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 Zmocnění §2 zákona č. 250/2017 Sb. o 
elektronické identifikaci
◦ „Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti 

prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s 
využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace“

◦ Přechodné období je stanoveno na 2 roky od účinnosti ZoEI
(tj. do 7/2020)

◦ Po této době bude třeba přestat používat lokální přístupové 
údaje

 Identita
◦ je jedna a definuje jí záznam v ROB
◦ může mít neomezeně identifikačních prostředků
◦ každý prostředek má úroveň ztotožnění LoA (nízká, 

střední, vysoká)
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 Národní identitní autorita vytváří federativní systém, 
který se skládá z následujících komponent:
◦ Národní bod jako centrální bod federativního systému, který 

zajišťuje komunikaci a registraci účastníků federace. Tato 
komponenta zajišťuje současně vždy jednoznačné ztotožnění 
osoby, která prokazuje svoji totožnost předložením 
autentizačních prostředků

◦ Kvalifikovaný správce, který vydává jednoznačně 
identifikovaným fyzickým osobám prostředky pro vzdálenou 
autentizaci (prokázání totožnosti) a provádí veškeré činnosti 
spojené se správou těchto prostředků a prokazováním 
totožnosti fyzické osoby

◦ Základní registry, které poskytují jednoznačnou identifikaci 
osoby a zajištění vazeb této osoby vůči referenčním údajům o 
osobě

◦ Národní uzel eIDAS, který zajišťuje přijímání vzdáleného 
prokázání totožnosti z ohlášených systémů dle nařízení eIDAS
a předávání vzdálené identifikace a autentizace z České 
republiky ostatním státům EU
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 Státní poskytovatelé:
◦ I. elektronický občanský průkaz

 úroveň záruky LoA vysoká
◦ II. UPS (jméno, heslo, SMS)

 úroveň záruky LoA střední

 Soukromoprávní poskytovatelé:
◦ III. SoNIA/BankID
 Novela zákona o bankách (vyhlášeno ve 

Sbírce zákonů pod č. 49/2020, účinnost od 
1.1.2021)

 úroveň záruky LoA vysoká
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 od 7/2018 si eOP aktivovalo cca 300 tis. 
jeho držitelů

 Identifikační aplikace v eOP
◦ aktivace eOP při předání, nebo kdykoliv později
◦ vyžaduje znalostní kódy IOK/DOK, 4-10 čísel
◦ kód odemyká přístup k identifikačnímu certifikátu
◦ LoA = úroveň ověření dle eIDAS – vysoká
◦ vyžaduje instalaci tzv. Middleware, který je k dispozici
◦ pro všechny používané platformy vč. mobilních



8

 alternativa k eOP
 místo čtečky jakýkoliv mobil
 fakticky jde o uživatelský účet v NIA
 LoA = úroveň ověření dle eIDAS – střední
 založte si sami na www.eidentita.cz
 potvrzení registrace účtu možno:

◦ na každém CzechPointu
◦ nebo prostřednictvím Datové schránky FO, nebo 

eOP
 jako druhý faktor je třeba 

vždy opsat kód ze SMS
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 V projektu ISKN se na propojení na NIA 
připravujeme - CR014 „Úprava autentizace 
a autorizace externích uživatelů“
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11 https://portal.gov.cz/
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 ČÚZK poskytuje na Portálu občana vlastní dlaždici: 
přehled vlastnictví
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Statistiky přehledu vlastnictví 
na portálu občana

 průměrný denní počet přehledů vlastnictví, 
vygenerovaných přes Portál občana: 500 (přes víkend 
méně)

 průměrný denní počet unikátních uživatelů, pro které se 
ten přehled vlastnictví generuje: 350

 průměrný měsíční počet unikátních uživatelů, pro které 
se ten přehled vlastnictví generuje: 3500 (za tento 
leden 4600)



16



17

 Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím „… informace zveřejňované způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a 
strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel 
následného využití není omezen a které jsou 
evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ 
Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob 
zveřejňování informací veřejného sektoru.

 Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací 
zveřejňovaných jako otevřená data
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 Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací 
zveřejňovaných jako otevřená data
◦ mj. Informace obsažené v základním registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) podle zákona č. 
111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 Novela nařízení vlády č. 425/2016 Sb., aktuálně po 
meziresortním připomínkovém řízení

 ČÚZK navrhuje doplnit seznam o dvě datové sady
◦ 1. Digitální geografický model území České republiky 

odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1:200 
000 (Databáze Data200).

