ZRUŠENÍ OKRESU
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Dopady do datového obsahu RÚIAN/ISÚI/VDP dodávky verze 3.4.1 a verze 3.5

https://ruian.cuzk.cz/

Verze
dokumentu

Popis změn

Datum vydání

1.0

Nový dokument

22. 6. 2022

2.0

Doplnění změn vyplývajících z opravy 3.4.1.0.0.03 30. 6. 2022
nasazené v předpokládaném termín 15. 7. 2022

3.0

Doplnění změn vyplývajících z dodávky RÚIAN-3.5 12. 10. 2022
nasazené v průběhu prosince 2022

V souvislosti se změnou zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu dochází ke zrušení okresu
3100 Hlavní město Praha. Změny ve výstupech výměnného formátu RÚIAN (VFR) a webových službách
RÚIAN budou platné ke dni instalace dodávky RÚIAN 3.4.1 do produkčního prostředí, tedy od 1. 7. 2022,
další změny v poskytovaných údajích a ve vybraných formulářích budou provedeny postupně.

1. ZMĚNY VE VDP
Okres 3100 Hlavní město Praha se ve výsledcích hledání již nebude objevovat. Při přechodu mezi prvky typu
kraj -> okres, obec -> okres není přechod umožněn, příp. se zobrazí upozornění, že na území Hlavního města
Prahy okres neexistuje.

2. ZMĚNY VE VFR od 1. 7. 2022
2.1 Zrušení okresu Hlavní město Praha
V okamžiku zrušení okresu 3100 Hlavní město Praha se ve změnovém souboru objeví záznam zrušeného
okresu v sekci <vf:ZaniklePrvky>.
<vf:ZaniklyPrvek>
<vf:TypPrvkuKod>OK</vf:TypPrvkuKod>
<vf:PrvekId>3100</vf:PrvekId>
<vf:IdTransakce>4193125</vf:IdTransakce>
</vf:ZaniklyPrvek>

2.2 Dopad do ostatních souborů VFR
Pro všechny typy VFR bude ze seznamu okresů odstraněn okres 3100 Hlavní město Praha a u podřazených
prvků ORP 19 Hlavní město Praha a obec 554782 Praha bude odstraněn v příslušných souborech VFR celý
element pro okres (zvýrazněno žlutě a přeškrtnutým stylem písma).
2.2.1

ORP

<vf:Orp gml:id="OP.19">
<opi:Kod>19</opi:Kod>
<opi:Nazev>Hlavní město Praha</opi:Nazev>
<opi:SpravniObecKod>554782</opi:SpravniObecKod>
<opi:Okres>
<oki:Kod>3100</oki:Kod>
</opi:Okres>
<opi:PlatiOd>2022-05-19T00:00:00</opi:PlatiOd>
<opi:IdTransakce>4319943</opi:IdTransakce>
<opi:GlobalniIdNavrhuZmeny>2752396</opi:GlobalniIdNavrhuZmeny>
<opi:Geometrie>
<opi:DefinicniBod>
<gml:MultiPoint gml:id="DOP.19" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2">
<gml:pointMembers>
<gml:Point gml:id="DOP.19.1">
<gml:pos>-743100.00 -1043300.00</gml:pos>
</gml:Point>
</gml:pointMembers>
</gml:MultiPoint>
</opi:DefinicniBod>
</opi:Geometrie>
<opi:DatumVzniku>2003-01-01T00:00:00</opi:DatumVzniku>
</vf:Orp>

