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Věc: Změna ve způsobu přihlašování uživatelů do ISÚI
Obce a stavební úřady jsou ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů, editory Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen
„RÚIAN“). Údaje do RÚIAN zapisují prostřednictvím Informačního systému územní
identifikace (dále jen „ISÚI“).
Dosud editoři RÚIAN přistupovali do ISÚI přes elektronický portál územních samospráv (dále
jen „ePUSA“) na přihlašovací stránce s adresou www.epusa.cz/ext/login/isui. Jednalo se
o dočasný způsob přihlašování. V prosinci 2013 došlo v přihlašování ke změně. Nově budou
editoři RÚIAN přistupovat do ISÚI přes Jednotný identitní prostor (dále jen „JIP“), který
představuje zabezpečenou adresářovou službu obsahující údaje pro autentizaci a autorizaci
uživatelů. Pro přihlášení do produkčního prostředí ISÚI přes JIP slouží přihlašovací stránka
https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AISd4e4999f54a44558ac95ac3db83fbe5f.
Po dobu přibližně 3 měsíců nyní poběží přihlašování v tzv. paralelním provozu, tzn., že do
ISÚI se budou moci editoři přihlásit jak přes JIP, tak přes ePUSA. Po uplynutí této doby se
bude možné přihlašovat pouze prostřednictvím JIP.
Blíže se přihlašování prostřednictvím JIP věnuje metodický dokument „Přihlašování do ISÚI
přes JIP a ePUSA“. Tento dokument je společně s dalšími souvisejícími dokumenty
zveřejněn na webu http://www.cuzk.cz v sekci RÚIAN (přímý odkaz je zde). V případě
dotazů je možné se obrátit na podporu ČÚZK (podpora@cuzk.cz).
Současně upozorňujeme, že volební okrsky, které se od 1. 1. 2014 stanou účelovými
územními prvky RÚIAN, bude možné zapisovat (editovat) v ISÚI pouze prostřednictvím
přihlášení uživatelů přes JIP.
Dne 25. 11. 2013 bylo Sdělením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 369
(zveřejněném v č. 144/2013 Sbírky zákonů) vyhlášeno, že dne 31. 12. 2013 dojde k zápisu
o vymezení volebních okrsků do RÚIAN. Od tohoto data poběží dvouměsíční zákonná lhůta
pro provedení kontroly správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v RÚIAN v rozsahu
přidělených adresních míst. Ke stejnému datu byly také instalovány nové verze aplikací
ISÚI/RÚIAN/VDP, které již obsahují nový účelový územní prvek „volební okrsek“. Volební
okrsky již jsou na většině území naplněny. Údaje o volebních okrscích některých MOMC
budou do systému migrovány ještě postupně v průběhu druhé poloviny prosince 2013.
Blíže budou dotčení editoři o volebních okrscích informováni samostatným dopisem. Bude se
jednat o společný dopis Ministerstva vnitra a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Děkuji za spolupráci.
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