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Seznam použitých zkratek
Zkratka

Význam

AM

Adresní místo

ISÚI

Informační systém územní identifikace

MOMC

Městský obvod/městská část ve členěném statutárním městě

NZ

Návrh změny

OVM

Orgán veřejné moci

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SO

Stavební objekt

VDP

Veřejný dálkový přístup (k datům RÚIAN)
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Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 3.0
Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 25. – 26. 6. 2020.
Níže jsou stručně představeny novinky verze RÚIAN 3.0 v aplikaci ISÚI. Převážná část novinek je v oblasti
reklamací a jejich cílem je zpřehlednit a zjednodušit editorům jejich řešení.
Verze RÚIAN 3.0 žádné změny ani novinky do VDP nepřinesla.

1. ZMĚNY V ISÚI
1.1 Export výpisu reklamací
V dodávce RÚIAN 3.0 byl do Výpisu reklamací (URE226) nově přidán sloupec Kód prvku a po najetí myší nad
ID reklamace se zobrazuje bublinová nápověda, ve které je zobrazen text z poznámky řešitele. Kód prvku si
lze jednoduše zkopírovat a pomocí něj vyhledat v Přehledu prvků nebo ve VDP reklamovaný prvek.
Jednotlivé sloupce lze seřadit podle potřeby, stačí pouze kliknout na popis sloupce, kde jsou zobrazeny šipky
pro řazení

.
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Další novinkou, vedle zobrazení reklamací na obrazovku, je také možnost jejich exportování a následné
uložení do formátu PDF, CSV nebo XML. Export reklamací provedete rozbalením nabídky Exportovat a
vybráním jednoho ze tří formátů.

Podle nastavení internetového prohlížeče se zobrazí nabídka na otevření/uložení souboru ve zvoleném
formátu.

1.2 Předávání reklamací mezi agendami
Dosud bylo možné předávání reklamací mezi obecným stavebním úřadem a speciálním (jiným a vojenským)
stavebním úřadem nebo ve statutárních městech členěných na MOMC v případě reklamací DSO (pod
agendou obce) šlo reklamace předat na příslušný stavební úřad na MOMC.
K těmto dosavadním možnostem nově přibyla možnost předávat všechny reklamace (vyjma reklamací na
ulice) mezi agendou Obec a Stavební úřad navzájem. Znamená to, že např. stavební úřad může předat
reklamaci na SO, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, na obec, která je zákonným editorem
takového SO. Předat jinému editorovi lze reklamaci přiřazenou (řešitel je vyplněn) i nepřiřazenou (řešitel
není vyplněn). Předávání reklamací lze pouze v rámci shodné územní působnosti obce a stavebního úřadu.
V Seznamu reklamací (UWF101) po volbě Akce –> Předat jinému editorovi se zobrazí obrazovka Přiřazení
editora, kde máte možnost vybrat oprávněného editora. Můžete zde přepínat mezi agendou Obec a StÚ
(stavební úřad), podle toho, kterému editorovi a agendě chcete reklamaci předat. Automaticky je nastavena
agenda, ve které jste momentálně přihlášeni.
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Vyberte editora (OVM) a v příslušném řádku klikněte ve sloupci Akce na Vyber. Objeví se potvrzovací okno,
do kterého musíte povinně vyplnit důvod předání.

Vyplňte důvod předání a potvrďte předání reklamace tlačítkem Předat. Ve stavovém řádku se zobrazí
potvrzující hláška a důvod předání se zapíše do poznámky řešitele.

Tlačítkem Zrušit předání k předání reklamace nedojde a vrátíte se zpět na obrazovku Přiřazení editora.
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1.3 Přechody mezi NZ a reklamací
Pro přehlednost a jednodušší řešení reklamací a z nich vytvořených NZ byly nově doplněny odkazy mezi NZ
a reklamací. V editačním režimu jsou reklamace a NZ dostupné pouze jejich řešiteli, režim pro čtení
(prohlížení) je dostupný i ostatním uživatelům ve stejné agendě a OVM.

1.3.1

Přechod do NZ po jeho vytvoření

Ve formuláři Seznam reklamací a formulářích detailů reklamací po provedení akce Vytvořit z reklamace NZ
rozpracovaný nebo Vytvořit z reklamace NZ ke schválení je zobrazeno informační modální okno
s potvrzením operace.