◦ 2. Digitální geografický model území České republiky 
odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1:50 000 
(Databáze Data50).
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 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
2019/1024/EU ze dne 20. června 2019 o 
otevřených datech a opakovaném použití informací 
veřejného sektoru

 Zavádí pojem Datové soubory s vysokou hodnotou 
(High-value datasets / HVDs)

 Gestorem Směrnice je MVČR
 Implementace do českého právního řádu do 

17.7.2021
 Do září 2020 bude pod Evropskou komisí 

připraven přibližný návrh HVDs
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 Zavádí několik oblastí: 
1. Geoprostorové údaje
2. Pozorování Země a životní prostředí
3. Meteorologie
4. Statistika
5. Společnosti a vlastnictví společností
6. Mobilita

 Resortu se bude týkat v oblasti č. 1
◦ RÚIAN, Data INSPIRE?, Ortofoto?, 
◦ ZABAGED?, Geonames? …
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§ 5 Poskytování výsledků zeměměřických činností
(1) Zeměměřický úřad poskytuje údaje databáze

(ZABAGED, základní bází geografických dat České
republiky), ortofota České republiky, státního
mapového díla, databázového souboru geografického
názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená
data. To neplatí, jde-li o údaje, k nimž je přístup
vyloučen nebo omezen z důvodů ochrany kritické
infrastruktury podle krizového zákona.

Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

viz https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBL5KVYK2
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 Viz http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-
poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-
sluzeb.aspx

Od 1.1.2020 používáme 
standardní licence CC-BY 4.0
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 Výměnný formát RÚIAN (VFR) - http://vdp.cuzk.cz/
 Adresy z RÚIAN v CSV
 Vybrané prvky RÚIAN v SHP
 http://services.cuzk.cz/
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 Data ve výměnném formátu KN (VFK)
 Data ve formátu VKM
 Data ve formátu SHP
 Data ve formátu DGN a DXF
 http://services.cuzk.cz/
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 GML data pro témata:
◦ KATASTRÁLNÍ PARCELY (CP)
◦ ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU)
◦ ADRESY (AD)
◦ BUDOVY (BU)

 URL: http://services.cuzk.cz/gml/inspire/
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 Obsahuje různé číselníky z ISKN
◦ číselníky katastrální území a pracovišť resortu
◦ číselníky k mapě
◦ číselníky k nemovitosti
◦ číselníky právních vztahů a listin
◦ číselníky k oprávněným subjektům

 https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-
udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-ISKN.aspx

 Aktualizace denně
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 Plán revizí a nových mapování k.ú. (zdroj: 
ISKN)

NOVINKA
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 Obsahuje různé číselníky z ISÚI/RÚIAN
◦ číselníky vyšších prvků (stát až POU)
◦ číselníky nižších prvků (obec až ulice)
◦ číselníky atributů stavebního objektu
◦ číselníky atributů adresního místa
◦ číselníky dalších atributů
◦ seznam zrušených adresních míst

 https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-
Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-
ISUI/Ciselniky-ISUI.aspx

 Aktualizace denně
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 CSV soubor se zrušenými adresními místy 
(zdroj: ISÚI), obsahuje 170 646 adres.
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 CSV soubor se seznamem ulic ČR (zdroj: 
ISÚI), obsahuje 83 857 ulic (i zrušené!).
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 Je odvozený z kartografické databáze pro Základní 
mapu ČR 1 : 50 000. Souborová data SHP tvoří 59 
typů geografických objektů. Data zahrnují osm 
tematických oblastí – sídelní, kulturní a hospodářské 
objekty, komunikace, produktovody a elektrické 
vedení, vodstvo, hranice územních jednotek, 
vegetace a povrch, terénní reliéf a popis.

 Je dostupný ve formátu: 
◦ ESRI Shapefile (SHP)

 Dostupné z 
◦ Geoportálu ČÚZK 
(https://geoportal.cuzk.cz)
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 Odpovídá přesností a stupněm generalizace měřítku 
1:200 000. Databáze Data200 vychází z ERM 
(EuroRegionalMap) a rozšiřuje ji o další objekty. 
Aktuální vydání Data200 obsahuje cca 50 typů 
objektů. Data zahrnují osm tematických oblastí –
hranice, vodstvo, popis, sídla, doprava, vegetace, 
reliéf a různé objekty. 

