
Pořadí 

sloupce 

Záhlaví sloupce Datový 

typ 

Povinné 

v CSV 

souboru 

Poznámka k importu Popis vyplňovaného údaje 

1 Kód obce 
 

Int Ano Platný kód obce dle RÚIAN je uveden 

v příloze formuláře „Seznam obcí do 

2 000 obyvatel“. V rámci přílohy 

musí být tento kód unikátní – 

v opačném případě nebude import 

proveden. 

V případě, že v importním souboru 

budou i obce, které nejsou uvedeny 

v seznamu, dojde k přeskočení 

těchto údajů a tyto údaje nebudou 

importovány do přílohy. 

Kódy obcí dle RÚIAN lze nalézt také pod níže uvedenými odkazy: 

https://www.cuzk.cz/ruian/Poskytovani-udaju-ISUI-RUIAN-

VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-

jednotky.aspx 

https://www.cuzk.cz/CUZK/media/ 
CiselnikyISUI/UI_OBEC/UI_OBEC.zip?ext=.zip 
 

2 ID přílohy string Ano Identifikátor přílohy. Nabývá vždy 

hodnoty „bh“. Nezbytné pro import 

dat do přílohy. 

 

3 Existence optické 
sítě  

ulong Ano Sloupec musí být v CSV obsažen. 

Povolené hodnoty jsou: „ANO“ 

a „NE“. 

Odpověď na otázku: Máte v uvedených obcích svou optickou síť 

(jednovidová vlákna dle některé ze specifikací ITU-T G. 652 až G. 657; 

páteř/přístupová síť) s dostatečnou kapacitou k poskytování 

veřejných služeb elektronických komunikací v předávacím bodě?  
4 Možnost 

nabídky/poskytnutí 
kapacity optické 
sítě  

ulong Ano Sloupec musí být v CSV obsažen.  

Povolené hodnoty jsou: „ANO“ 

a „NE“. 

Odpověď na otázku: Můžete reálnou kapacitu vaší optické sítě 

(backhaul) nabídnout/poskytnout k poskytování veřejných služeb 

elektronických komunikací jinému poskytovateli?  

5 Možnost 
nabídky/poskytnutí 
konektivity z 
předávacího bodu 
až do peeringového 
centra  

ulong Ano Sloupec musí být v CSV obsažen. 

Povolené hodnoty jsou: „ANO“ 

a „NE“. 

Odpověď na otázku: Můžete nabídnout konektivitu z předávacího 

bodu v dané obci až do peeringového centra pomocí optických 

kabelů (s jednovidovými vlákny dle některé ze specifikací ITU-T G. 

652 až G. 657)?  

6 Název obce string Ne Při exportu sloupec obsahuje 

textově vyjádřený název obce. Při 

importu je sloupec ignorován, pokud 

je uveden. Nemusí být uveden.  

 

 

https://www.cuzk.cz/ruian/Poskytovani-udaju-ISUI-RUIAN-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
https://www.cuzk.cz/ruian/Poskytovani-udaju-ISUI-RUIAN-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
https://www.cuzk.cz/ruian/Poskytovani-udaju-ISUI-RUIAN-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
https://www.cuzk.cz/CUZK/media/CiselnikyISUI/UI_OBEC/UI_OBEC.zip?ext=.zip
https://www.cuzk.cz/CUZK/media/CiselnikyISUI/UI_OBEC/UI_OBEC.zip?ext=.zip


Formát souboru pro import a export 

Export údajů probíhá ve formátu CSV, hodnoty jsou odděleny středníkem. Kódování exportního souboru je UTF-8.  

Pro import je potřeba použít shodný formát, tedy CSV, oddělení hodnot středníkem, kódování UTF-8.  

První řádek obsahuje záhlaví, které vychází z tabulky uvedené výše (viz „záhlaví sloupce“). Import se řídí pořadím sloupců. Soubor musí vždy obsahovat 5 nebo 

6 sloupců (viz tabulka výše). 


