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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  

vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

 

obracím se na Vás opět v souvislosti s přípravami na postupné zprovoznění systému 

RÚIAN, který bude součástí základních registrů veřejné správy, vytvářených pro potřeby 

veřejné správy v ČR podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

ČÚZK dnes spouští do produkčního, tj. ostrého, provozu informační systém územní 

identifikace (ISÚI), který je dle zákona editačním informačním systémem pro budovaný 

registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Tento dopis je současně sdělením 

správce informačního systému ISÚI o naplnění systému ISÚI daty a o zahájení provozu ISÚI. 

V souladu se zákonem o základních registrech a v souladu s nařízením vlády č. 161/2011 

Sb., § 3, odst. 5, je tedy dnešek dnem, od kdy stavební úřady a obce zapisují údaje do 

informačního systému územní identifikace. Data v ISÚI jsou naplněna ze zákonem 

stanovených zdrojů k datu 30. června 2011.  

Obce a stavební úřady, jejichž zástupci již se zúčastnili první vlny seznamovacích 

seminářů k projektu základních registrů a registru RÚIAN v měsících červnu a červenci, již 

vědí, co pro ně zahájení editace údajů v ISÚI znamená. K systému ISÚI je k dnešnímu dni 

připojeno již 907 obcí a uživatelská oprávnění k systému má 2 626 jejich zaměstnanců. 

Obce, jejichž zástupci se ještě seznamovacích seminářů nezúčastnili, mají možnost 

se s informačním systémem ISÚI seznámit ve druhé vlně našich seznamovacích seminářů, 

které ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady proběhnou v září a počátkem října. 

Harmonogram seminářů druhé vlny již je připraven a zveřejněn na www.ruian.cz, pozvánky 

již rozeslaly nebo v nejbližší době ještě rozešlou jednotlivé krajské úřady. 

Ty nejdůležitější potřebné kroky obcí si dovolím zopakovat. 

V aparátu obecního úřadu je třeba stanovit konkrétní osoby, které se budou zápisům 

určených dat do připravovaného systému nadále věnovat. Tito delegovaní zástupci by měli 

absolvovat seznamovací seminář, mohou se přihlásit k již vyhlášeným termínům školení 

uživatelů ISÚI, mohou se seznámit s dokumentací na webu RÚIAN. 

Z důvodu nutnosti úzké spolupráce s Ministerstvem vnitra při porovnávání adres 

RÚIAN s adresami v evidenci obyvatel jsou na seznamovací semináře zváni také pracovníci 

ohlašoven obyvatel. Všechny obce, které jsou stavebním úřadem a ohlašovny obyvatel 

z obcí se stavebním úřadem by se k systému měly připojit nejpozději do konce srpna. 

http://www.ruian.cz/
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 Je dále nezbytné, aby se do konce září 2011 k systému RÚIAN (prostřednictvím 

ISÚI) připojila každá obec, a to přímo nebo prostřednictvím jiné obce, na kterou přenese 

kompetenci veřejnoprávní smlouvou. Možnost delegování kompetence se netýká 

kompetencí stavebního úřadu, pouze kompetencí obce.  

Pracovníci obcí a stavebních úřadů pak do systému ISÚI budou zapisovat nejen 

všechny nově vzniklé údaje k územní identifikaci (zejména se jedná o stavební objekty a 

adresní místa), ale postupně, nejpozději do konce října 2011, je třeba do systému ISÚI 

doplnit i údaje, vzniklé nebo změněné po datu migrace dat do ISÚI ze zákonem stanovených 

zdrojů, tedy po 30. červnu 2011. 

V souvislosti s výše uvedeným Vás chci ještě informovat o tom, že o koordinaci 

zadávání dat o adresách do systému evidence obyvatel, spravovaném Ministerstvem vnitra, 

dále intenzivně jednáme. Předpokládáme, že o výsledcích budeme informovat společným 

dopisem ČÚZK a MV samostatně především obce s rozšířenou působností, které do 

systému evidence obyvatel údaje o adresách zapisují (týká se především adres stavebních 

objektů určených k bydlení).  

Pro úplnost ještě upozorňuji na to, že spuštění provozu ISÚI nelze zaměňovat se 

startem celého systému základních registrů, který je zákonem stanoven na 1. července 

2012. Dřívější spuštění agendových systémů je nutné zejména proto, aby byl dostatek času 

na tzv. čistění dat, díky kterému se příslušní editoři vyhnou složitějšímu procesu oprav 

referenčních údajů v zákonem předpokládaném režimu reklamací.    

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a dovoluji si vyjádřit přesvědčení, že náročný 

rozběh základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí zvládneme. Dnešní 

spuštění ostrého provozu editačního systému ISÚI je při plnění tohoto našeho společného 

úkolu významným krokem vpřed. 

 

  

 Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem 

 
 
 Karel Štencel 
 (podepsáno elektronicky) 

 

 
 

 

 

 

 
Určeno: 
 
Statutárním zástupcům, případně tajemnicím a tajemníkům všech obcí v ČR 
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Příloha k dopisu č. j.: ČÚZK-14851/2011 
 
 

Nejdůležitější odkazy k problematice RÚIAN a ISÚI 
 

(stav k datu 29. srpna 2011) 

 
 

1/1 Domovská stránka projektu RÚIAN 
www.ruian.cz  

 
1/2 Harmonogram výjezdních seminářů v území k problematice RÚIAN 
 Návrh termínů druhé vlny sezn. seminářů k projektu RÚIAN/ISÚI   
 
1/3 Vzor veřejnoprávní smlouvy pro případné delegování kompetencí obce 
 Vzor veřejnoprávní smlouvy obcí 
 
1/4 Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady 
 Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady 
 
1/5 eLearning k programu ISÚI 
 Školící příručka ISÚI (eLearning) 
 
1/6 Často kladené dotazy 

FAQ – často kladené otázky  
 
1/7 Základní uživatelské postupy v ISÚI 

Uživatelské postupy v ISÚI   
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