2.2.2

Obec

<vf:Obec gml:id="OB.554782">
<obi:Kod>554782</obi:Kod>
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<obi:Nazev>Praha</obi:Nazev>
<obi:StatusKod>5</obi:StatusKod>
<obi:Okres>
<oki:Kod>3100</oki:Kod>
</obi:Okres>
<obi:Pou>
<pui:Kod>19</pui:Kod>
</obi:Pou>
<obi:PlatiOd>2022-05-19T00:00:00</obi:PlatiOd>
<obi:IdTransakce>4319943</obi:IdTransakce>
<obi:GlobalniIdNavrhuZmeny>2752396</obi:GlobalniIdNavrhuZmeny>
<obi:MluvnickeCharakteristiky>
<com:Pad2>Prahy</com:Pad2>
<com:Pad3>Praze</com:Pad3>
<com:Pad4>Prahu</com:Pad4>
<com:Pad6>Praze</com:Pad6>
<com:Pad7>Prahou</com:Pad7>
</obi:MluvnickeCharakteristiky>
<obi:VlajkaText>List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a červený. Poměr šířky k délce listu je 2 :
3.</obi:VlajkaText>
<obi:CleneniSMRozsahKod>2</obi:CleneniSMRozsahKod>
<obi:CleneniSMTypKod>1</obi:CleneniSMTypKod>
<obi:NutsLau>554782</obi:NutsLau>
<obi:Geometrie>
<obi:DefinicniBod>
<gml:MultiPoint gml:id="DOB.554782" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2">
<gml:pointMembers>
<gml:Point gml:id="DOB.554782.1">
<gml:pos>-743100.00 -1043300.00</gml:pos>
</gml:Point>
</gml:pointMembers>
</gml:MultiPoint>
</obi:DefinicniBod>
</obi:Geometrie>
<obi:DatumVzniku>1869-01-01T00:00:00</obi:DatumVzniku>
</vf:Obec>
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3. ZMĚNY VE VFR od 15. 7. 2022
Vzhledem k negativním dopadům do struktury dat a za účelem zachování skladebnosti prvků RÚIAN bylo
rozhodnuto, že bude dočasně zaveden technický záznam „9999 - území Hlavního města Prahy“, který
nahradí chybějící okres Hlavní město Praha. K instalaci do produkčního prostředí dojde v předpokládaném
termínu 15. 7. 2022.

Finální řešení bude implementováno do dodávky RÚIAN 3.5, jejíž nasazení je plánováno na prosinec 2022,
kde se pomocný technický záznam „9999 - území Hlavního města Prahy“ potlačí a bude vytvořena technická
vazba ORP „Hlavní město Praha“ (kód 19) na VÚSC „Hlavní město Praha“ (kód 19). Změna bude
s dostatečným předstihem avizována, popsána a uveřejněna na rezortních stránkách.

3.1 Zavedení technického záznamu 9999 „území Hlavního města Prahy“
Mezi okresy se objeví nový záznam 9999 „území Hlavního města Prahy“.

3.2 Dopad do ostatních souborů VFR
U prvků ORP 19 Hlavní město Praha a obec 554782 Praha bude ve všech typech VFR, kde se tyto prvky
vyskytují, doplněn technický záznam okresu 9999 „území Hlavního města Prahy“ (zvýrazněno žlutě).

3.2.1

ORP:

<vf:Orp gml:id="OP.19">
<opi:Kod>19</opi:Kod>
<opi:Nazev>Hlavní město Praha</opi:Nazev>
<opi:SpravniObecKod>554782</opi:SpravniObecKod>
<opi:Okres>
<oki:Kod>9999</oki:Kod>
</opi:Okres>
<opi:PlatiOd>2022-05-19T00:00:00</opi:PlatiOd>
<opi:IdTransakce>4319943</opi:IdTransakce>
<opi:GlobalniIdNavrhuZmeny>2752396</opi:GlobalniIdNavrhuZmeny>
<opi:Geometrie>
<opi:DefinicniBod>
<gml:MultiPoint gml:id="DOP.19" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2">
<gml:pointMembers>
<gml:Point gml:id="DOP.19.1">
<gml:pos>-743100.00 -1043300.00</gml:pos>
</gml:Point>
</gml:pointMembers>
</gml:MultiPoint>
</opi:DefinicniBod>
</opi:Geometrie>
<opi:DatumVzniku>2003-01-01T00:00:00</opi:DatumVzniku>
</vf:Orp>

3.2.2

Obec:

