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Seznam zkratek a pojm ů použitých v tomto dokumentu : 

 

Pojem/zkratka Vysvětlení 

Číslo domovní číslo popisné nebo evidenční 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

Definiční bod 
bod o souřadnicích v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-
JTSK), sloužící k lokalizaci příslušného prvku v mapovém podkladu 

ISÚI 
Informační systém územní identifikace - editační agendový informační 
systém, jehož prostřednictvím jsou zapisována data do RÚIAN 

MOMC městský obvod/ městská část u členěných statutárních měst 

ORP obec s rozšířenou působností 

RÚIAN 
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (správcem Český úřad 
zeměměřický a katastrální) 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VÚSC vyšší územně samosprávný celek 

ZZR zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění 
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1. ÚVOD 

Český úřad zeměměřický a katastrální provedl jako správce základního registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) kontrolu dat vedených v Informačním systému 
územní identifikace (ISÚI). Předmětem této kontroly bylo vyhledání adresních míst, která 
nemají zadaný definiční bod.  

Zadání definičního bodu je podstatné nejen z hlediska lokalizace adresního místa 
na mapovém podkladu, ale také na něm významně závisí správnost přiřazení PSČ1 
k adresnímu místu. Definiční bod adresního místa je důležitý i z pohledu připravovaného 
vedení volebních okrsků v ISÚI/RÚIAN. 

Údaje vedené v RÚIAN jsou specifikovány v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, v platném znění (ZZR), konkrétně v § 32: 
 
 (1) O každém územním prvku se v registru územní identifikace vedou 
 a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název, pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak, 
 b) lokalizační údaje, kterými jsou definiční bod, a nejde-li o adresní místo nebo stavební 
objekt, jehož hranice nejsou zobrazeny v katastrální mapě, též hranice, 
 c) údaje o vazbách na jiné územní prvky, případně na územně evidenční jednotky. 
 
Z pohledu platné legislativy je zadání a editace definičních bodů stanoveno v následujících 
odstavcích ZZR: 
 
§ 42 
(4) Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, je 
editorem údajů podle odstavců 1 až 3 obec, na jejímž území se stavební objekt nachází. 
Obec před zápisem údajů zjistí údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a 
adresního místa. 
 
§ 44 
(1) Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce 
zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód 
adresního místa přiděluje správce registru územní identifikace. 
  
(2) Vzniká-li adresní místo současně se vznikem stavebního objektu, zapisují se všechny 
údaje o adresním místě současně s údaji o stavebním objektu. 
 

Umístění definičních bodů adresních míst upravuje vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním 
registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

                                                
1 Zadání definičního bodu u nově vznikajících adresních míst je velice důležité z pohledu přidělení PSČ a jeho 
nezadání může podstatně ovlivnit podobu výsledné adresy, na kterou jsou odkazovány další registry veřejné 
správy. 
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2. CÍL DOKUMENTU  

Cílem tohoto dokumentu je umožnit příslušným editorům identifikaci adresních míst bez 
definičních bodů a provést tak jejich nápravu, která přispěje ke zlepšení stavu dat vedených 
v ISÚI/RÚIAN.  

Pro identifikaci adresních míst bez definičních bodů byly vyhotoveny kontrolní seznamy 
předmětných adresních míst, tříděné po příslušných ORP. Podrobnější informace o 
adresářové struktuře a popis jednotlivých atributů ve zveřejněném výstupu jsou uvedeny 
v kapitole 4. Popis struktury souborů. 

Cílem řešení bylo provést lokalizaci těchto adresních míst a navrhnout doplnění souřadnic 
definičního bodu. Protože se jedná pouze o návrh souřadnic, sloužící především k lokalizaci 
vypsaných adresních míst, nemusí s nimi editor v každém případě souhlasit, přiřazení 
vycházelo z následujícího postupu: 
 
U adresních míst, kde neexistuje definiční bod, je v sestavě vypsán definiční bod stavebního 
objektu, na který má adresní místo vazbu. Jestliže neexistuje ani takový definiční bod, je 
vypsán definiční bod parcely, na které je umístěn stavební objekt.  
V některých případech nelze převzít souřadnice definičního bodu, protože neexistuje žádná 
z uvedených vazeb, na základě které by mohlo k doplnění souřadnic dojít. 

