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1. POLOHOPIS BYTŮ 

Český statistický úřad vede evidenci bytů za účelem 
podpory sociálních statistik v úlohách výběrových 
šetření a plošného zjišťování (typicky pro Sčítání lidu, 
domů a bytů /SLDB/). 

Neveřejná evidence bytů byla založena na datech 
SLDB 1991 a zahrnuje populaci bytů na území České 
republiky. Od 1.3.2001 je aktualizována z vlastních zdrojů 
(SLDB, výkaz Stav 7-99, provozní informace o existenci bytů 
ze sítě tazatelů) a z externích zdrojů dílčí povahy (ISKN, 
RÚIAN). 

Evidence zahrnuje číslo a identifikátor bytu, jeho technické 
parametry velikosti a vybavenosti a údaj o obydlenosti.
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Polohopis bytů

Evidence bytů  ČSÚ poskytuje charakteristiky bytového fondu v ČR a 
pro statistické účely představuje také seznam výběrových jednotek, 
které jsou základem pro výběrové postupy na principu náhodnosti. 

Aplikován je dvoustupňový výběr a to na úrovni statistických obvodů a 
na druhém stupni na úrovni jednotlivých bytů. Výstupem je výběrový 
soubor bytů pro dané statistické šetření a referenční období, který je 
vybraný nad základním souborem všech bytových domácností ČR. 

S výběrovými soubory, resp. s celým základním souborem, pak 
tazatelská síť ČSÚ zajišťuje úkoly v terénu, při kterých se neobejde 
bez aplikování mj. logistických znalostí a metodik. K těm elementárním 
patří polohopis bytu v rámci budovy a jejich částí (vchodů, 
podlaží).

Evidence bytů je součástí agendy Registru sčítacích obvodů a budov.
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Polohopis bytů

POJMY - 1
Polohopisem bytu se rozumí prostorové určení části 
budovy, ve které se nachází byt, a jeho umístění. 1/

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou 
podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. 2/

Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor nebo 
rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako 
vymezená část domu a jiné typy jednotek. 3/

Identifikace bytu představuje posloupnost jednak čísla bytu, 
části budovy (vchodu) a označení budovy vybranými adresními 
prvky a jednak identifikaci budovy, části budovy a příslušného 
bytu v databázi bytů. 1/

Počítání bytů představuje metodu polohopisné identifikace bytů 
v budově s bytem v případě, že byty nejsou očíslovány přímo na 
rámu či dveřích do bytu. 3/
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POJMY – 2

Podlaží budovy představuje konstrukční podlaží budovy. 
Za nadzemní podlaží se považují přízemí, každé poschodí i 
podkroví. Suterén není nadzemní podlaží. Přízemní budovy jsou 
jednopodlažní. Pokud je budova celá podsklepená, jde také o 
podlaží (podzemní). 
Pro statistické účely se za první nadzemní podlaží považuje 
konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy na úrovni okolního 
terénu, příp. výše, a to po celém obvodu domu, bez ohledu na 
to, zda jsou na něm umístěny byty, nebytové prostory (např. 
garáž, kotelna, obchod) nebo společné prostory domu. Stojí-li 
budova na svahu tak, že má z každé strany jiný počet podlaží, 
bere se v úvahu počet podlaží, který je vidět na straně hlavního 
vchodu. 3/

1/ metodika ČSÚ;
2/ úplné znění zákona č. 2/2001 Sb., o vlastnictví bytů, § 2 Vymezení pojmů (viz ASPI, klíč <vlastnictví bytů>); dále naposledy zákon č. 
256/2013 Sb., vyhláška č. 357/2013 Sb.);
3/ zákon č. 2/2001 Sb., o vlastnictví bytů, § 2 Vymezení pojmů, dále též katastrální zákon č. 256/2013 Sb., § 3 Předmět evidence, odst. (1) 
písm. d, e (zdroj ASPI, klíč <jednotka>;
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POJMY - 3
• V rámci územní přípravy SLDB 2021 bylo a je třeba se 

intenzivně věnovat vchodům k bytům jako uzlovému bodu 
pro sběr údajů od domácností způsobem 1. fáze on-line 
pomocí webového formuláře či v rámci následné 2. fáze 
došetřování údajů sčítacím komisařem za ty bytové 
domácnosti, které v 1. fázi nevyplnily údaje pomocí webové 
aplikace. Do webové aplikace se uživatel hlásí mj. pomocí 
adresy a ztotožnění s číslem bytu, jménem vlastníka, na  
které bydlí. Roletová nabídka bude obsahovat seznam bytů  
dle zdrojů (Katastr, Vlastníci bytového domu, RSO, Sčítací 
komisař na základě informační pochůzky svého sč. obvodu).