<vf:Obec gml:id="OB.554782">
<obi:Kod>554782</obi:Kod>
<obi:Nazev>Praha</obi:Nazev>
<obi:StatusKod>5</obi:StatusKod>
<obi:Okres>
<oki:Kod>9999</oki:Kod>
</obi:Okres>
<obi:Pou>
<pui:Kod>19</pui:Kod>
</obi:Pou>
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<obi:PlatiOd>2022-05-19T00:00:00</obi:PlatiOd>
<obi:IdTransakce>4319943</obi:IdTransakce>
<obi:GlobalniIdNavrhuZmeny>2752396</obi:GlobalniIdNavrhuZmeny>
<obi:MluvnickeCharakteristiky>
<com:Pad2>Prahy</com:Pad2>
<com:Pad3>Praze</com:Pad3>
<com:Pad4>Prahu</com:Pad4>
<com:Pad6>Praze</com:Pad6>
<com:Pad7>Prahou</com:Pad7>
</obi:MluvnickeCharakteristiky>
<obi:VlajkaText>List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a červený. Poměr šířky k délce listu je 2 :
3.</obi:VlajkaText>
<obi:CleneniSMRozsahKod>2</obi:CleneniSMRozsahKod>
<obi:CleneniSMTypKod>1</obi:CleneniSMTypKod>
<obi:NutsLau>554782</obi:NutsLau>
<obi:Geometrie>
<obi:DefinicniBod>
<gml:MultiPoint gml:id="DOB.554782" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2">
<gml:pointMembers>
<gml:Point gml:id="DOB.554782.1">
<gml:pos>-743100.00 -1043300.00</gml:pos>
</gml:Point>
</gml:pointMembers>
</gml:MultiPoint>
</obi:DefinicniBod>
</obi:Geometrie>
<obi:DatumVzniku>1869-01-01T00:00:00</obi:DatumVzniku>
</vf:Obec>
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4. ZMĚNY VE VFR od 1. 1. 2023
Finální řešení bude implementováno do dodávky RÚIAN 3.5, jejíž nasazení je plánováno na prosinec 2022,
kde se pomocný technický záznam „9999 - území Hlavního města Prahy“ potlačí a bude vytvořena technická
vazba ORP „Hlavní město Praha“ (kód 19) na VÚSC „Hlavní město Praha“ (kód 19). Změny se projeví ve
stavovém i změnovém VFR ke dni 31. 12. 2022.

4.1 Zrušení technického záznamu 9999 „území Hlavního města Prahy“
Ze seznamu okresů bude odstraněn technický záznam 9999 „území Hlavního města Prahy“ (neobjeví se
v sekci ZaniklePrvky).

4.2 Dopad do ostatních souborů VFR
U prvků ORP 19 Hlavní město Praha a obec 554782 Praha bude ve všech typech VFR, kde se tyto prvky
vyskytují, zrušen technický záznam okresu 9999 „území Hlavního města Prahy“. Současně u prvku ORP 19
Hlavní město Praha bude doplněna technická vazba na VÚSC 19 Hlavní město Praha (zvýrazněno žlutě).

4.2.1

ORP:

<vf:Orp gml:id="OP.19">
<opi:Kod>19</opi:Kod>
<opi:Nazev>Hlavní město Praha</opi:Nazev>
<opi:SpravniObecKod>554782</opi:SpravniObecKod>
<opi:Okres>
<oki:Kod>9999</oki:Kod>
</opi:Okres>
<opi:Vusc>
<vci:Kod>19</vci:Kod>
</opi:Vusc>
<opi:PlatiOd>2022-05-19T00:00:00</opi:PlatiOd>
<opi:IdTransakce>4319943</opi:IdTransakce>
<opi:GlobalniIdNavrhuZmeny>2752396</opi:GlobalniIdNavrhuZmeny>
<opi:Geometrie>
<opi:DefinicniBod>
<gml:MultiPoint gml:id="DOP.19" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2">
<gml:pointMembers>
<gml:Point gml:id="DOP.19.1">
<gml:pos>-743100.00 -1043300.00</gml:pos>
</gml:Point>
</gml:pointMembers>
</gml:MultiPoint>
</opi:DefinicniBod>
</opi:Geometrie>
<opi:DatumVzniku>2003-01-01T00:00:00</opi:DatumVzniku>
</vf:Orp>

4.2.2

Obec:

