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ODŮVODNĚNÍ 
 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

 
Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 
je prováděcím předpisem k zákonu č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Předkládaný 
návrh novely této vyhlášky je zpracován zejména z důvodu přijetí zákona č. 192/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony, kdy je třeba zohlednit změny, které tato novela zákona o základních 
registrech přináší. Dále je v předkládaném návrhu vyhlášky zohledněno nabytí účinnosti 
zákona č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a to zejména 
co se týká změny ve způsobu oznamování nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů 
i zániku částí obce, které budou nově oznamovány pouze Ministerstvu vnitra. Nově se dále 
stanoví provozní podmínky a popis rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace 
a k vytěžování databáze způsobem umožňující dálkový přístup. Předkládaným návrhem 
vyhlášky se také reaguje na požadavky editorů na upřesnění některých postupů při zápisu 
údajů do registru územní identifikace a praktické zkušenosti získané při provozu 
základních registrů (od 1. července 2012). 
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  
 

Předkládaný návrh novely vyhlášky o základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí je plně v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, a upravuje problematiku v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého 
v ustanovení § 69 odst. 1 písm. a) až h) tohoto zákona.  
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

 
Předkládaný návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku  
z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky 
k Evropské unii, s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského 
soudního dvora. 
Navrhovaná novela vyhlášky o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
je s předpisy Evropské unie a s právem Evropské unie plně slučitelná. 
Návrh novely vyhlášky nemá dopad ani na závazky České republiky vyplývající 
z mezinárodních smluv. 
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4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
na  míru administrativní zátěže, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Navrhovaná úprava nepředpokládá dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 
ani negativní vliv podnikatelské prostředí České republiky.  
Předkládaný návrh vyhlášky nebude mít vliv na snížení či zvýšení aktuální míry 
administrativní zátěže. 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady na specifické skupiny 
obyvatel, na osoby sociálně slabé ani osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 

 
5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 
 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 
Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani následné 
dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 
nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 
 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů 
 
Návrh vyhlášky nepřináší žádné změny, které by měly dopad ve vztahu k ochraně soukromí 
nebo k ochraně osobních údajů. 
 
 
7. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 

 
 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádný vztah k obraně státu a nezakládá žádná rizika 
v oblasti bezpečnosti nebo obrany státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
K bodu 1 (Úvodní věta) 
Jedná se o legislativně technickou úpravu vyplývající z novelizace ustanovení § 69 odst. 1 
zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
 
K bodu 2 [§ 1 písm. d)] 
Novelou zákona o základních registrech je nově stanoveno, že části obce zapisuje Český úřad 
zeměměřický a katastrální na základě sdělení Ministerstva vnitra. Obdobně novelou 
zákona o obcích bylo stanoveno, že názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů 
i zánik částí obce obec oznamuje Ministerstvu vnitra (§ 28 odst. 2). Ve vazbě na tuto změnu 
je nutné upravit způsob, jakým Ministerstvo vnitra bude poskytovat údaje Českému úřadu 
zeměměřickému a katastrálnímu. 
 
K bodu 3 [§ 1 písm. h)] 
Naplňuje se zmocňovací ustanovení § 69 odst. 1 písm. h) zákona o základních registrech, 
podle kterého má Český úřad zeměměřický a katastrální povinnost vyhláškou stanovit 
provozní podmínky a popis rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace a 
nemovitostí a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup.   
 
K bodu 4 (§ 6 odst. 2) 
Nově se stanoví, že adresy lze ve výstupech z registru územní identifikace sestavit nejen 
ve sloupci, ale také v jednom řádku. „Jednořádkový“ zápis adresy reaguje na požadavky 
praxe. V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování 
ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení 
budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel 
a dokladech potřebných k přidělení čísel, se doplňuje informace o dodatku čísel orientačních.  
 
K bodům 5 a 11 [§ 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 1 písm. c)] 
Upřesňuje se, že identifikačním údajem pro zápis adresního místa je vedle čísla orientačního 
také jeho dodatek.  
 
K bodu 6 (§ 6 odst. 4) 
Jedná se o legislativně technické zpřesnění textu. 
 
