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■ Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (§19 -24)  

 

■  § 20    Registr ekonomických subjektů (RES) 

■  § 20a  Registr sčítacích obvodů a budov (RSO) 

■  § 20b Zemědělský registr 

 

 Tvoří vzájemně propojenou soustavu a pro jejich vedení se mohou využívat 

údaje získané z jiných informačních systémů veřejné správy 

 

     Evidují se změny vedených údajů 
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■ Evropská legislativa – registr ekonomických subjektů 

 

■ nařízení EP a Rady č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry 

hospodářských subjektů   

 

■ nařízení Rady č. 696/1993 o statistických jednotkách pro účely statistického 

zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství 
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Zdroje údajů 

Konstitutivní   

- registr osob (ROS) 

- registr územních identifikací, adres a nemovitostí (RUIAN) 

 

Doplňkové 

RES –  RŽP, VR, ČSSZ, MF 

RSO –  ISKN, ZABAGED (základní báze geografických dat) 

 

Statistická zjišťování 

Sčítání lidu, domů a bytů 
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Obsah 
 

RES – ekonomický subjekt a vnitřní jednotka 

■ Ekonomický subjekt – právnická osoba, podnikající fyzická osoba, organizační 

složka státu, která je účetní jednotkou, a podílový fond 

■ Vnitřní jednotky – místní jednotky, činnostní jednotky a ubytovací zařízení 

 

RSO – soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek a budovy 

(jejich části) s přiděleným popisným nebo evidenčním číslem 

■ Územní prvky – území ČR, území regionu soudržnosti, území vyššího 

samosprávného celku, kraj, okres, obec, městský obvod/městská část, základní 

územní jednotka, katastrální území, územně technická jednotka, základní sídelní 

jednotka, statistický obvod a parcela  

■ Územně evidenční jednotka – část obce, ulice a ostatní veřejná prostranství 
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Vedené charakteristiky 

 

RES: § 20, odst. 2 (ekonomický subjekt), odst. 4, 5 (vnitřní jednotka) 

 

RSO: § 20a), odst.6, 7 (budova) 

 

Aktualizace 

Průběžně 

Zveřejnění časových snímků (RES měsíčně, RSO nepravidelně v kratším 

intervalu) 

Nosič dat, WEB  

 