<vf:Obec gml:id="OB.554782">
<obi:Kod>554782</obi:Kod>
<obi:Nazev>Praha</obi:Nazev>
<obi:StatusKod>5</obi:StatusKod>
<obi:Okres>
<oki:Kod>9999</oki:Kod>
</obi:Okres>
<obi:Pou>
<pui:Kod>19</pui:Kod>
</obi:Pou>
<obi:PlatiOd>2022-05-19T00:00:00</obi:PlatiOd>
<obi:IdTransakce>4319943</obi:IdTransakce>
<obi:GlobalniIdNavrhuZmeny>2752396</obi:GlobalniIdNavrhuZmeny>
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<obi:MluvnickeCharakteristiky>
<com:Pad2>Prahy</com:Pad2>
<com:Pad3>Praze</com:Pad3>
<com:Pad4>Prahu</com:Pad4>
<com:Pad6>Praze</com:Pad6>
<com:Pad7>Prahou</com:Pad7>
</obi:MluvnickeCharakteristiky>
<obi:VlajkaText>List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a červený. Poměr šířky k délce listu je 2 :
3.</obi:VlajkaText>
<obi:CleneniSMRozsahKod>2</obi:CleneniSMRozsahKod>
<obi:CleneniSMTypKod>1</obi:CleneniSMTypKod>
<obi:NutsLau>554782</obi:NutsLau>
<obi:Geometrie>
<obi:DefinicniBod>
<gml:MultiPoint gml:id="DOB.554782" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2">
<gml:pointMembers>
<gml:Point gml:id="DOB.554782.1">
<gml:pos>-743100.00 -1043300.00</gml:pos>
</gml:Point>
</gml:pointMembers>
</gml:MultiPoint>
</obi:DefinicniBod>
</obi:Geometrie>
<obi:DatumVzniku>1869-01-01T00:00:00</obi:DatumVzniku>
</vf:Obec>
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5. ZMĚNY VE WEBOVÝCH SLUŽBÁCH
V datových strukturách došlo ke zrušení okresu Hlavní město Praha, v databázi zůstává pro potřeby
zachování skladebnosti prvků jako pomocný záznam. V odpovědi služeb při dotazech na adresy v Praze
případně na navázané prvky dotazované v elementu <PozadovaneUdaje> bude element <Okres> bez
uvedení názvu a kódu okresu. Vazba přes okres, který není vyplněný, zůstává zachována a pokud je
požadována, je službou vrácena.

5.1 Služby publikované přes ISZR
Změny se týkají obou verzí eGON služeb (V1 i V2), protože se jedná o datovou změnu. Služby číselných řad,
jejichž odpovědi mohou být dotčené změnou:




E34 ruianVyhledejPrvek, E249 ruianVyhledejPrvek2
E35 ruianCtiPrvek, E250 ruianCtiPrvek2
E67 isuiCtiPrvekKDatu, E252 isuiCtiPrvekKDatu2

U služeb E34i ruianVyhledejPrvekOkres, E249i ruianVyhledejPrvekOkres2, E35i ruianCtiPrvekOkres, E250i
ruianCtiPrvekOkres2 a E67i isuiCtiPrvekOkresKDatu (po datu změny), E252i isuiCtiPrvekOkresKDatu2 (po
datu změny), se při dotazu na okres 3100 Hlavní město Praha, vypíše informace o neexistenci tohoto prvku:
<VysledekPopis>Prvek: Okres - nenalezen<VysledekPopis>

Změna má dopad do odpovědi v závislosti na tom, jaké údaje jsou požadovány na vstupu služby v elementu
<PozadovaneUdaje>, pokud je požadován <Okres>.
5.1.1

Ukázka odpovědi služby E250j ruianCtiPrvekOrp2 na dotaz pro vyhledání ORP Hlavní
město Praha

<autocont2:RuianOdpoved>
<autocont2:RuianCtiPrvekOrp2DataResponse>
<autocont4:Orp autocont3:id="id.19">
<autocont3:boundedBy xsi:nil="true"/>
<autocont5:Kod>19</autocont5:Kod>
<autocont5:Nazev>Hlavní město Praha</autocont5:Nazev>
<autocont5:SpravniObecKod>554782</autocont5:SpravniObecKod>
<autocont5:Okres>
<autocont6:Vusc>
<autocont7:Kod>19</autocont7:Kod>
<autocont7:Nazev>Hlavní město Praha</autocont7:Nazev>
<autocont7:RegionSoudrznosti>
<autocont8:Kod>19</autocont8:Kod>
<autocont8:Nazev>Praha</autocont8:Nazev>
<autocont8:Stat>
<autocont9:Kod>1</autocont9:Kod>
<autocont9:Nazev>Česká republika</autocont9:Nazev>
</autocont8:Stat>
</autocont7:RegionSoudrznosti>
</autocont6:Vusc>
</autocont5:Okres>
<autocont10:PlatiOd>2022-05-19T00:00:00+02:00</autocont10:PlatiOd>
<autocont10:IdTransakce>4319943</autocont10:IdTransakce>
<autocont10:GlobalniIdNavrhuZmeny>2752396</autocont10:GlobalniIdNavrhuZmeny>
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5.1.2