• Vzhledem k tomu, že některé způsoby očíslování bytů se 
provádějí odděleně za každou část budovy (vchod) zvlášť a 
některé průběžně bez ohledu na vchody, bylo nezbytné v 
územní přípravě věnovat zvýšenou pozornost právě způsobu 
identifikace vchodů k bytům v rámci celé budovy. Mj. v r. 
2019 po celém území ČR proběhlo místní šetření zaměřené 
na zpřesnění násobných vchodů bez samostatné adresy.
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► zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v pozdějším znění 
(2004, 2006; § 20a byty neveřejnou částí registru); vyhlášky ČSÚ o 
Programu statistických zjišťování v daném roce;

► zákon č. 158/2001 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001;
► zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011;
► návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (schvalování v PS);

► zákon č. 2/2001 Sb., o vlastnictví bytů, v pozdějším znění;
► zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v pozdějším znění; 
vyhlášky ke katastrálnímu zákonu;

Zapisování údajů o bytu včetně jeho čísla je dílčím 
způsobem řešeno v zákoně o vlastnictví bytů, dále 
identifikace bytů je účelově řešena v katastrálním zákoně 
pro zápisy jednotek do katastru nemovitostí a konečně 
v zákoně o státní statistické službě v souvislosti s evidencí 
bytů v Registru sčítacích obvodů a budov (RSO), která je 
neveřejnou částí registru, a slouží ke statistickým účelům.

2. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY
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SHRNUTÍ č. 1: 

V České republice není legislativně upraveno závazné 
označování bytů na vstupu do bytu, práva a povinnosti k 
údržbě číslování bytů v rámci budovy a jejich částí 
(vchodů), ani systémová podpora prostorové identifikace 
bytů. 

SHRNUTÍ č. 2:

Zapisování údajů o bytu včetně jeho čísla je dílčím 
způsobem řešeno v zákoně o vlastnictví bytů, je účelově 
řešeno v katastrálním zákoně pro zápisy jednotek do 
katastru nemovitostí a v zákoně o státní statistické službě 
pro účely podpory statistických úloh včetně výběrových 
šetření v domácnostech a sčítání lidu, domů a bytů.
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3. EVIDENCE BYTŮ V ČR - 1

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Při analýze jednotek zapsaných v katastru nemovitostí bylo vzato v úvahu, že:

a. od 1.1.2014 platí katastrální zákon harmonizovaný na nový občanský zákoník a dopadem je 
rozšíření dosavadního předmětu o nový pojem „jednotka“, která představuje mj. byt, skupinu 
bytů, skupinu nebytových prostor a skupinu bytů a nebytových prostor. To znamená, že se 
připouští vymezení jednotky prostorově širším než je byt ve smyslu stavebního zákona.

b. vlastník může zapisovat nemovitost i bez rozdělení na jednotky/byty. Typicky jde o rodinné 
domy, bytové domy samosprávy, bytových družstev;

c. vlastník budovy svým prohlášením určuje prostorové vymezené části budovy, které se za 
podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytů a v souladu se stavebním určením stanou 
jednotkami a společnými částmi domu;

d. prohlášení musí obsahovat kromě jiného označení budovy údaji podle katastru nemovitostí a 
číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v budově. K příloze se přikládají 
půdorysy všech podlaží, určující polohu jednotek aj. skutečnosti. Jsou ukládány ve Sbírce listin.