K bodům 7 a 8 (§ 9) 
Název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky zapisuje do registru 
územní identifikace editor (obec). Údaje o definiční čáře ulice zapisuje do registru Český 
úřad zeměměřický a katastrální na základě sdělení obce. Ze strany editorů se Český úřad 
zeměměřický a katastrální setkává s častým dotazem, jakým způsobem zajistit odstranění 
definiční čáry ulice v případě zrušení ulice, zda je nutné mu tuto skutečnost také sdělovat. 
Navrhuje se proto doplnit ustanovení, že v případě zrušení ulice dochází k automatickému 
zrušení definiční čáry ulice. Obdobně je upřesněno, že údaje o definiční čáře ulice je nutné 
zasílat Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu nejen při změně ulice, ale také při 
jejím vzniku. Při vzniku ulice je pak součástí sdělení i usnesení obce o jejím vzniku. 
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K bodu 9 (§ 10 odst. 3) 
Doplněním textu je reagováno na skutečnost, že způsob využití stavebního objektu je nově 
také referenčním údajem. 
 
K bodu 10 (§ 11 odst. 1) 
Český úřad zeměměřický a katastrální na základě analýzy údajů v registru územní 
identifikace zjistil, že ve většině případů byly technickoekonomické atributy zapsány 
současně se zápisem stavebního objektu (93,7 % nově zapisovaných stavebních objektů). 
Měsíční lhůty pro zápis technickoekonomických atributů je využíváno minimálně (cca 0,15 % 
případů). Ve zbývajících případech editoři technickoekonomické atributy nevyplnili. Není 
tudíž důvod zapisovat technickoekonomické atributy v odlišné lhůtě než samotný stavební 
objekt, ke kterému se váží.  
 
K bodům 12 až 15 (§ 15) 
Úpravy § 15 jsou reakcí na změnu ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o základních 
registrech, podle kterého části obce zapisuje Český úřad zeměměřický a katastrální 
na základě sdělení Ministerstva vnitra. Nově se upravuje proces přidělování kódu části 
obce. V současnosti musí obce žádat o přidělení kódu části obce Český statistický úřad. Kód 
části obce je pro Český statistický úřad významovým identifikátorem, nelze jej proto 
generovat automatizovaně na straně registru územní identifikace. 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. Nově si proto Ministerstvo vnitra přidělení kódu vyžádá od 
Českého statistického úřadu až následně po sdělení podkladů nezbytných k přidělení kódu 
části obce. Navrhovaný postup povede ke snížení administrativního zatížení obcí a sjednocení 
dosavadních postupů. 
 
K bodu 16 [§ 19 odst. 1 písm. r)] 
Doplňuje se kód volebního okrsku a způsob jeho tvorby. 
 
K bodu 17 (§ 19a) 
Naplňuje se ustanovení § 69 odst. 1 písm. h) zákona o základních registrech, podle kterého 
má Český úřad zeměměřický a katastrální povinnost vyhláškou stanovit provozní podmínky 
a popis rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace a nemovitostí a k vytěžování 
databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
K bodu 18 (Příloha č. 1) 
Vzory sestavení adresy ve výstupech z registru územní identifikace se rozšiřují o vzory adres 
zapsaných v jednom řádku. „Jednořádkový“ vzor sestavení adresy reaguje na požadavky 
praxe.  
 
K čl. II (Přechodné ustanovení) 
Vyhláška č. 326/2000 Sb. dosud volně stanovila, že „jako dodatek čísel orientačních může být 
použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének“. Velké a malé znaky české 
abecedy byly obcemi používány nejednotně. V České republice bylo k 13. červnu 2016 
evidováno celkem 2 897 800 adresních míst. Z toho 23 993 adresních míst (0,8 % adresních 
míst) mělo jako dodatek čísel orientačních použito jeden znak české abecedy. Z adresních 
míst se znakem jich mělo 92 % znak malý, 8 % znak velký. Změna z velkého znaku na malý 
znak by se dotkla cca 1900 adresních míst (0,066 % adresních míst).  
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Vybrané informační systémy (např. Informační systém katastru nemovitostí) pracují pouze 
s malými znaky, resp. nezohledňují skutečnost, že obec použila jako dodatek čísla 
orientačního velký znak české abecedy. Uvedený přístup je v souladu s obsahem 
Informačního systému o datových prvcích (ISDP). Podle ISDP jsou pro datový prvek „číslo 
orientační“ stanoveny přípustné hodnoty  „1–999 resp. 1a–999z“. Datové prvky vyhlášené 
v ISDP jsou pro orgány veřejné moci a vazby jejich informačních systémů závazné. 
Dodatky čísel orientačních, pro které byl použit velký znak české abecedy, správce registru 
územní identifikace změní v registru územní identifikace na malé znaky nejpozději do 30. 
června 2017. Změna z velkých znaků na malé nevyvolá potřebu výměny občanských průkazů. 
Adresa je na občanském průkaze zapsána velkými písmeny, resp. nerozlišuje velká/malá 
písmena.  
 
K čl. III (účinnost) 
Účinnost se navrhuje dnem 1. ledna 2017 v návaznosti na účinnost zákona č. 192/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony.  
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