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RÚIAN 

• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – jeden ze 4 základních registrů 
veřejné správy ČR 

• Obsah RÚIAN je definován v § 31 zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb. 
(ZZR):  
• Územní prvky (včetně adresních míst) 

• Územně evidenční jednotky 

• Účelové územní prvky 

• RÚIAN je veřejný seznam, který obsahuje referenční údaje 
 

 



Účelové územní prvky (ÚÚP) v RÚIAN 

• Podle § 31  odst. 2 obsahuje RÚIAN i údaje o účelových územních prvcích:  
• „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. (§ 31, odst. 2 ZZR), a pokud tyto 
účelové územní prvky jsou bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků 
podle odstavce 1 nebo do některého z nich“ 

• Prvním a prozatím jediným účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN jsou 
volební okrsky  
 



Účelové územní prvky (ÚÚP) 

• ÚÚP lze stanovit pouze zákonem  

• O ÚÚP jsou, stejně jako o jiných územních prvcích v RÚIAN, podle § 32 odst. 1 ZZR 
evidovány:  
• identifikační údaje, kterými jsou kód a název 

• lokalizační údaje, kterými jsou definiční bod a hranice 

• údaje o vazbách na jiné územní prvky 

• Mohou být evidovány i další údaje pokud jsou uvedeny v zákoně, který ÚÚP 
stanovuje (např. nerost, plocha, právní předpis apod.)  
 

 

Referenční údaje 



Výhody vedení ÚÚP 

• Přehledná a dostupná evidence údajů o veřejnoprávních omezeních, které mají 
přímou vazbu na území  

• Údaje o ÚÚP v RÚIAN jsou referenční, tedy závazné pro použití v agendách 
veřejné správy 
• Možnost přebírání do dalších systémů veřejné správy 

• Automatizované přebírání do ISKN 

• Odpadá povinnost zasílat podklady pro zápis do Katastru nemovitostí 

• Zvyšování aktuálnosti a přesnosti daných údajů  

• Údaje o ÚÚP v RÚIAN (resp. v ISÚI) přímo spravují zákonní editoři přes webové 
služby, které mohou mít implementované do vlastních agentových informačních 
systémů 



Výhody vedení ÚÚP 

• Snadný přístup k datům ÚÚP vedeným v RÚIAN 
• Veřejně dostupné k prohlížení přes Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům RÚIAN 

(https://vdp.cuzk.cz/) 

• Možnost volně stahovat všechna data v XML souborech výměnného formátu RÚIAN (VFR) 

• Referenční data jsou pro orgány veřejné moci dostupná také přes informační webové služby 
(eGON služby) 

• V RÚIAN se podle potřeby pro konkrétní ÚÚP nastaví automatické vytváření vazeb na: 
• Parcely 

• Stavební objekty 

• Adresní místa 

https://vdp.cuzk.cz/
https://vdp.cuzk.cz/


VDP 

 



VFR 

 



Legislativa ÚÚP 

• ÚÚP jsou stanoveny zákonem – jedná se o „malé“ zásahy do legislativy, většinou 
jsme vázaní na podstatnější změny zákonů -> problematické plánování 

• Zavedení konkrétních ÚÚP do RÚIAN je odstupňované přechodnými 
ustanoveními:  
• Zápis údajů do ISÚI 

• Kontroly dat a odstranění nesouladů  

• Vyhlášení zveřejnění ÚÚP (referenčnost) -> publikace v RÚIAN 

Účinnost zákona Zápis do ISÚI 

Vyhlášení ÚÚP 

Kontroly dat a  
odstranění nesouladů 



 



Technické řešení 

 Zápis ÚÚP do RÚIAN probíhá prostřednictvím Informačního systému územní 
identifikace (ISÚI)  

 Zápis do ISÚI se realizuje prostřednictvím editačních webových služeb 
(EWS), které využívají agendové informační systémy příslušných editorů 
 Jednotné řešení pro všechny „nové“ ÚÚP 

 S výjimkou volebních okrsků, kde editace probíhá v interaktivní aplikaci ISÚI 

 



Editace ÚÚP 

• Editaci ÚÚP zajišťují dvě editační webové služby IsuiNavhZmenyUUP a 
IsuiStavNZUUP 

 

