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Označování nesprávnosti
Podle § 4 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“) je referenční údaj považován za správný,
pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti
referenčního údaje. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný. Toto
označení editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje
obdobně podle odstavce 3 § 4 tohoto zákona. Referenční údaj označený jako nesprávný má
po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu (§ 4 odst. 5 zákona
o základních registrech).
Editor může označit vybraný referenční údaj v ISÚI jako nesprávný v:
1) detailu reklamace nebo
2) Přehledu prvků.
1) Označování nesprávnosti z reklamace
Nesprávnost u reklamovaného prvku se nastavuje přímo v detailu konkrétní reklamace pomocí
tlačítka Upravit nesprávnost. Je nutné, abyste u dané reklamace byli uvedeni jako řešitel, jinak
není možné nesprávnost v reklamaci upravovat.

Obr. 1: Tlačítko „Upravit nesprávnost“ v detailu reklamace
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U zpochybněného prvku se nesprávnost nastavuje ve sloupci Nastavit nesprávnost výběrem
možnosti Nesprávný u jednotlivých údajů. Následně je potřeba výběr potvrdit tlačítkem Provést
změny.
Lze označit jeden údaj za nesprávný, ale i více. V případě, že chcete zpochybnit např. existenci
daného prvku, nikoliv konkrétního údaje, označte za nesprávný jeho kód. Do Poznámky lze
zapsat, z jakého důvodu nesprávnost označujete.

Obr. 2: Výběr a nastavení nesprávnosti u konkrétního údaje zpochybněného prvku

2) Označování nesprávnosti v Přehledu prvků
V případě označování údajů jako nesprávných, samostatně bez vazby na reklamaci, je nutné
si daný prvek nejdříve dohledat v Přehledu prvků. Pro označení nesprávnosti je potřeba ve
sloupci „Akce“ kliknout na ikonu

(viz obr. 3).

Obr. 3: Vyhledání příslušného SO v Přehledu prvků (proklik na označení nesprávnosti)
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Editor nastaví nesprávnost ve sloupci „Nastavit nesprávnost“ výběrem nesprávnosti
u konkrétního údaje zpochybněného prvku. Změny je následně potřeba uložit přes tlačítko
„Provést změny“ (viz obr. 4).

Obr. 4: Označení údaje za nesprávný (dochází ke změně ikony)a provedení změny

Zobrazení nesprávnosti v Přehledu prvků přibližuje obr. 5.

Obr. 5: Zobrazení nesprávnosti v přehledu prvků

Analogicky se označení nesprávnosti provádí u ostatních referenčních údajů vedených
v RÚIAN.
Funkce nepoužívá návrh změny, nemění se číslo verze prvku, neeviduje se historie označení
údajů za nesprávné. V případě, že údaj, který je označen jako nesprávný, je nějakým návrhem
změny změněn, pak ho ISÚI automaticky označí jako správný (resp. příznak nesprávnosti je
odstraněn). Prvek lze také označit za správný stejným způsobem jako označení nesprávnosti
přes Přehled prvků nebo v detailu reklamace.
Údaj za nesprávný může označit vždy pouze jeho editor.
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Podpora ČÚZK
Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN jsou k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN
https://ruian.cuzk.cz.
V případě, že potřebné informace nenaleznete, můžete se obrátit na podporu ČÚZK:
 Telefon: 284 044 455
 Kontaktní formulář Helpdesk
Konkrétní dotaz můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím aplikace ISÚI, kde je
potřeba vyplnit Váš kontaktní email, aby odpověď nebyla odeslána pouze na podatelnu.
Při zasílání dotazu uvádějte prosím i konkrétní informace o daném problému, může se
tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.
Helpdesk z ISÚI:

Podrobný postup práce v ISÚI (i s Helpdeskem) si můžete prohlédnout a vyzkoušet ve školící
aplikaci UPK ISÚI: UPK ISÚI - Program pro školení a testování uživatelů ISÚI, která je
k dispozici na https://ruian.cuzk.cz v sekci Školení uživatelů RÚIAN/ISÚI/VDP.
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