Ukázka odpovědi služby E250h ruianCtiPrvekObec2 na dotaz pro vyhledání obce Praha

<autocont2:RuianOdpoved>
<autocont2:RuianCtiPrvekObec2DataResponse>
<autocont4:Obec autocont3:id="id.554782">
<autocont3:boundedBy xsi:nil="true"/>
<autocont5:Kod>554782</autocont5:Kod>
<autocont5:Nazev>Praha</autocont5:Nazev>
<autocont5:StatusKod>5</autocont5:StatusKod>
<autocont5:Okres>
<autocont6:Vusc>
<autocont7:Kod>19</autocont7:Kod>
<autocont7:Nazev>Hlavní město Praha</autocont7:Nazev>
<autocont7:RegionSoudrznosti>
<autocont8:Kod>19</autocont8:Kod>
<autocont8:Nazev>Praha</autocont8:Nazev>
<autocont8:Stat>
<autocont9:Kod>1</autocont9:Kod>
<autocont9:Nazev>Česká republika</autocont9:Nazev>
</autocont8:Stat>
</autocont7:RegionSoudrznosti>
</autocont6:Vusc>
</autocont5:Okres>
<autocont5:Pou>
<autocont10:Kod>19</autocont10:Kod>
<autocont10:Nazev>Hlavní město Praha</autocont10:Nazev>
<autocont10:SpravniObecKod>554782</autocont10:SpravniObecKod>
<autocont10:Orp>

5.1.3

Ukázka odpovědi služby E250h ruianCtiPrvekObec2 na dotaz pro vyhledání obce Tábor

<autocont2:RuianOdpoved>
<autocont2:RuianCtiPrvekObec2DataResponse>
<autocont4:Obec autocont3:id="id.552046">
<autocont3:boundedBy xsi:nil="true"/>
<autocont5:Kod>552046</autocont5:Kod>
<autocont5:Nazev>Tábor</autocont5:Nazev>
<autocont5:StatusKod>3</autocont5:StatusKod>
<autocont5:Okres>
<autocont6:Kod>3308</autocont6:Kod>
<autocont6:Nazev>Tábor</autocont6:Nazev>
<autocont6:Vusc>
<autocont7:Kod>35</autocont7:Kod>
<autocont7:Nazev>Jihočeský kraj</autocont7:Nazev>
<autocont7:RegionSoudrznosti>
<autocont8:Kod>35</autocont8:Kod>
<autocont8:Nazev>Jihozápad</autocont8:Nazev>
<autocont8:Stat>
<autocont9:Kod>1</autocont9:Kod>
<autocont9:Nazev>Česká republika</autocont9:Nazev>
</autocont8:Stat>
</autocont7:RegionSoudrznosti>
</autocont6:Vusc>
</autocont5:Okres>
<autocont5:Pou>
<autocont10:Kod>990</autocont10:Kod>
<autocont10:Nazev>Tábor</autocont10:Nazev>
<autocont10:SpravniObecKod>552046</autocont10:SpravniObecKod>
<autocont10:Orp>

5.1.4

Ukázka odpovědi služby E34h ruianVyhledejPrvekObec na dotaz pro vyhledání obce
Praha

<e34h:RuianOdpoved>
<e34h:RuianVyhledejPrvekObecDataResponse>
<autocont2:Obce>
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<autocont2:Obec>
<autocont3:Kod>554782</autocont3:Kod>
<autocont3:Nazev>Praha</autocont3:Nazev>
<autocont3:StatusKod>5</autocont3:StatusKod>
<autocont3:Okres/>
</autocont2:Obec>
</autocont2:Obce>
</e34h:RuianVyhledejPrvekObecDataResponse>
</e34h:RuianOdpoved>

5.1.5

Ukázka odpovědi služby E249p ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt2 na dotaz pro
vyhledání stavebního objektu na území Prahy

