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III. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1.  Důvod předložení 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí, reaguje na změnu zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, provedenou zákonem č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.  

 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí. 

 

1.2 Definice problému 

Vyhláška č. 359/2011 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu o základních 

registrech. Zákon o základních registrech byl novelizován zákonem č. 192/2016 Sb., který 

nabude účinnosti k 1. 1. 2017. Navržené změny ve vyhlášce primárně reagují na obsah novely 

zákona o základních registrech. Dále reagují na novelu zákona o obcích (zákon č. 106/2016 

Sb.), která nabyla účinnosti k 1. 7. 2016 (konkrétně na změnu ustanovení § 28 odst. 2 zákona 

o obcích, kdy názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů i zánik částí obce obec 

nyní oznamuje pouze Ministerstvu vnitra). Novela vyhlášky dále obsahuje změny, které jsou 

reakcí na podněty z praxe nashromážděné od spuštění základních registrů (od 1. července 

2012).  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 

stanoví:  

a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů, 

b) způsob zápisu adresy, 

c) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady, 

d) způsob, jakým obce poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu lokalizační 

údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek, 

e) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt, 

f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich 

poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, 

reprodukci a šíření, 

g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou primárně editoři registru územní identifikace na úrovni územních 

samospráv, tzn. obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst, 

stavební úřady (obecné, speciální, vojenské a jiné). Editoři budou mít nově povinnost 

zapisovat technickoekonomické atributy stavebních objektů současně se zápisem stavebního 

objektu. Měsíční lhůta na zápis technickoekonomických atributů se ukazuje nadbytečná. 

Původně se ustanovením § 11 odst. 1 vycházelo vstříc praxi stavebních úřadů, které údaje 

o technickoekonomických atributech stavebních objektů vykazovaly prostřednictvím 
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formuláře ČSÚ Stav 7-99 1krát za měsíc. Český úřad zeměměřický a katastrální na základě 

analýzy údajů v registru územní identifikace zjistil, že ve většině případů jsou 

technickoekonomické atributy zapisovány současně se zápisem stavebního objektu (u cca 

93,7 % nově zapisovaných stavebních objektů). Měsíční lhůty pro zápis 

technickoekonomických atributů je využíváno minimálně (cca 0,15 % případů). Odstranění 

měsíční lhůty usnadní kontroly vykonávané v přenesené působnosti, při kterých nebude nutné 

sledovat datum zápisu stavebního objektu. Nejedná se o novou povinnost ukládanou obcím, 

pouze o úpravu lhůty pro splnění této povinnosti, která se ukázala nadbytečnou. 

 

Ke snížení administrativního zatížení obcí by měla vést také úprava, podle které by části obce 

zapisoval Český úřad zeměměřický a katastrální na základě sdělení Ministerstva vnitra. Obec 

oznámí názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů nebo zánik částí obce 

Ministerstvu vnitra, které zkontroluje zákonnost usnesení zastupitelstva obce ve smyslu 

pravomoci zastupitelstva obce k vydání usnesení a jeho platnosti. Následně Ministerstvo 

vnitra sdělení obce včetně všech zaslaných náležitostí postoupí Českému úřadu 

zeměměřickému a katastrálnímu pro zápis údajů o části obce do registru územní identifikace. 

Český úřad zeměměřický a katastrální si v případě vzniku nové části obce vyžádá za účelem 

zápisu nové části obce do registru od Českého statistického úřadu kód pro nově vzniklou část 

obce.  V současnosti se informace o kódu části obce po obci požaduje současně se sdělením o 

vzniku nové části obce; pro obec přitom v této fázi znalost kódu není důležitá, neboť nová 

část obce vzniká až zápisem do registru územní identifikace. Navrhovaný postup povede ke 

snížení administrativního zatížení obcí a sjednocení dosavadních postupů. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem novely je reagovat na změnu zákona o základních registrech.  

 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí navrhovaných úprav bude v rozporu obsah zákona o základních registrech 

a obsah jeho prováděcího právního předpisu. Tento stav by mohl vyústit v nejednotné postupy 

jednotlivých orgánů veřejné moci.  

 

 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 1 – nulová 

Nulová varianta předpokládá zachování současného stavu. Zachování současného stavu je 

sice v praxi uskutečnitelné, nicméně je nežádoucí, neboť by tak došlo k rozporu obsahu 

zákona o základních registrech a jeho prováděcího právního předpisu, což by vneslo nejistotu 

do postupů orgánů veřejné moci, kterým z těchto předpisů vyplývají povinnosti. 

 

2.2 Varianta 2 – novela vyhlášky č. 359/2011 Sb. 

Návrh Varianty 2 vychází z obsahu novely zákona o základních registrech a novely zákona 

o obcích.  