Po potvrzení Ano se vytvoří Rozpracovaný NZ (případně NZ ke schválení) a v druhém potvrzovacím okně
máte možnost volbou Ano rovnou přejít do vytvořeného NZ a dále ho zpracovávat. Pokud chcete zůstat
v reklamacích, zvolte Ne.

Jakmile vytvoříte Rozpracovaný NZ/NZ ke schválení, reklamace změní svůj stav z Vložená na stav Řešená –
NZ založen/Řešená – NZ schvalován a v posledním sloupci Akce se objeví odkaz
, kterým si lze
v novém okně/záložce zobrazit vytvořený (navázaný) NZ v režimu pouze pro čtení (prohlížení).
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1.3.2

Hyperlink (odkaz) NZ

Do Výpisu reklamací a Seznamu reklamací byl u reklamací ve stavu Řešená - NZ založen a Řešená - NZ
schvalován přídán do posledního sloupce Akce hyperlink
. Pomocí něhož si zobrazíte nové
okno/záložku s příslušným NZ, ale pouze ve čtecím (prohlížecím) režimu, tzn. žádná editace NZ není možná.
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Zobrazené nové okno/záložka s NZ ve čtecím režimu nemá všechna tlačítka dostupná a neobsahuje tlačítko
Zavřít.

1.3.3

Hyperlink (odkaz) s číslem (ID) návrhu změny

V detailu reklamací ve stavu Řešená - NZ založen a Řešená - NZ schvalován bylo upraveno políčko Řešeno
v NZ ID, které nyní obsahuje odkaz s číslem (ID) návrhu změny. Tímto odkazem si (stejně jako u předchozího
odkazu) zobrazíte nové okno/záložku s příslušným NZ pouze ve čtecím (prohlížecím) režimu.

1.3.4

Tlačítko „Navázaný NZ“

Do detailu reklamací ve stavu Řešená - NZ založen a Řešená - NZ schvalován bylo navíc přidáno tlačítko
Navázaný NZ, pomocí kterého si zobrazíte příslušný NZ v editačním režimu a po přechodu do NZ tak můžete
pokračovat v jeho dalším řešení.
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Zobrazený NZ v editačním režimu má všechna tlačítka dostupná a obsahuje tlačítko Zavřít, po jehož stisknutí
se dostanete do Seznamu návrhů změn (NZ).

1.3.5

Hyperlink (odkaz) s číslem (ID) reklamace

Pokud je NZ vytvořen z reklamace, pak je v jeho detailu zobrazeno políčko Zdrojová reklamace, které
obsahuje odkaz s číslem (ID) reklamace. Tímto odkazem přejdete do detailu zdrojové reklamace, detail
reklamace se otevře v novém okně/záložce.
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1.4 Převzetí reklamace a NZ z detailu
Kromě dosavadní možnosti převzetí reklamace/NZ ze Seznamu reklamací/Seznamu návrhů změn (NZ) lze
nově převzít reklamaci/NZ také z detailu reklamace/NZ rozbalením nabídky Akce reklamace/Akce NZ a
zvolením Převzít reklamaci/Převzít NZ.

1.5 Doplnění výpisu NZ
PDF sestava návrhu změny vytisknutá přes tlačítko „Vytisknout NZ“ (obrazovka UNZ110) byla
doplněna/rozšířena o:



informaci, z jakého OVM a agendy je editor, který editaci provedl.
náhled na daný prvek v mapě (týká se prvků stavební objekt, adresní místo, ulice a volební
okrsek),
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Obrázky se negenerují v případech, kdy to nedává smysl (nové prvky bez lokalizační složky, zrušené prvky,
apod.) a dále kvůli zachování výkonnosti ISÚI při překročení počtu položek v NZ nad 15.
Informace o OVM a Agendě editora je nově také doplněna do Hlavičky NZ (obrazovka UNZ111) do
Základních údajů v horní části formuláře.
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1.6 Rozšíření ISÚI o statistiky chyb
Poslední novinkou verze 3.0 je zcela nová funkcionalita Statistiky chyb, která je dostupná v bloku Výpisy.

Statistiky chyb jsou podrobně popsány v novém návodu Statistiky chyb, který je vyvěšen na stránkách
RÚIAN https://ruian.cuzk.cz v sekci 1 - Editační agendový systém ISÚI – Uživatelské postupy v ISÚI.
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2. ZMĚNY VE VDP
VDP zůstává beze změn.

3. 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
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, konkrétní informace o daném problému (např. o jaký SO nebo AM
se jedná), může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.
Helpdesk z ISÚI je přístupný na každé stránce vpravo dole:
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