Sestavy byly vytvořeny pro všechna adresní místa s rozlišením typu zadání adresního místa, 
tedy s uvedením informace, zda se jedná o adresní místo vzniklé v rámci migrace dat do 
ISÚI/RÚIAN (k 30. 6. 2011) nebo se jedná o adresní místo nově založené editorem ISÚI. 
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3. POSTUP ŘEŠENÍ 

Připraveným podkladem pro nápravu chyb jsou seznamy adresních míst. Řešení těchto 
sestav se může rozpadnout na dva níže uvedené případy. 

 

a) Uvedené adresní místo reálně existuje 

U těchto adresních míst je tedy potřeba doplnit definiční bod. 

• Založení návrhu změny 

• Zadání podkladu- Podkladem návrhu změny může být například geometrický plán, 
dokumentace skutečného provedení stavby nebo údaje předané stavebníkem, 
určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa. Pokud není k dispozici 
žádný podklad v dokumentaci úřadu, zapíše editor jako podklad tyto seznamy, kterým 
přidělí číslo jednací (č.j.).  

•  Změna adresního místa- Adresní místo se načte do návrhu změny jako Změna prvku 
→ Adresní místo. Následně dojde k zobrazení formuláře pro Vyhledání prvku. Okres 
a Obec jsou vyplněny z důvodu nastavení území dokumentu při založení návrhu 
změny, zadá se pouze část obce (v Praze odpovídá katastrálnímu území) a příslušné 
číslo domovní. Vyhledané adresní místo se odkazem Vybrat načte do návrhu změny.  

• Zadání definičního bodu se provede v grafickém rozhraní pro editaci definičních bodů 
(ikona zeměkoule). Po otevření mapy2 na příslušném výřezu se zadá definiční bod 
kliknutím do mapy, zobrazené souřadnice se uloží a editace ukončí. 

• Následně se spustí kontroly pomocí tlačítka Zkontrolovat a návrh změny se předá ke 
schválení a schválí se, tím dojde k doplnění definičního bodu adresního místa. 

V případě, že nedojde k otevření mapového podkladu pro zadání definičního bodu, je 
potřeba zkontrolovat, zda má nadřazený stavební objekt vyplněnu vazbu na parcelu (k.ú.). 
Pokud stavební objekt nemá vyplněnu vazbu na parcelu, je nejprve potřeba načíst ho do 
návrhu změny- Změna prvku→ Stavební objekt a doplnit příslušné údaje: parcelu (k.ú.), 
způsob využití, technicko-ekonomické atributy a zadat definiční bod stavebního objektu. 
Následně je možné pokračovat v zadání definičního bodu adresního místa. 

  

                                                
2 Mapové okno se otevře pouze v případě, že je u stavebního objektu, který má na toto adresní místo vazbu, 
vyplněna parcela a tím tedy i příslušné katastrální území. 
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b) Uvedené adresní místo nemá existovat 

V případě, že adresní místo nemá reálně existovat, je třeba provést jeho zrušení3. Pokud se 
jedná o jediné adresní místo příslušného stavebního objektu, je třeba zrušit i tento stavební 
objekt4. 

• Založení návrhu změny, Zadání podkladu 

I. Stavební objekt má více adresních míst (n- adresních míst) 
 

• Zrušení adresního místa- Adresní místo se načte do návrhu změny jako Zrušení 
prvku → Adresní místo. Následně dojde k zobrazení formuláře pro Vyhledání prvku. 
Okres a Obec jsou vyplněny z důvodu nastavení území dokumentu při založení 
návrhu změny, zadá se pouze část obce (v Praze odpovídá katastrálnímu území) a 
příslušné číslo domovní. Vyhledané adresní místo se odkazem Vybrat načte do 
návrhu změny. 
 

• Následně se spustí kontroly pomocí tlačítka Zkontrolovat a návrh změny se předá ke 
schválení a schválí se, tím dojde ke zrušení adresního místa. Stavební objekt bude 
nadále v ISÚI evidován s n-1 adresními místy. 
 