e. o jednotce se eviduje číslo jednotky, údaje o budově, typ jednotky, způsob využití jednotky, typ a 
způsob ochrany nemovitosti, číslo listu vlastnictví, spoluvlastnický podíl, právní vztahy;

f. dle metodiky ISKN musí být jednotka v budově označena jednoznačně, tzn. nejlépe 
očíslováním, ale zákon umožňuje identifikaci jednotek popisem jejich umístění v budově. Dále 
je třeba počítat s možností, že v budově s více čísly popisnými jsou jednotky číslovány 
odděleně pro každé číslo popisné. Může též nastat případ, kdy jsou byty a nebytové prostory 
jako jednotky, číslovány ve dvou samostatných číselných řadách.
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Kod ZPVYJED Četnost k 1.1.2017 Význam

1 1 796 103 byt

2 3 605 ateliér

3 87 797 garáž

4 6 020 dílna nebo provozovna

5 71 272 jiný nebytový prostor

6 8 564 rozestavěná jednotka

7 11 skupina bytů

8 44 skupina nebyt. prostorů

9 128 skupina bytů a nebyt. p. 

Pro účely aktualizace RSO jsou využitelné typy jednotek s kódem 1, 7 a 9:
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SHRNUTÍ č. 3

Způsoby číslování jednotek v katastru nemovitostí mohou 
být dle vlastníků velmi různorodé, nicméně přidělená čísla 
bytů by měla vycházet ze skutečného číslování bytů 
v budově a být totožná s čísly na vstupu do bytu, 
pokud jsou jimi byty opatřeny. To je stejný metodický 
základ číslování jako u evidence bytů RSO (viz dále).

K 1.1.2017 počet jednotek a jejich skupin zapsaných do 
katastru nemovitostí představoval téměř 2 milióny 
jednotek, z toho 1,8 miliónů jednotek typu byt, skupina 
bytů a skupina bytů a nebytových prostor.
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3. EVIDENCE BYTŮ V ČR - 2

REGISTR SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV

Ucelenou evidenci bytů vedená ČSÚ pokrývá celé území 
státu, je součástí územního RSO a je navázána na 
nadřazenou entitu budovy.
Neveřejná evidence představuje k 1.1.2020 přes 5,1 mil. 
bytů s technickoekonomickými údaji, které jsou 
aktualizovány průběžně z vlastních zdrojů dat: 
• Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu 

Stav 7-99 od stavebních úřadů
• Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB).
K AZD dat patří:
• ISKN (blok Jednotky)
• RÚIAN (údaj o počtu bytů v nových stavebních 

objektech po 1.7.2012). 
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• Datový model: byty jsou očíslovány v rámci jednotlivých statistických budov, tj. 
v rámci jednotlivých vchodů k bytům v budově s číslem popisným. 

• Přirozenou identifikaci bytu představuje územní identifikace budovy, vchod 
k souboru bytů, číslo bytu v budově/vchodu; v podstatě adresa, jejíž součástí je 
číslo bytu.

• Umělou identifikaci bytu představuje jednoznačný bezvýznamový identifikátor 
bytu IDBYT generovaný nad databází RSO s povinnou vazbou na identifikátor 
objektu IDOB a pořadové číslo vchodu k bytům.

• Prvotní naplnění čísel bytů do RSO bylo převzato ze Sčítání lidu, domů a bytů 
(SLDB) v roce 1991, které se odvíjelo od skutečného očíslování bytů v budově 
(viz také metodika ISKN) a pouze ve výjimečných případech, kdy byty v domě 
nebyly na dveřích do bytu očíslovány, použila se zásada počítání bytů dle dvou 
pravidel – od nejnižšího podlaží k nejvyššímu a směrem zleva doprava na 
každém podlaží. 

• Metoda číslování bytů byla odvozena z existující praxe vlastníků 
nemovitostí (dříve bytových podniků, bytových družstev) při počítání bytů 
v rámci budovy a označování vstupu do bytu pořadovým číslem.

• Vývoj číslování: následně SLDB v roce 2001 identifikaci bytů v domě potvrdilo 
a bylo možné aktualizovat technické parametry o vybavenosti jednotlivých bytů. 
Zejména po SLDB v roce 2011 v souvislosti s masivním rozšířením bytového 
fondu a s nezávaznou údržbou identifikace bytů se způsoby číslování v zejména 
v nových bytových domech velmi změnily; do jaké míry se číslování změnilo, 
mohou plně odpovědět až výsledky SLDB, které se má konat v březnu 2021.
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ID Technicko ekonomické parametry bytu Zdroj zjišťování

