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1 KEOX - Volby
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2 Postup zpracování

 

Postup zpracování - nové volby:

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 údajů.

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.

Pořízení adresy neevidované v RUIAN

Adresy, které uživatel pořizuje v modulech Evidence obyvatel nebo Volby, jsou kontrolovány na
existenci v základním registru RÚIAN. Pokud nastane situace, kdy je v odůvodněných případech
nutné zadat adresu, která zatím v RÚIAN není, postupujte takto:

1. V modulu Evidence obyvatel, pod tlačítkem Data, zvolte nabídku Uživatelské přidání kódu:

2. Část obce a ulice musí být při zápisu vybrány z číselníku.
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3. Tlačítkem Přidat kód se zapsané adrese přidělí dočasný adresní kód, označený záporným
znaménkem (je v detailu karty na první pohled zřejmý).

4. Po přidání kódu je možné dialog uzavřít a přejít zpět do karty obyvatele a pořídit nově zapsanou
adresu.

Seznam všech takto pořízených adres naleznete pod záložkou Zapsané adresy. Po zapsání
adresy do RÚIAN bude dočasný kód při denní aktualizaci číselníku automaticky nahrazen reálným
kódem. 

Aktualizace stálého seznamu voličů

Po vstupu do modulu Volby se automaticky načte průběžný stálý seznam voličů. Načtou se všichni
potenciální voliči – tedy občané s trvalým pobytem v obci, kterým je k danému datu 18 let. 

Vytvoření a naplnění volebních okrsků

Aby bylo možné založit a zpracovat konkrétní volby, je nutné mít vytvořené a naplněné volební
okrsky (ikona Volební okrsky - tlačítko Nový). Žádné adresní místo nesmí zůstat nezařazené do
některého volebního okrsku - ani to, na kterém není nikdo hlášen k TP. Dokud je nějaké nezařazené,
hlásí to program červeným chybovým hlášením v záhlaví. 

Pokud se najdou nedoplněná adresná místa, musíte je zařadit do příslušného volebního okrsku:
Ikona Volební okrsky - Detail volebního okrsku - pravé tlačítko myši na názvu nezařazené části
obce či ulice - nabídka Přiřadit nebo Adresní místa. 
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Je pravděpodobné, že se najdou nezařazené adresy, protože program pracuje se všemi  adresními
údaji v obci -  i s těmi, na kterých není nikdo přihlášen k TP.

Založení nových voleb

Je třeba otevřít „Seznam voleb“ (tlačítkem s ikonou v panelu dílčích procesů) a následně se pomocí
tlačítka Nový založí nové volby (zadá se název, typ a termín, ve kterém se volby budou konat).
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Zadáme název, typ a termín, ve kterém se volby budou konat. Vybráním typu voleb program zároveň
vymezí překážky ve výkonu volebního práva, např.: 

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. Je třeba počítat s tím, že generování stálého seznamu k daným
volbám potřebuje čas v řádu minut.

Naplní se stálý seznam voličů pro tyto konkrétní nové volby a dle typu voleb také dodatek stálého
seznamu voličů nebo seznam pro volby do EP.

Seznamy voličů

Program připraví seznamy voličů přesně pro konkrétní volby:

a) Stálý seznam voličů – do něj je třeba zaznamenat (v souladu s typem voleb) všechna vydání
voličských průkazů, zařazení do zvláštních seznamů a překážky ve výkonu volebního práva.
Filtrem se vyhledá konkrétní volič a v jeho kartě (detailu) se zaškrtne políčko „Vydán voličský
průkaz“ nebo "Zařazení do zvl. seznamu voličů v jiné obci" anebo "Zařazení do zvl. seznamu u
zastupitelského úřadu", případně se pomocí tl. se třemi tečkami zaznamenají překážky.

b) Dodatek seznamu voličů - používá se pro typ voleb do obecních zastupitelstev a do EP. V
dodatku se evidují voliči, kteří nemají státní příslušnost ČR, ale mají v obci trvalý pobyt a projevili
přání být zapsáni do dodatku.

c) Zvláštní seznam voličů – používá se pro typ voleb do parlamentu ČR, senátu ČR nebo do
Evropského parlamentu (EP). 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.
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Zápis do „Zvláštního seznamu voličů“

Otevře se „Zvláštní seznam voličů“ a použije tlačítko Nový - Pořídit. Otevře se prázdná karta voliče:

Při zápisu prvního voliče je třeba pořídit seznam zařízení, ze kterých byli voliči nahlášeni. To
provedete kliknutím na tlačítko se 3 tečkami vedle položky Zařízení. Vyplňte Název zařízení, které
voliče nahlásilo, a Text důvodu zařazení (tento text bude vytištěn ve Výpisu ze zvláštního seznamu
voličů v poznámce). Zde by měl být uveden důvod zápisu do seznamu. Zadejte např. „Nahlášen
ředitelem nemocnice v ....“

 

Pozn.: Zvláštní seznam voličů je možné převzít z předchozích voleb – tlačítko Nový - Převzít. Při
převzetí seznamu je třeba doplnit u jednotlivých voličů název zařízení, které je nahlašuje.

 

Seznamy se uzavírají dva dny před začátkem voleb. Před uzavřením seznamů (středa v 16.00 h)
zkontrolujte, jestli jste dopsali vše požadované. Změny provedené v evidenci obyvatel do
uzavření seznamů se do založených seznamů propisují automaticky.

 

Tisk „Výpisů ze seznamů“ pro volební komise
 

Volebním komisím se předávají výpisy ze stálého a zvláštního seznamu voličů.

Výpis ze stálého seznamu voličů (nebo dodatku seznamu) je možné tisknout pro potřeby
volební komise ve výběru podle mnoha kriterií (podle okrsku, části obce, ulice, čísla popisného, podle
vybrané části 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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3 Číselníky a parametry

3.1 Číselníky-přehled

 

Přehled číselníků používaných systémem VOL

Modul Volby a Referenda

Název číselníku Statut Distribuční číselník Tabulka

Typy voleb
Systémový číselník 

(S1)
ano RegVolCs01

Překážky ve výkonu volebního
práva

Systémový číselník 
(S1)

ano RegVolCs02

Úkoly dle typu voleb  ano RegVolCs03

Překlady textu form. El. předávání
informací

 ne RegVolCs04

Spojovací tabulka typů voleb a
překážek ve výkonu volebního

práva
není číselníkem ano RegVolTs06

 

3.2 Číselníky-popis

 

Typy voleb (RegVolCs01)
· název - název voleb
· zkratka - zkrácený název
· platí od - datum zahájení platnosti
· tříděno název - priorita třídění



Číselníky a parametry 11

© 2019 ALIS spol. s r.o.

Překážky ve výkonu volebního práva (RegVolCs02)
· název - přesný název překážky ve výkonu vol.práva
· zkratka - zkrácený název překážky ve výkonu vol.práva
· platí od - datum zahájení platnosti
· tříděno název - priorita třídění

Úkoly dle typu voleb
· volby - název voleb
· věc - čeho se úkol týká
· popis úkolu - přesnější popis úkolu
· termín - kdy má být úkol proveden
· upozornit - kdy má být připomenuto, že se blíží termín pro splnění úkolu
· platí od - datum zahájení platnosti

Překlady textu form. El. předávání informací
· stát - zkratka státu
· nadpis - překlad nadpisu
· text - překlad vlastního textu
· platí od - datum zahájení platnosti.

 

3.3 Parametry

 

Globální parametry pro modul Volby

záložka Obecné

používat č.d. - čísla domovní
používat č.o. - čísla orientační
Vyberte si, jestli budete v rámci modulu Volby pracovat s číslem domovním (č.d.) nebo číslem
orientačním (č.o.).

 

Je třeba si uvědomit, že pokud zvolíte možnost Používat č.d., budou v tiskových
sestavách uváděna pouze č.d. (číslo popisné - p nebo číslo evidenční - e) a obdobně -
pokud zvolíte Používat č.o., budou v sestavách zobrazena pouze č.o. (pokud je č.
orientační součástí adresy).

 

Datum poslední aktualizace seznamu: dd.mm.yyyy - datum poslední aktualizace stálého seznamu
voličů dle evidence obyvatel.
 
 

záložka Stálý seznam

Tisk
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Všechny záznamy - do tisku stálého seznamu budou zahrnuty všechny záznamy platné i neplatné
(implicitně vybráno)
Pouze aktivní záznamy (platí do = datum) - do tisku stálého seznamu budou zahrnuty pouze
záznamy platné.

Do tisku nebudou zahrnuty záznamy, kde  

tlačítko   a tabulka se seznamem důvodů nevolit.