 

ISÚI 
AIS 

editora 
ÚÚP 

IsuiNavrhZmenyUUP 

IsuiStavNZUUP 

RÚIAN 



IsuiNavrhZmenyUUP 



IsuiStavNZUUP 



Atributy a vlastnosti ÚÚP 
• Identifikační údaje 

• Kód přidělený z RÚIAN 

• Název 

• Externí ID a Číslo – identifikátory z AIS editora  
• Lze je použít k odkazování do AIS editora přes URL adresu  

• Lokalizační údaje 
• Vymezení – je možné polygonem (multipolygonem) nebo bodem (multibodem) 

• Definiční bod – je možné jej automaticky generovat 

• Údaje o vazbách 
• Vazby na parcely, stavební objekty a adresy 

• Vazby jsou vytvářeny podle překryvu definičních bodů/polygonů s polygonem ÚÚP 
• Do budoucna bude zavedena možnost potvrzovat nejasné vazby (např. s minimálním překryvem) 

 

 

 



Zobrazení ÚÚP v mapě 

 Zatím pouze pro editory  

 Bude dostupné přes VDP 

 Zobrazuje ÚÚP i vazby na další prvky RÚIAN 
 



Technické řešení 

 Přebírání údajů do ISKN:  
 Údaje o BPEJ k pozemkům 

 Jiný právní vztah 

 Údaje k ochraně nemovitosti 

 U budov lze specifikovat způsob  

   transformace podle toho,  

   zda je budova součástí pozemku 

• Možnost zasílat reklamace  



Aktuální stav ÚÚP 

 

 

 

• V legislativním procesu 
• Ochrana přírody a krajiny 

• Ochr. značky geodetického bodu 

• Senátní volební obvod 

• V jednání  
• Ochrana přírodních léčivých zdrojů 

 

 

• Zavedené ÚÚP 
• Volební okrsek 

• Schválené ÚÚP 
• BPEJ 

• Dobývací prostory 

• Chráněné ložiskové území  

 

 



BPEJ 

 

 

 

• Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu, účinnost zákona od 1. 11. 2019 

 

 

 

 

• Editor: SPÚ 

• Zápis BPEJ do ISÚI nejpozději do 1. 11. 2023  

• Zápis BPEJ do RÚIAN nejpozději do 1. 6. 2024  

 

 

 

§1, odst. 7 zákona  
č. 503/2012 Sb. 



Dobývací prostor 

 

 

 

• Novela horního zákona, účinnost zákona od 16. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

§29, odst. 2 a 3 zákona  
č. 77/1988 Sb. 

Formou URL odkazu 



Dobývací prostor 

 

 

 

• Editor: Český báňský úřad  

• Zápis DP do ISÚI nejpozději do 16. 9. 2021  

• Zápis DP do RÚIAN nejpozději  

   do 16. 3. 2022 -> nejbližší ÚÚP  

 

 

 



CHLÚ a CHÚZZZK 

 

 

 

• Chráněné ložiskové území a chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry  

• Novela horního zákona, účinnost zákona od 16. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

§29, odst. 1 zákona  
č. 77/1988 Sb. 



CHLÚ a CHÚZZZK 

 

 

 

• Editor: Ministerstvo životního prostředí 

• Zápis CHLÚ a CHÚZZZK do ISÚI nejpozději do 16. 3. 2022  

• Zápis CHLÚ a CHÚZZZK do RÚIAN  

   nejpozději do 16. 9. 2022  

 

 

 



Ochrana přírody a krajiny 

 

 

 

• Návrh v rámci invazní novely, v současné době doplněna Senátem o pozměňovací 
návrhy a vrácena PS 

 

 

 



Ochrana značky geodetického bodu 

• Návrh v rámci novely zeměměřického zákona, návrh novely bude přepracován 



Potenciální ÚÚP 

• Přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma, v 
vnitřní území lázeňského místa (MZd - ČIL) 

• Senátní volební obvody (MV, ČÚZK) 

• Ochrana vodního zdroje, ochrana vodního díla (MŽP)  

• Památková ochrana (NPÚ, MK) 

• A další…  



Aktuální informace najdete na: 

https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-
sluzby/RUIAN/Ucelove-uzemni-prvky.aspx 
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