1

Celková plocha bytu, obytných místností dle velikosti
Obytná plocha bytu
Plocha kuchyně, kuchyňského koutu
Plocha ostatních prostor bytu

SLDB, výkaz Stav 7 - 99

2
Obydlenost bytu
Obydlenost bytu dle SLDB – trvalý pobyt
Obydlenost bytu dle SLDB – obvyklý pobyt

SLDB

3

Počet obytných místností
Kuchyň, kuchyňský kout
Počet obytných místností dle SLDB
Počet obytných místností dle velikosti

SLDB, výkaz Stav 7 - 99

4 Poloha bytu v rámci budovy dle SLDB SLDB

5 Připojení bytu na plyn SLDB

6 Připojení bytu na teplou vodu dle SLDB SLDB

7 Připojení bytu na vodovod SLDB

8 Vybavenost bytu koupelnou, sprchovým koutem, 
záchodem dle SLDB

SLDB

9 Způsob vytápění bytu, energie k vytápění bytu dle 
SLDB

SLDB

10 Odvozené ukazatele z parametrů budov
Provozní údaje (byt vybrán do šetření, revize bytu)

SLDB
RSO



SHRNUTÍ – 4

Umělou identifikaci bytu představuje jednoznačný 
bezvýznamový identifikátor bytu IDBYT generovaný 
nad databází RSO s povinnou vazbou na identifikátor 
objektu IDOB a pořadové číslo příslušného vchodu k 
bytům.

SHRNUTÍ - 5

Neveřejná evidence bytů v RSO představuje k 1. 1. 
2020 přes 5,1 mil. bytů s technickoekonomickými 
údaji, které jsou aktualizovány průběžně z vlastních 
zdrojů dat a z externích AZD ČÚZK.
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SHRNUTÍ č. 6

Na základě uvedeného místního šetření v r. 2019 byl v 
metodice přesněji vydefinován tzv. výchozí bod k počítání 
bytů v budově pro účely RSO takto:

Výchozí bod pro počítání bytů v budově je první vchod 
po levé ruce (označení VCH-L) z vnějšího pohledu na čelní 
frontu budovy přístupnou z komunikace motorovými 
vozidly, která slouží k obsluze budovy, např. pro poštovní 
doručování. 
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PROPOJENÍ EVIDENCÍ BYTŮ ISKN A RSO
Bylo propojováno konkrétně 5 063 516 bytů RSO k 1.1.2018 na 
1 796 242 jednotek bytů KN k 1.1.2017 prostřednictvím 
identifikátoru budovy ISKN a čísla jednotky byt, resp. jejich 
skupin, které jsou přítomny v obou databázích. 

Výsledek byl interpretován následovně:

• úspěšně bylo propojeno 1 518 183 bytů, tj. 84,5 % bytů v KN 
(v 92 038 budovách),

z toho:

– budov ISKN se 2 a více propojenými byty je 89 438 
s 1 515 204 jednotkami bytů; 

• dalších cca 3,55 miliónu bytů evidovaných RSO není zapsáno 
v KN v bloku Jednotky. Je však třeba vzít v úvahu, že u 
dalších 1 176 812 rodinných domů vlastníci dali přednost 
zápisu nemovitosti jako celku včetně pozemku a bytů; 
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SHRNUTÍ č. 7
Výsledek propojení bytů zapsaných do ISKN a evidovaný v RSO je dobrý a je 
POUŽITELNÝ, i vzhledem k tomu, že rodinné domy z hlediska identifikace bytu a 
logistiky statistických šetření nejsou větším problémem. 

Část nepropojených jde na vrub aktualizačních zdrojů RSO; část nepropojených jde na 
vrub částečně rozdílného číslování bytů zajištěnými rezortními metodikami ČSÚ a ČÚZK; 

Je vyvinuta a uváděna do provozu nová aplikace RSO pro zpracování konstitučních 
záznamů o bytech. Obsah je rozšířen o nový atribut kvality propojení bytu (zdroj „ISKN“). 

Zbytková množina nepropojených bytů a jednotek typu skupin s kódem 7 a 9 budou 
rozklíčována do úrovně existence jednotlivých bytů kapacitami RSO a územní přípravy 
SLDB.