 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 
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Varianta 1 

Finanční náklady mohou být vyvolány nesprávnými postupy editorů registru územní 

identifikace způsobených nesouladem obsahu zákona o základních registrech a souvisejícího 

prováděcího právního předpisu. Přínosy této varianty nebyly shledány. 

 

Varianta 2 

návrh změny popis změny dopad 

§ 6; 

Příloha č. 1 

umožnění zápisu adresy v jednom 

řádku tzv. „jednořádková adresa“  

bez dopadu; stávající způsob 

zápisu adresy zůstává 

zachován, pouze se rozšiřuje 

možnost zápisu; reaguje se na 

požadavek praxe, kdy řada 

informačních systémů na svých 

výstupech uvádí adresu na 

jednom řádku  

§ 9 odst. 1 zpřesnění ustanovení bez dopadu; pouze se 

upřesňuje, že údaje o definiční 

čáře ulice je nutné sdělovat jak 

při změně, tak při vzniku ulice  

§ 9 odst. 6 upřesnění, že definiční čára ulice 

se odstraňuje systémem 

automaticky při zrušení ulice 

bez dopadu; ustanovení reaguje 

na časté dotazy editorů, jakým 

způsobem „nakládat“ s 

definiční čárou ulice v situaci, 

kdy ulici v ISÚI zruší 

(definiční čára je pouze jedním 

z atributů prvku ulice, která se 

již nyní při zániku ulice 

automatizovaně odmazává) 

§ 11 odst. 1 technickoekonomické atributy 

zapíše editor ke stavebnímu 

objektu současně se zápisem 

stavebního objektu 

bez dopadu; v současnosti byla 

měsíční lhůta pro zápis TEA 

využívána pouze v 0,15 % 

případů; ve většině případů 

dnes editoři zapisují TEA 

současně se stavebním 

objektem (93,7 % případů); 

nejedná se o novou povinnost 

ukládanou obcím, pouze o 

úpravu lhůty pro zápis TEA 

§ 15; § 1 písm. d) změny údajů o části obce sděluje 

nově obec Ministerstvu vnitra a 

Ministerstvo vnitra Českému 

úřadu zeměměřickému a 

katastrálnímu 

technická úprava reagující 

na obsah novely zákona 

o základních registrech 

a zákona o obcích 

§ 19 odst. 1 písm. r) doplňuje se informace o kódu 

volebního okrsku 

bez dopadu; volební okrsky 

jsou účelovým územním 
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prvkem registru územní 

identifikace od 1. 1. 2014. 

Doplňuje se informace o 

podobě kódu.   

 

Novela vyhlášky nemá přímé finanční dopady. Vzhledem k tomu, že z navrhované právní 

úpravy nevyplývají nové úkoly pro územní samosprávy, není vyčíslen dopad na příspěvek na 

výkon státní správy v přenesené působnosti.  

 

Hlavní přínos této varianty spočívá především v dosažení souladu obsahu zákona 

o základních registrech a jeho prováděcího právního předpisu.  

 

4.  Návrh řešení 

Na základě výše uvedeného je preferována Varianta 2.  

 

5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace doporučeného legislativního řešení si nevyžádá žádné zvláštní postupy, neboť 

se nenavrhují žádné zásadní zásahy do dnes fungujícího systému.  

 

6.  Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy a její realizace v praxi bude prováděn průběžně 

v rámci vlastní činnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ve spolupráci 

s dotčenými subjekty (v tomto případě se bude primárně jednat o obce, stavební úřady 

a Ministerstvo vnitra).  

7. Konzultace a zdroje dat 

V průběhu procesu přípravy vyhlášky Český úřad zeměměřický a katastrální konzultoval její 

podobu se zástupci Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu. Tyto konzultace byly 

primárně zaměřeny na způsob a rozsah předávaných dat mezi jednotlivými dotčenými orgány 

veřejné moci a vyžádaly si úpravy zejména v ustanovení § 15 vyhlášky.  

Podněty z praxe byly shromažďovány prostřednictvím seminářů určených editorům registru 

územní identifikace z územních samospráv a dotazů vznášených prostřednictvím Helpdesku, 

který byl zaveden se spuštěním ISÚI/RÚIAN a který je podporou určenou pro všechny 

editory registru územní identifikace a uživatele Veřejného dálkového přístupu k datům 

registru územní identifikace. Vlastní obsah novely vyhlášky byl následně konzultován 

s dotčenými subjekty z řad editorů prostřednictvím pravidelných školení.  

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

Jméno a příjmení  RNDr. Marika Kopkášová 

Český úřad zeměměřický a katastrální, Odbor informatiky 

tel.    284 041 236  
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e-mail:    marika.kopkasova@cuzk.cz  
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