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Abstrakt 

Po několikaletém úsilí byla navržena a schválena novelizace zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, se zaměřením především na statistické registry a vytváření jejich soustavy. 
Novela byla zveřejněna dne 29.5.2006 pod číslem 230, s účinností od 1. června 2006.  Změny 
v zákoně, které se vztahují k registrům, jsou zaměřeny zejména na nové pojmy, vytváření 
soustavy statistických registrů, na rozšíření údajů zapisovaných do registru ekonomických 
subjektů o vnitřních jednotkách, na rozšíření registru sčítacích obvodů a budov o soustavu 
prvků, o evidování bytů, na sledování údajů o jednotlivých budovách a bytech. Údaje získané 
při sčítání lidu, domů a bytů, z administrativních zdrojů a z pravidelných statistických šetření 
využívá registr sčítacích obvodů a budov k zaznamenávání zapisovaných změn. Novela 
rozšiřuje okruh veřejných údajů; neveřejnými jsou jednotlivé byty. Další významné změny ve 
statistickém zákoně přinesla letošní novela zákona o evidenci obyvatel. 

Soustava  územních a evidenčních prvků vedená v registru sčítacích obvodů a budov je 
vyjadřována v podobě tzv. územních identifikací (číselných, alfanumerických, 
souřadnicových). Správa územních identifikací a adres představuje řešení v systému, který 
zabezpečí vstupy a výstupy a také údržbu vlastností jako je vazebnost, hierarchie a jednota 
popisné a geografické složky. Je přirozené, že každý prvek je modelován a verifikován 
pomocí nástrojů GIS. Mezi nejnovější produkty patří tématická mapová vrstva adresních míst 
budov. Dokončuje se realizace nového datového modelu, který nabídne další rozměr registru: 
zdrojování dat. 

Informace o registru, nahlížení do Registru sčítacích obvodů a budov, metadata o produktech 
registru, zveřejňování změn v územních strukturách a jiné informace jsou uvedeny na 
webových stránkách:  http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu.  

Registr sčítacích obvodů a budov je jedním ze zdrojů pro budoucí Registr územních 
identifikací, adres a nemovitostí, který by měl mnohé procesy ve veřejné správě a vůči okolí 
zkvalitnit a být jednotným garantovaným územním registrem pro další registry veřejné 
správy.  