SHRNUTÍ č. 8
Číslování jednotek v KN není v souvislé číselné řadě, tzn. neexistuje spojité číslování 
bytů a ostatních jednotek v budově KN a nelze proto mluvit o pořadových číslech 
jednotek v budově, ale pouze o číslech jednotek. 

Není zaručena jednoznačnost identifikace jednotky v případech existence více částí 
jedné budovy (vchodů) s byty se společným číslem popisným, které je třeba ošetřit.
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4. Způsoby číslování bytů v budově

Úvodem k číslování

I přes legislativně neukotvené číslování bytů má v zásadě 
každý byt v praxi nějaké číslo či označení přiděleno a to 
může být zapsáno buď do KN nebo je uvedeno v seznamu 
členů bytových družstev či je obsahem nájemních smluv, 
vyúčtování služeb, dokumentace staveb apod. Jedná se 
tedy o masově rozšířenou identifikaci, která je relativně 
stabilní v čase a zveřejněná za část bytů v KN. 

V současnosti jsou známé či teoreticky možné různé 
metody systematického číslování bytů v budově, které 
se liší z pohledu svého prostorového vymezení (celá 
budova, vchod, podlaží), použitých pravidel počítání bytů 
v rámci daného prostoru v budově a stanovení výchozího 
bodu číslování bytů v budově. 
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Příčina existence různých metod identifikace bytu tkví v 
různých pohledech na zájmový objekt. Lze rozlišit dva typy 
metod: 
- typ stavební, vyplývající z projektu stavby jako 

prostorového objektu,
- typ logistický, odvozený z obvyklého pohybu osob po 

budově. 

Základními pravidly počítání bytu jsou:
A. pravidlo levé ruky (směrem zleva doprava)
B. pravidlo od nejnižšího podlaží k nejvyššímu (směrem 

zdola nahoru).
jejichž kombinace je v praxi nejčastěji používanou, zřejmě 
jde o typ logistický. 
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Jednotlivé metody se přitom v praxi vyznačují různými
kombinacemi základních pravidel a jejich mutací, např.  
jako je použití pravidla pravé ruky, pravidla shora dolů či
jiných (což je doloženo daty). 

Použitá metoda číslování bytů se odráží v různých
formátech zápisů čísel bytů v rámci budovy, např. zápis
bytu číslo 1, 2, 3; nebo významový kód bytu 1, 2, 3 na 1. 
podlaží budovy je zapisován 1.01, 1.02, 1.03, na 2. podlaží 
2.01, 2.02, 2.03, popř. průběžně bez ohledu na podlaží 
jako 1.01, 1.02, 1.03, 2.04, 2.05, 2.06 a s prefixem podlaží; 
atd.
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Užití:  RSO, ISKN Užití:  výjimečné



Schéma ad Aa.1.b.2. Schéma ad Aa.1.c. 
Užití: výjimečné Užití: výjimečné
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Přehled způsobů číslování bytů v budově - 2

B. Spirálový v rámci budovy (bez ohledu na vchody)
a. aberace dle 1. pravidla levé ruky či 2. pravidla pravé ruky

b. aberace dle 1. pravidla zdola nahoru či 2. pravidla shora dolů

c. aberace dle podlaží (bez ohledu na vchody)

Schéma ad B.a.1.b.1. Schéma ad B.a.1.c. 

Užití: výjimečné
Užití: výjimečné
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Přehled způsobů číslování bytů v budově - 3

C. Spirálový dle vchodů a s prefixem podlaží

Jde o perspektivní způsob číslování pomocí významového kódu 
bytu, který je blízký pojetí číslování bytů dle evropské směrnice 
INSPIRE. Má výhodu neduplicitního čísla bytu v rámci vchodu, 
většinou označených č.p. či popř. neformálně, výhodu 
zakomponování polohy bytu na podlaží, což zvyšuje kvalitu 
sbíraných dat. 

