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Abstrakt 

Novelizace zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, byla zveřejněna dne 29. 5. 2006 
pod číslem 230, s účinností od 1. června 2006. Je zaměřena především na statistické registry 
a vytváření jejich soustavy. Významná hlediska soustavy registrů byla loňská novelizace 
zákona o evidenci obyvatelstva, která zpřístupňuje ČSÚ data MV – Informačního systému 
evidence obyvatel – pro statistické účely. 

Do soustavy statistických registrů patří registr ekonomických subjektů, registr sčítacích 
obvodů a budov, zemědělský registr a připravuje se databáze fyzických osob. Datově budou 
komunikovat prostřednictvím identifikátorů adres IDADR, budov IDOB a propojení na 
hierarchii všech nadřízených prvků bude podporovat identifikátor statistických obvodů IDSO. 
Přínosy budou významné v oblasti neduplicitního zapisování do registrů a v možnostech 
vzájemných vazeb. 

Registr sčítacích obvodů a budov (dále RSO) průběžně udržuje soustavu územních 
a evidenčních prvků od úrovně NUTS, okresů, obcí, městských částí/obvodů, katastrálních 
území až po gestorované prvky částí obce, základních sídelních jednotek, statistických 
obvodů. Správa územních a adresních identifikací představuje řešení v systému, který 
zabezpečí vstupy a výstupy a také údržbu vlastností jako je vazebnost, hierarchie a jednota 
popisné a geografické složky. Po několika letech byla zahájena aktualizace mapové vrstvy 
ulic a veřejných prostranství na základě perspektivní součinnosti se Zeměměřickým úřadem 
a obcemi. Významné je nastartování procesu převedení agendy lokalizace budov, probíhající 
na platformě RSO od roku 1999 dodnes, do správy informačního systému katastru 
nemovitostí. 

Dokončuje se realizace nového datového modelu, který nabídne další rozměr registru a tím 
je zapisování dat dle jejich zdroje původu. 

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. Prohlížení 
Registr on-line verze 1.1.7 od srpna nabízí rozšíření informací o technických vlastnostech 
budov a adresách budov. 

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. Probíhá sjednocování adres mezi čtyřmi registry státní správy (MV, MPSV, ČÚZK 
a ČSÚ). 