Z tisku stálého seznamu budou vyloučení voliči, u kterých jsou uvedeny vybrané důvody nevolit, tj.
překážky ve výkonu volebního práva (implicitně prázdné).

 
 

záložka Spis

Spis 

Ze seznamu spisů je vybrán spis, do kterého budou ukládány dokumenty (= písemnosti), které
vzniknou při archivaci volebních seznamů. Budou zde založené sestavy vytvořené pro konkrétní volby.
 

 



Metodika a legislativa 13

© 2019 ALIS spol. s r.o.

4 Metodika a legislativa

4.1 Úvod

 
VOLBY A REFERENDA je samostatný modul začleněný standardně do programového systému KEO-
X - Komplexní evidence obce. Program umožňuje vytváření volebních okrsků a následně volebních
seznamů. Uživatel si vytvoří libovolnou strukturu voleb tak, že adresní místa obce zařadí do volebních
okrsků.
Adresní místa se vytvářejí dle evidence obyvatel.

Program je orientován na maximálně jednoduché použití v nejčastějších situacích (možnosti programu
jsou ovšem mnohem širší):

1. vedení a práce se seznamy voličů,
2. práce s volebními okrsky a tisky,
3. práce se seznamem voleb, zakládání nových voleb nebo referend
4. práce s doručovacími obvody.

 

4.2 Základní pojmy

 
· Volič je státní občan České republiky nebo občan státu Evropské unie, který splňuje požadavky

stanovené zákonem.

· Překážky ve výkonu volebního práva - zákonem stanovená omezení, která brání občanovi volit.

· Stálý seznam voličů

Stálý seznam voličů vede průběžně obecní či městský úřad pro voliče, kteří mají v jeho územním
obvodu trvalý pobyt. Občana, který není v obci k trvalému pobytu přihlášen, nelze do stálého
seznamu zapsat.
Vedení a aktualizace stálého seznamu se provádí v knize, systémem kartotéky nebo
prostřednictvím výpočetní techniky v členění dle volebních okrsků. Stálý seznam si vede každý
obecní úřad sám. Obecní úřad z úřední povinnosti nebo na žádost voliče zapíše do stálého
seznamu nebo z tohoto seznamu vyškrtne voliče, který nabude nebo pozbude práva volit.

· Dodatek stálého seznamu voličů - vede obecní úřad pouze pro účely voleb do zastupitelstev
obcí, a to pro voliče, který dosáhl věku 18 let, není státním občanem ČR, ale je státním občanem
státu, jehož občané mají právo volit do zastupitelstev obcí a dále, jestliže je v obci v den voleb
přihlášen k trvalému pobytu. Do dodatku zapíše obecní úřad voliče pouze na základě jeho vlastní
žádosti. Z dodatku lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
Vedení a aktualizaci dodatku provádí obecní úřad stejně jako u stálého seznamu voličů.

· Zvláštní seznam voličů - vytváří obecní úřad pouze pro konkrétní volby (do Poslanecké sněmovny
nebo Senátu). Zvláštní seznam vede i velvyslanectví nebo konzulární úřad ČR v zahraničí. Obecní
úřad vytváří pro každé volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu zvláštní seznam pro voliče,
který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán a který:

a) je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení,
umístěném v obci,
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b) je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody umístěném v
obci,
c) volí na voličský průkaz.

· Voličský průkaz - je oprávnění, které vydá obecní nebo zastupitelský úřad voliči, který nebude
moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním regionu.

· Volební okrsky

Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v každé obci stálé volební okrsky;
měnit je lze pouze v legislativně popsaných případech podstatné změny počtu voličů nebo změny
území.

Volební okrsky a volební místnost pro každý volební okrsek stanoví obecní rada. Volební okrsky se
vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1000 voličů. Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné
volební okrsky i pro menší počet voličů.

· Volební obvody

Obec tvoří jeden volební obvod; má-li se volit více než 15 členů zastupitelstva v obci, může obecní
rada, rada městského obvodu nebo městské části, popřípadě obecní zastupitelstvo v případech,
kdy obecní rada není ustavena, vytvořit nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb více volebních
obvodů.

Je-li vytvořeno více volebních obvodů, volí se v každém z nich poměrná část členů zastupitelstva v
obci, odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu, avšak nejméně 5 a nejvíce 15 členů.

Seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis a počty členů zastupitelstva v obci, kteří mají
být v jednotlivých volebních obvodech voleni, potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta
podle § 25 odst.3 se zveřejní nejpozději do dvou dnů po vytvoření volebních obvodů způsobem v
místě obvyklým.

· Komise

Místní volební komise

a) řídí hlasování v obci, v městském obvodu nebo v městské části územně členěného statutárního
města a v městské části hlavního města Prahy,

b) dohlíží na dodržování právních předpisů o volbách,
c) projednává a registruje kandidátní listiny,
d) sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování na podkladě zápisů o hlasování, zaslaných okrskovými

volebními komisemi; tyto výsledky předá okresní volební komisi, v územně členěných
statutárních městech a v hlavním městě Praze městské volební komisi,

e) rozhoduje o stížnostech na postup okrskových volebních komisí a o odvoláních proti jejich
rozhodnutím,

f) plní další úkoly podle tohoto zákona, jakož i úkoly, kterými ji pověří nadřízená volební komise.

Pokud obec, městský obvod nebo městská část tvoří jeden volební okrsek, plní místní volební
komise rovněž úkoly okrskové volební komise.

Okrsková volební komise

Starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku stanoví minimální počet členů okrskové
volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně pět, s výjimkou volebních okrsků do 300
voličů, kde může být okrsková volební komise, kromě zapisovatele, tříčlenná.
a) zajišťuje průběh hlasování, zejména dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a dbá o
pořádek ve volební místnosti,
b) sčítá hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a o výsledku hlasování, který předloží neprodleně místní
volební komisi; zápis o průběhu a o výsledku hlasování do zastupitelstev územně členěných
statutárních měst a do Zastupitelstva hlavního města Prahy zašle neprodleně městské volební
komisi,
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c) ostatní volební dokumenty odevzdá do úschovy obecnímu úřadu.

· Den voleb

Den voleb se vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se
uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy bylo rozhodnutí o
vyhlášení voleb uveřejněno ve Sbírce zákonů.

· Volební místnost

Místnost, která musí být vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným
množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu, jeho dodatku nebo
zvláštního seznamu a volebním zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k
nahlédnutí.

 

4.3 Legislativní rámec

 

Volby do Evropského parlamentu
· Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

Volby do Parlamentu České republiky
· zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých

dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., zákona č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000
Sb., zákona č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., 171/2002 Sb.,
zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 62/2003 Sb.

· vyhláška č. 233/2000 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení některých ustanovení zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999
Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., č. 188/2002 Sb., č. 401/2002
Sb. a č. 565/2002 Sb.

· vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí,
kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a
zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění
nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 100/2002 Sb. a vyhlášky č.
143/2003 Sb.

· vyhláška č. 85/2002 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a
složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České
republiky.

Volby do zastupitelstev krajů
· zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

zákona č. 273/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 230/2002 Sb. a č. 309/2002 Sb.
· vyhláška č. 152/2000 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení některých ustanovení zákona č.

130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.
401/2002 Sb. a č. 565/2002 Sb.
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Volby do zastupitelstev obcí
· zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

zákona č. 230/2002 Sb. a č. 309/2002 Sb.
· vyhláška č. 59/2002 Sb., Ministerstva vnitra, o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002
Sb. a č. 565/2002 Sb.
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5 VOL - Volby a referenda

5.1 Stálý seznam voličů - průběžný

5.1.1 Úvod Stálý seznam

 

Modul Volby - Stálý seznam voličů - po vstupu do modulu Volby (přes vstupní filtr) se zobrazí
průběžně vedený seznam voličů, kteří byli vybráni z Evidence obyvatel. Tento výběr se uskutečnil dle
podmínek - věk 18 let, trvalý pobyt v obci, státní příslušnost ČR.

Z tohoto seznamu voličů se po založení nových voleb automaticky vygeneruje stálý seznam, který již
bude platný pouze pro konkrétní nadcházející volby.

Občan je do "průběžného" stálého seznamu zařazen automaticky.

Obsluha si může prohlédnout záznam ve stálém seznamu pomocí funkce Detail, výběry a zobrazení
vybraných záznamů lze provést pomocí Filtru a zadání podmínek.

Důležitá je možnost tisků stálého seznamu a dotisků listů (tlačítko Tisk... - menu Stálý seznam voličů
a Jmenný index).

Export dat je realizován ve formátu XML a KED. Tlačítko Data....