Užití: nová výstavba, 
družstevní byty
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D. Jiný způsob
V místním šetření v r. 2019 byla zjištěna celá řada ojedinělých 
způsobů číslování bytů vlastníky:
• vchod A sestupně, vchod B, C vzestupně, např. budova IDOB 1004232268, 

RUIANSO_ID 14523612;
• přerušované řady čísel bytů, které vyplývají z číslování všech jednotek budovy 

zapsaných v katastru nemovitostí;
• různý mix čísel nijak uspořádaný ani v rámci vchodu a podlaží (namátkově budova 

IDOB 1033028614);
• nesouvislá číselná řada pro podlaží s novou nástavbou s byty, např. budova IDOB 

1013002911, RUIANSO_ID 9487352;
• nesouvislá číselná řada pro přístavbu s byty, např. budova IDOB 1033945544;
• číslování bytů počínaje vchodem č. 3, např. budova IDOB 1011378795;
• atypická stavba - byt se polohou nachází nad 3. vchodem, ale vstup má z 2. vchodu, 

budova IDOB 1019808373;
• číslování zohledňující budovu v terénu, např. budova v Praze IDOB 1030317143;
• 3D způsob číslování bytů, které vychází z stavebních výkresů s průměty stavby v 3D 

modelu lze při sčítání využít jen ve velmi jednoduchých stavbách (např. v budovách se 
stejnou strukturou bytů nad sebou a jednoduchými stejnými vstupy na podlaží); 
v ostatních případech je prakticky nerealizovatelné bez grafické podpory. 

• neúplné číslování bytů, potom budova je pro statistické účely považována celá za 
neočíslovanou;

• nelogické číslování bytů, potom budova je účelově považována celá za neočíslovanou 
a nastupuje institut „počítání bytů“ dle stanovené metodiky;
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SHRNUTÍ č. 9
Statistické úlohy vyžadující terénní sběr dat u bytových domácností 
jsou tedy prostorově orientovanými úlohami, které dosud nemají 
plnou oporu v grafice a to se projevuje v obtížnosti zadání a řešení 
úloh s logistickými aspekty, jakou je např. SLDB či výběrová šetření.

SHRNUTÍ č. 10
Uplatňování kombinace pravidla levé ruky a pravidla od nejnižšího podlaží 
k nejvyššímu je základním způsobem počítání bytů v budovách ČR, který 
se odráží v číslování bytů v evidenci bytů ČSÚ. V nové výstavbě budov po 
roce 2000 se prosazuje také stavební typ metody číslování bytů, u kterého 
v konstrukčně složitějších vnitřních prostorách budovy a bez čísel na 
vstupech do bytů je prakticky nemožné ztotožnit konkrétní byty bez účinné 
grafické podpory či komunikace s vlastníkem aj.

SHRNUTÍ č. 11
Překážkou z pohledu logistiky je fakt, že čísla na vstupu do bytu nejsou 
dostupná, tzn. nejsou uvedena na vstupu do bytu či jinak, nebo jsou celé 
budovy a mnohdy i jednotlivá podlaží uzamčená. Je nezbytná spolupráce s 
vlastníky nemovitostí.
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SHRNUTÍ č. 12

Spirálový způsob číslování bytů v budově dle 
vchodů a s prefixem podlaží je perspektivním 
způsobem číslování pomocí významového 
kódu bytu a je kandidátem na širší užití. 

Jeho pojetí číslování bytů je blízké datové 
specifikaci evropské směrnice INSPIRE (dále je 
uváděn i typ podlaží jako je podzemní, suterén, 
nadzemní, podkroví). 
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5. Závěrečné shrnutí

SHRNUTÍ č. 13 závěrečné
Naděje tkví v potencionálně širší ochotě veřejnosti k účasti
na digitálním způsobu sběru dat SLDB 2021 přes internet.

Riziko tkví v tom, že domácnost neztotožní svou bytovou
domácnost a tudíž si nevybere ve web formuláři SLDB
2021 žádnou z nabízených adres až do úrovně bytu a bude
méně ochotna komunikovat se sčítacím komisařem při
následném došetřování pomocí listinných formulářů
Bytový list, Osobní list. Jedním z opatření k minimalizaci
rizik jsou náročné aktivity nastíněné v této prezentaci a
připravované zkušební sčítání na podzim 2020.

Registr bytů s přiměřenou oporou v grafice a standardu
BIM je jediným dlouhodobě efektivním řešením.
Stále se hledá správce registru bytů.



Děkuji za pozornost

Zdeňka Udržalová, Ing.
zdenka.udrzalova@czso.cz
604 227 034, 466 743 460
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V Ráji 872, 531 53 Pardubice
GPS 50.0281653N, 15.7671725E