 Je dostupný ve formátu: 
◦ ESRI Shapefile (SHP)

 Dostupné z 
◦ Geoportálu ČÚZK 
(https://geoportal.cuzk.cz)
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 Obsah RÚIAN je definován v § 31 zákona o 
základních registrech č. 111/2009 Sb.,

 Základní registr RÚIAN obsahuje mj. údaje o:
- územních prvcích
- územně evidenčních jednotkách
- adresách

 „RÚIAN 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 RÚIAN zapisují, …..“ §
31 odst. 2) zákona o základních registrech.
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 Stanovení vedení účelového územního prvku v RÚIAN 
je možné pouze zákonem

 K účelovému územnímu prvku jsou v RÚIAN evidovány:
- identifikační údaje
- lokalizační údaje
- údaje o vazbách na ostatní územní prvky
- případně „další údaje“, které jsou definovány v zákoně, 

který zavádí ÚÚP
 Identifikační údaje a vazby účelového územního prvku 

na ostatní základní územní prvky, případně územně 
evidenční jednotky, jsou referenčními údaji
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 Rezort ČÚZK v současné době řeší problematiku 
zvýšení aktuálnosti a přesnosti technických údajů 
KN

 Ve vazbě na KN potřebujeme pravidelnou, 
jednoduchou a spolehlivou aktualizaci:
- daňových údajů (BPEJ, SSLT, …),
- údajů o ochranách nemovitosti,
- údajů o dalších omezeních a regulacích.

 Cílem je prostřednictvím ÚÚP zavést do RÚIAN 
evidenci údajů o veřejnoprávních omezeních, 
které mají přímou vazbu na území 
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 Zjednodušení procesů na straně editora → editace údajů o 
ÚÚP přímo z agendových informačních systémů jejich 
správců (ČBÚ, AOPK, SPÚ, Mze ČR, NPÚ,…..)

 Zefektivnění přebírání údajů o veřejnoprávních omezeních 
mezi informačními systémy veřejné správy

 Údaje o ÚÚP budou volně dostupné → transparentní 
systém pro vlastníky, občany, veřejnou správu i komerční 
sektor
- k prohlížení údajů veřejností bude určena webová aplikace 

Veřejného dálkového přístupu (VDP)
- k dalšímu zpracování budou údaje o ÚÚP poskytovány také jako 

součást výměnného formátu RÚIAN (VFR)
 Snížení administra vní zátěže katastrálních pracovišť → 

automatizované přebírání údajů o ÚÚP do ISKN 
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 Zápis ÚÚP do RÚIAN probíhá prostřednictvím 
zápisu do ISÚI

 Zápis do ISÚI se realizuje prostřednictvím 
editačních webových služeb (EWS), které 
využívají agendové informační systémy 
příslušných editorů (s výjimkou volebních okrsků, kde 
editace probíhá v interaktivní aplikaci ISÚI)

 Přebírání údajů z RÚIAN do ISKN bude 
realizováno standardně přes ISZR pomocí 
eGON služeb základních registrů
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 Volební okrsky – v RÚIAN od 1.1.2014

 BPEJ – Zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění Zákon č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, účinnost od 1.11.2019, 
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=388, v RÚIAN od 1.6.2024

 Dobývací prostory, CHLÚ, ZZZK, … – Horní zákon, 
předložen 25.6.2019 v poslanecké sněmovně, (aktuálně: výbory) 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=531, v RÚIAN od 1.7.2021/1.1.2022?

 Ochrana přírody – „Invazní novela“ Zákona o ochraně přírody a 
krajiny“, předložen 22.1.2020 v poslanecké sněmovně, (aktuálně: organizační 
výbor) https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=731 , v RÚIAN od 1.1.2024?
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 Volební obvody – Novela Zákona o volbách do Parlamentu ČR, 
předložen 25.6.2019 v poslanecké sněmovně, (aktuálně: výbory) 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=529, v RÚIAN od 1.1.2022?

 Ochranná pásma geodetických bodů – Novela 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví , (aktuálně: po připomínkovém řízení) 
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBL5KVYK2, v RÚIAN od 1.1.2022?

 Stavební uzávěry a asanace – návrh stavebního zákona 
(ČÚZK uplatnil zásadní připomínku), (aktuálně: po připomínkovém řízení) 
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ9HX8DA, v RÚIAN od 1.7.2023?

 Památková ochrana – Zákon o ochraně památkového fondu“, 
3.7.-1.8.2019 proběhlo MPŘ, https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNBDPBR727 4.11.2019 Projednávání předčasně ukončeno 
předkladatelem
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 Školské spádové obvody (MŠMT, ČŠI)
 Ochrana  přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých 

zdrojů  (Ministerstvo zdravotnictví)
 Jiná ochrana pozemku, např. zemědělský půdní fond (Státní 

pozemkový úřad)
 Ochranná pásma vodních zdrojů (Ministerstvo životního 

prostředí)
 Ochranná pásma drah (MD, SŽDC)
 Soubor lesních typů, SLT (Mze, ÚHUL)
 Intravilány (obce, MMR)
 Daňové zóny (GFŘ, MF)
 Záplavová území (MŽP, vodoprávní úřady)
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Děkuji za pozornost

Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz

Ohnivec rakouský  (Sarcoscypha austriaca)
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Děkuji za pozornost

Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz

Křemenáč smrkový  (Leccinum piceinum)