 

5.1.2 Vstupní filtr

Po spuštění modulu Volby se otevře dialogové okno Základní filtr. V něm je potřeba zadat vstupní
podmínky pro výběr ze seznamu.

Filtr lze aktivovat i později stiskem tlačítka Filtr v dolní části hlavního okna.
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Chcete-li zobrazit všechny záznamy, vyberte přepínač vše, stiskněte tlačítko OK-hledat
bez zadávání ostatních vstupních podmínek.

 

1. Pole Hledej je závislé na nastavení přepínače:

· příjmení, jméno - zobrazí se dvě pole, první je pro příjmení, druhé pro jméno
· rodné číslo - zadejte rodné číslo bez lomítka
· ulice, číslo domu - zobrazí se dvě pole, první je pro název ulice, druhé pro číslo domu, lze

zadat pouze jedno pole
· ulice, číslo orientační - zobrazí se dvě pole, první je pro název ulice, druhé pro číslo orientační,

lze zadat pouze jedno pole
· část obce
· vol. okrsek - zobrazí se tlačítko se 3 tečkami. Jeho stisknutím otevřete okno pro výběr

volebních okrsků.
· překážky - zobrazí se tlačítko se 3 tečkami. Jeho stisknutím otevřete okno pro výběr typu

překážek ve výkonu volebního práva.

2. V roletovém menu Porovnat můžete zadat jedno z následujících nastavení pro hledání:

· začátek pole - bude se hledat podle počátečních znaků v řetězci, např. jméno Jaroslav
naleznete zadáním znaků "Jar"

· celé pole - bude se hledat pouze přesně zadaný řetězec, např. jméno Jaroslav naleznete
pouze jeho celým zadáním

· část pole - bude se hledat podle jakékoliv posloupnosti znaků v řetězci, např. jméno Jaroslav
naleznete zadáním znaků "rosl".

3. Pro potvrzení zadaných podmínek filtru stiskněte tlačítko OK-hledat. Stisknete-li tlačítko Storno,
nebudou zobrazeny záznamy dle zadání podmínek na filtru a bude zobrazena plocha jako před
stiskem tlačítka Filtr.

OK-hledat otevře Stálý seznam voličů (průběžný) dle zadaných podmínek.

 

5.1.3 Přehled funkcí

 

Filtr

Filtr se zobrazuje automaticky při spuštění modulu Volby. Před otevřením stálého seznamu voličů je
nutné zadat podmínky filtru a následně jej spustit.

Filtr lze spustit i během práce se stálým seznamem. V hlavním okně dole klikněte na tlačítko Filtr a
pokračujte v kapitole Vstupní filtr.

 

Práce se stálým seznamem
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Seznam nelze upravovat, ale lze provádět celou řadu činností, viz kapitola Stereotypy - uživatelské
úpravy a činnosti.

Na záznamu lze použít pravé tlačítko myši, kterým se nabídne menu:

Detail - zobrazení detailu voliče

Filtr - zobrazení formuláře vstupního filtru

Vyřadit - možnost vyřazení voliče ze seznamu - záznam je posléze dohledatelný pomocí filtru
zaškrtnutím radiobuttonu Vyřazené

Překážky - pomocí multiselectu lze zadat nebo změnit překážky ve výkonu volebního práva

Poznámka - otevře se okno pro editaci případné textové poznámky.

 

Detail

Formulář pro detail záznamu obsahuje podrobné údaje o konkrétním záznamu.

Do formuláře pro detail záznamu vstoupíte jeho označením v seznamu a kliknutím na tlačítko Detail v
hlavním okně dole.

  

Tisk

Tisk Stálý seznam voličů nabízí tisk stálého seznamu dle pořadových čísel s možností zadat rozsah
tisku od čísla do čísla. Tímto lze provádět doplňování, tj. aktualizaci stálého seznamu voličů v tištěné
formě.

Tisk Jmenný index nabízí možnost tisku pomocného seznamu tříděného dle příjmení. Tento seznam
usnadňuje hledání voliče v tištěném seznamu.

Tisk Vybrané záznamy nabízí menu s nabídkou Opis záznamů a Šablony.

 

Data

· Export KED     - export dat ve formátu KED
· Export XML     - export dat ve formátu XML

Nabídky dostupné pouze uživateli se správcovským přístupem:

· Adresní místa  - zobrazí se seznam všech adresních míst, ve kterém je možné pomocí filtru
vyhledat záznamy, u kterých chybí kód obce, kód části obce, kód ulice nebo čd/čo.