<autocont2:RuianOdpoved>
<autocont2:RuianVyhledejPrvekStavebniObjekt2DataResponse>
<autocont3:StavebniObjekty>
<autocont3:StavebniObjekt>
<autocont4:Kod>21446466</autocont4:Kod>
<autocont4:CislaDomovni>
<autocont5:CisloDomovni>4</autocont5:CisloDomovni>
</autocont4:CislaDomovni>
<autocont4:IdentifikacniParcela>
<autocont6:Id>55994534010</autocont6:Id>
<autocont6:KmenoveCislo>680</autocont6:KmenoveCislo>
<autocont6:PododdeleniCisla>3</autocont6:PododdeleniCisla>
<autocont6:VymeraParcely>860</autocont6:VymeraParcely>
<autocont6:DruhCislovaniKod>2</autocont6:DruhCislovaniKod>
<autocont6:DruhPozemkuKod>13</autocont6:DruhPozemkuKod>
<autocont6:KatastralniUzemi>
<autocont7:Kod>601527</autocont7:Kod>
<autocont7:Nazev>Běchovice</autocont7:Nazev>
<autocont7:ExistujeDigitalniMapa>true</autocont7:ExistujeDigitalniMapa>
<autocont7:Obec>
<autocont8:Kod>554782</autocont8:Kod>
<autocont8:Nazev>Praha</autocont8:Nazev>
<autocont8:StatusKod>5</autocont8:StatusKod>
<autocont8:Okres>
<autocont9:Vusc>
<autocont10:Kod>19</autocont10:Kod>
<autocont10:Nazev>Hlavní město Praha</autocont10:Nazev>
<autocont10:RegionSoudrznosti>
<autocont11:Kod>19</autocont11:Kod>
<autocont11:Nazev>Praha</autocont11:Nazev>
<autocont11:Stat>
<autocont12:Kod>1</autocont12:Kod>
<autocont12:Nazev>Česká republika</autocont12:Nazev>
</autocont11:Stat>
</autocont10:RegionSoudrznosti>
</autocont9:Vusc>
</autocont8:Okres>
<autocont8:Pou>

5.1.6

Ukázka odpovědi služby E252h isuiCtiPrvekObecKDatu2 na dotaz pro vyhledání obce
Praha po datové úpravě

<autocont2:IsuiOdpoved>
<autocont2:IsuiCtiPrvekObecKDatu2DataResponse>
<autocont4:Obec autocont3:id="id.554782">
<autocont3:boundedBy xsi:nil="true"/>
<autocont5:Kod>554782</autocont5:Kod>
<autocont5:Nazev>Praha</autocont5:Nazev>
<autocont5:StatusKod>5</autocont5:StatusKod>
<autocont5:Okres/>
<autocont5:Pou>
<autocont6:Kod>19</autocont6:Kod>
<autocont6:Nazev>Hlavní město Praha</autocont6:Nazev>
</autocont5:Pou>
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5.2 Služby nepublikované přes ISZR


RuianCtiProROB, RuianCtiProROB2

Pro vyhledání adresy na území Hlavního města Prahy se v odpovědi nevypíše element <OkresKod>.

5.2.1

Ukázka odpovědi služby RuianCtiProRob2 na dotaz pro vyhledání adresního místa v Praze

<ns0:SeznamAdres>
<ns0:PolozkovaAdresa>
<ns4:ObecKod>554782</ns4:ObecKod>
<ns4:ObecNazev>Praha</ns4:ObecNazev>
<ns4:CastObceKod>400289</ns4:CastObceKod>
<ns4:CastObceNazev>Hlubočepy</ns4:CastObceNazev>
<ns4:UliceKod>447935</ns4:UliceKod>
<ns4:UliceNazev>Hlubočepská</ns4:UliceNazev>
<ns4:PostaKod>15200</ns4:PostaKod>
<ns4:PostaNazev>Praha 52</ns4:PostaNazev>
<ns4:StavebniObjektKod>21897484</ns4:StavebniObjektKod>
<ns4:AdresniMistoKod>21998116</ns4:AdresniMistoKod>
<ns4:TypCislaDomovnihoKod>1</ns4:TypCislaDomovnihoKod>
<ns4:CisloDomovni>4</ns4:CisloDomovni>
<ns4:CisloOrientacni>35</ns4:CisloOrientacni>
<ns4:ObvodPrahyKod>51</ns4:ObvodPrahyKod>
<ns4:ObvodPrahyNazev>Praha 5</ns4:ObvodPrahyNazev>
</ns0:PolozkovaAdresa>
</ns0:SeznamAdres>

