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Metodika ze dne 1. 9. 2014 
 

 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR  
v informačním systému KEO‐X verze 3.15 a vyšší 

 

Provedení kontrol v Evidenci obyvatel  
Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, jestli jsou správně zapsány 
adresní údaje v Evidenci obyvatel. Pod tlačítkem Akce použijte volbu Kontrola 
adresních kódů. 
 

 

V případě nalezených nesrovnalostí se zobrazí tabulka se seznamem obyvatel, u 
kterých nejsou zapsány kódy adresy z RÚIAN. Následně je nutné opravit údaje u 
vyhledaných obyvatel. Stačí v adresních údajích karty obyvatele smazat stávající adresu 
a začít ji znovu zapisovat přímo údajem číslo domovní. Otevře se tabulka s adresami, 
které toto číslo obsahují, stačí vybrat správné. Je-li číslo v rámci obce jedinečné, doplní 
se automaticky. Pokud nebudou dobře zapsány adresní údaje trvalého pobytu, 
nezapíše se správně volič do volebního seznamu. 

Aktualizace stálého seznamu voličů  
Po vstupu do modulu Volby se automaticky načte průběžný stálý seznam voličů. 
Načtou se všichni potenciální voliči občané ČR - tedy občané s trvalým pobytem v obci, 
kterým je k aktuálnímu datu 18 let. 

Volební okrsky 

Od 31. 12. 2013 jsou volební okrsky vedeny v RÚIAN jako účelové územní prvky. Tj. 
rozdělení adresních míst do okrsků odpovídá stavu zapsanému v RÚIAN. Pokud existují 
v RÚIAN adresy nezařazené do okrsku (chybějící definiční body), zůstanou v KEO-X 
zařazeny v okrscích podle uživatelského přiřazení k minulým volbám nebo zůstanou 
nezařazené. 
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O tom, že nejsou do okrsků zařazena všechna adresní místa, informuje červená 
chybová hláška a dokud se adresy nezařadí, nejdou založit nové volby. Adresní místa se 
do okrsku přiřadí tak, že se v detailu vybraného volebního okrsku klikne pravým 
tlačítkem myši na nezařazené adresní místo a zvolí nabídka Přiřadit.  

Stejné červené chybové hlášení avizuje i nezařazená adresní místa v doručovacích 
obvodech (to ale nebrání založení nových voleb).  

Založení nových voleb 
Postup: Otevřeme „Seznam voleb“ a pomocí tlačítka Nový vytvoříme nové volby 
(zadáme název, typ a termín, ve kterém se volby budou konat, tj. 10. a 11. října 2014). 
Vybráním typu senátních voleb program zároveň vymezí překážky ve výkonu volebního 
práva, těmi jsou pro tento typ voleb:  

a) ochrana zdraví lidu, 

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům. 

Automaticky proběhne aktualizace stálého seznamu voličů, při které se doplní voliči, 
kteří dosáhnou 18 let věku ke druhému dni voleb, tj. k 11. říjnu 2014. 

Seznamy voličů 
K volbám do Senátu se připravují dva seznamy: 

1. Stálý seznam voličů. 

2. Zvláštní seznam voličů. 
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Klikněte pravým tlačítkem myši na řádku s volbami. 

 

a) Stálý seznam voličů – do něj je třeba zaznamenat všechna vydání voličských 
průkazů. Filtrem vyhledáme voliče – v kartě voliče zaškrtneme pole „Vydán voličský 
průkaz“ a zapíšeme číslo vydaného voličského průkazu. Uvedený záznam se bude 
tisknout ve výpisu ze seznamu pro volební komisi. 

 

 
 

b) Zvláštní seznam voličů – do něj budou zapsáni voliči, kteří nejsou v obci přihlášeni 
k trvalému pobytu, ale jsou:  

1. v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu 
umístěném v obci,  

2. v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody 
umístěném v obci 

3. nebo volí na voličský průkaz. 

Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené pod body 1. a 2. na 
základě údajů správy příslušného zařízení, působícího v jeho územním obvodu. Do 
zvláštního seznamu mohou být zapsáni pouze ti voliči, kteří pobývají v ústavu 
nebo zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do Senátu 
vyhlášeny, a v jehož územním obvodu jsou tito voliči přihlášeni k trvalému 
pobytu. 
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Zápis do „Zvláštního seznamu voličů“ 
Otevřete „Zvláštní seznam voličů“ a zvolte tlačítko Nový / Pořídit. Nabídne se možnost 
buď pořídit nového voliče anebo převzít předchozí zvláštní seznam. V prvním případě 
otevřený detail voliče vyplňte. Při zápisu prvního voliče je třeba pořídit seznam 
zařízení, ze kterých byli voliči nahlášeni. To provedete kliknutím na tři tečky vedle 
položky „zařízení“. 

Druhou možností je převzít a upravit zvláštní seznam z předchozích voleb.   

Oba seznamy se uzavírají ve středu 8. října 2014. 

Tisk „Výpisů ze seznamů“ pro volební komise 
Volebním komisím se předávají výpisy ze stálého a zvláštního seznamu voličů. Výpis ze 
stálého seznamu voličů je možné tisknout pro potřeby volební komise ve výběru podle 
mnoha kriterií (podle okrsku, části obce, ulice, čísla popisného, podle vybrané časti 
abecedy v abecedním pořádku…). Stejně tak je možné, kromě standardně 
požadovaného řazení voličů ve výpisu podle abecedy, vybrat další klíče pro řazení 
voličů v seznamu (např. podle čísla popisného). Výpisy ze zvláštního seznamu se 
tisknou podle jednotlivých zařízení. Do prázdného výpisu ze zvláštního seznamu pak 
volební komise zapisuje ty voliče, kteří přijdou volit v daném okrsku na voličský průkaz. 
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V případě, že bude nutné pořádat druhé kolo voleb, založí se stejným způsobem 
nové volby a připraví znovu oba seznamy. Pokud volič výslovně nepožádá pouze o 
voličský průkaz pro některé kolo voleb, obecní úřad mu vydá dva voličské průkazy – 
jeden pro první a další pro druhé kolo voleb. 
 

 
 
 
 

Prázdný formulář seznamu voličů – 
pro zapsání těch, kteří přijdou volit 
na voličský průkaz. 
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Doručovací obvody 
Slouží k přípravě doručovacích seznamů, tisku štítků a obálek pro dodání hlasovacích 
lístků voličům. Doručovací obvody nemusí kopírovat volební okrsky, mohou být 
sestaveny libovolně. Pokud existují adresní místa nezařazená do doručovacího obvodu, 
informuje o tom červené chybové hlášení, aby nedošlo k neúplnému doručení 
hlasovacích lístků. Je možné tisknout doručovací seznamy jmenné i seznamy s počtem 
voličů na číslech popisných apod. 

 

Klikněte na doručovací obvod pravým tlačítkem myši. 
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