická sféra (VŠB – TÚ, UP Olomouc, UK Praha)
 marketingové a distribuční společnosti
 banky a pojišťovny
 soukromé osoby
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