5.2.2

Ukázka odpovědi služby RuianCtiProRob2 na dotaz pro vyhledání adresního místa v Písku

<ns0:SeznamAdres>
<ns0:PolozkovaAdresa>
<ns4:OkresKod>3305</ns4:OkresKod>
<ns4:ObecKod>549240</ns4:ObecKod>
<ns4:ObecNazev>Písek</ns4:ObecNazev>
<ns4:CastObceKod>404527</ns4:CastObceKod>
<ns4:CastObceNazev>Budějovické Předměstí</ns4:CastObceNazev>
<ns4:UliceKod>384224</ns4:UliceKod>
<ns4:UliceNazev>Karlova</ns4:UliceNazev>
<ns4:PostaKod>39701</ns4:PostaKod>
<ns4:PostaNazev>Písek 1</ns4:PostaNazev>
<ns4:StavebniObjektKod>5489431</ns4:StavebniObjektKod>
<ns4:AdresniMistoKod>5522676</ns4:AdresniMistoKod>
<ns4:TypCislaDomovnihoKod>1</ns4:TypCislaDomovnihoKod>
<ns4:CisloDomovni>3</ns4:CisloDomovni>
<ns4:CisloOrientacni>9</ns4:CisloOrientacni>
</ns0:PolozkovaAdresa>
</ns0:SeznamAdres>

Odpovědi jsou analogické i pro službu RuianCtiProROB.
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6. ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH ÚDAJŮ
6.1 Hierarchie prvků RÚIAN
•

dostupná na adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx

Ke změně dojde v následujících souborech, sloupec OKRES_KOD bude pro původní kód 3100 nevyplněný.

vazby-orp-cr.csv

6.1.1

POU_KOD

ORP_KOD

OKRES_KOD

VUSC_KOD

REGSOUDR_KOD

STAT_KOD

19

19

3100

19

19

1

vazby-cr.csv

6.1.2

COBCE_KOD

OBEC_KOD

POU_KOD

ORP_KOD

OKRES_KOD

VUSC_KOD

REGSOUDR_KOD

STAT_KOD

76074

554782

19

19

3100

19

19

1

120987

554782

19

19

3100

19

19

1

33332

554782

19

19

3100

19

19

1

…

…

...

…

…

…

…

…

6.1.3

adresni-mista-vazby-cr.csv

ADM_K
OD

ULICE
_KOD

COBCE
_KOD

MOMC_
KOD

OP_
KOD

SPRAVOB
V_KOD

OBEC_
KOD

POU_
KOD

ORP_
KOD

OKRES
_KOD

VUSC_
KOD

VO_
KOD

22399
721

44511
8

1520

5380
60

94

183

5547
82

19

19

3100

19

278
11

22399
739

44511
8

1520

5380
60

94

183

5547
82

19

19

3100

19

278
11

22400
150

49647
2

1520

5380
60

94

183

5547
82

19

19

3100

19

278
11

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
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6.2 Číselníky ISÚI
•

dostupné
na
adrese:
VDP/Ciselniky-ISUI.aspx

https://www.cuzk.cz/ruian/Poskytovani-udaju-ISUI-RUIAN-

Ke změně dojde v následujících souborech:
6.2.1


6.2.2


Nižší územní prvky
https://www.cuzk.cz/ruian/Poskytovani-udaju-ISUI-RUIAN-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemniprvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
o Obce - Pro obec Praha (554782) nebude vazba OKRES_KOD vyplněná.

Vyšší územní prvky
https://www.cuzk.cz/ruian/Poskytovani-udaju-ISUI-RUIAN-VDP/Ciselniky-ISUI/Vyssi-uzemniprvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
o Okresy - Záznam okresu 3100 Hlavní město Praha bude ze seznamu zrušen.
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7. PODPORA ČÚZK
Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici na webových
stránkách RÚIAN https://ruian.cuzk.cz/.
V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit na podporu
ČÚZK:
 Kontaktní formulář Helpdesk
 Telefon: 284 044 455
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