II. Stavební objekt má právě jedno rušené adresní místo 

• Zrušení stavebního objektu- Stavební objekt se načte do návrhu změny jako Zrušení 
prvku → Stavební objekt. Následně dojde k zobrazení formuláře pro Vyhledání prvku. 
Okres a Obec jsou vyplněny z důvodu nastavení území dokumentu při založení 
návrhu změny, zadá se pouze část obce (v Praze odpovídá katastrálnímu území) a 
příslušné číslo domovní. Vyhledaný stavební objekt se odkazem Vybrat načte do 
návrhu změny. 

• Vyplnění data odstranění stavebního objektu- Při rušení stavebního objektu je v 
detailu třeba vyplnit datum odstranění, na základě dokumentace nebo pokud není 
k dispozici, uvede se datum migrace dat do ISÚI tedy 30. 6. 2011, stejné datum se 
uvede také v případě, že tento stavební objekt s příslušným adresním místem nikdy 
reálně neexistoval.  

                                                
3 Zrušení adresního místa je třeba provádět s ohledem na osoby, které by mohli být na adresních místech 
přihlášeny k trvalému pobytu. 

4 V ISÚI/RÚIAN nemůže existovat adresní místo bez vazby na stavební objekt. Analogicky to platí i pro stavební 
objekty s číslem, které na sebe musí mít navázáno minimálně jedno adresní místo. 
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• Po uložení změny se v detailu návrhu změny stiskne tlačítko Doplnit NZ, po potvrzení 
Ano, dojde k načtení navázaného adresního místa na tento stavební objekt do návrhu 
změny a nemusí tak být vyhledáno a zadáno ručně. 

• Následně se spustí kontroly pomocí tlačítka Zkontrolovat a návrh změny se předá ke 
schválení a schválí se, tím dojde ke zrušení stavebního objektu a na něj navázaných 
adresních míst. 

V seznamech jsou uvedeny vedle údajů o jednotlivých adresních místech také jejich definiční 
body, za předpokladu, že existují. Lokalizaci jednotlivých definičních bodů je možné provést 
zadáním souřadnic do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, která je dostupná na 
adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. 
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4. POPIS STRUKTURY SOUBORŮ 

Výstupy jsou tříděny v adresářích podle nadřazeného VÚSC. V rámci VÚSC jsou soubory 
rozděleny do archivu (*.zip) podle názvu ORP. Jednotlivé archivy obsahují soubory členěné 
na obce *.xls. 

 
V souboru jsou uvedeny informace ve dvou záložkách, v záložce první jsou konkrétní data, 
v záložce druhé popis jednotlivých atributů použitý ve výstupu. 
 
Popis atributů uvedených v jednotlivých souborech *.xls: 
 
Název atributu Popis atributu 

VUSC název název VÚSC 

ORP název název ORP 

Obec kód kód obce 

Obec název název obce 

Část obce 
název části obce v rámci nadřazené obce, ve které je číslován 
stavební objekt 

Kód adresního místa kód adresního místa podle ISÚI 

Název ulice ulice uvedená u adresního místa 

Typ stavebního 
objektu 

č.p.- číslo popisné stavebního objektu 

č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu 

Číslo domovní číslo popisné nebo číslo evidenční 

Číslo orientační číslo orientační, případně jeho znak  

Definiční bod 
Y [m], X [m] 

souřadnice definičního bodu v systému S-JTSK (systém jednotné 
trigonometrické sítě katastrální), hodnoty jsou uvedeny s přesností 
na celé metry 

Typ definičního bodu 

typ zobrazeného definičního bodu, může nabývat hodnot: 
STO- definiční bod stavebního objektu 
PAR- definiční bod parcely 
 

Typ zadání 
způsob zadání adresního místa do ISÚI, může nabývat hodnot: 
M- adresní místo z migrace 
E- adresní místo zadáno editorem ISÚI 
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5. PODPORA NA ČÚZK 

Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici 
na webových stránkách projektu RÚIAN www.ruian.cz.  

 
V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit 
na podporu ČÚZK:  
 

� Telefon: 284 041 570 (denně Po – Pá, 7:00 – 17:00 hod.)  
� E-mail: podpora@cuzk.cz  

 
Konkrétní dotaz k této problematice můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím 
aplikace ISÚI. 
Při zasílání dotazu uvádějte prosím i konkrétní informace o daném problému, může se tak 
významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku. 