· Smazat vše - inicializace DTB  - spuštěním této nabídky se provede úplné a neobnovitelné zrušení
všech záznamů týkajících se modulu voleb. Před spuštěním nabídky je zobrazeno varování.
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5.1.4 Detail voliče v průběžném stálém seznamu

Ve formuláři pro detail záznamu ve Stálém seznamu lze:

1) zapsat textovou poznámku (pomocí tlačítka Poznámka:),

2) lze vybrat překážku ve výkonu volebního práva (pomocí tlačítka se 3 tečkami),

3) zaškrtnout některý z checkboxů, týkající se vydání voličského průkazu anebo zápisu voliče do
zvláštního seznamu.
 
Na formuláři pro detail lze použít tlačítka OK-uzavřít nebo Storno.
 

 
 

5.1.5 Tisk

 

V dolní části okna se seznamem obyvatel klikněte na tlačítko Tisk... a vyberte jednu z nabídek:
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1. Stálý seznam voličů

Zobrazí se okno Tisk jmenný seznam s výběrem tisku od zadaného čísla ze jmenného seznamu
do zadaného čísla ze jmenného seznamu.

 
 

2. Jmenný index

Zobrazí se okno Tisk jmenný index s výběrem tisku od zadaného písmene ze jmenného
seznamu do zadaného písmene ze jmenného seznamu.

 
 

3. Vybrané záznamy

Zobrazí se menu Opis záznamů a Šablony. 

Opis záznamů

Sestava bude obsahovat pouze pomocí filtru vybrané a zobrazené záznamy ze jmenného
seznamu. 

Šablony

Popis viz Šablony a sady adres.

 

 

5.1.6 Data

 

V modulu Volby je podpora pro export dat a práci s daty realizována těmito nabídkami:

1. Export XML
2. Export KED
3. Adresní místa
4. Smazat vše - inicializace DTB.
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Export dat je proveden ve formátu XML nebo jeho komprimované formě (zip) s příponou KED.

1. Pomocí filtrů, třídění a dalších možností (pohledy, …) si proveďte výběr dat (připravte si data pro
export vizuálně na obrazovce). Jestliže takto zobrazená data chcete exportovat, proveďte výběr, v
jakém tvaru budou data exportována: XML nebo KED. Zvolte vybrané záznamy.

2. Jestliže chcete exportovat platné záznamy celého jmenného seznamu, potom vyberte volbu
Kompletní seznam - platné záznamy.

3. Pomocí dialogu určete umístění souborů.

Pro export dat platí, že data jsou exportována do souboru RegVolTs01.XML nebo do souboru
RegVolTs01.ked.

4. Vyberte adresář, kde budou exportované soubory umístěny.

Jestliže ve vybraném adresáři již exportované soubory existují, zobrazí se hlášení, že soubory již
existují a že budou přepsány.

5. Můžete potvrdit ANO a tím se export provede nebo potvrdíte NE a export bude zrušen.

Po provedení exportu se zobrazí zpráva „Export proběhl úspěšně".

6. Stiskněte OK.

 

Nabídky dostupné pouze uživateli se správcovským přístupem:
 

Adresní místa

Zobrazí se seznam všech adresních míst, ve kterém je možné pomocí filtru vyhledat záznamy, u
kterých chybí kód obce, kód části obce, kód ulice nebo čd/čo.

 Smazat vše - inicializace DTB

Spuštěním této nabídky se provede úplné a neobnovitelné zrušení všech záznamů týkajících se
modulu voleb. Před spuštěním nabídky je zobrazeno varování.

 

5.1.7 Akce

5.1.7.1 Porovnání s evidencí obyvatel

Nabídka je dostupná pouze uživateli se správcovským přístupem!

Akce Porovnání s evidencí obyvatel slouží ke srovnání stálého seznamu obyvatel-voličů s obyvateli
evidovanými v evidenci obyvatel.
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V evidenci obyvatel jsou vyhledáni všichni obyvatelé, kteří ke dni spuštění této akce:

- dosáhli 18 let
- mají v obci trvalé bydliště.

S takto vybranými obyvateli se provede kontrola, zda jsou evidováni ve stálém seznamu. Jestliže jsou
ve stálém seznamu evidováni, je provedena kontrola, zda se shodují údaje vedené ve stálém seznamu
s údaji vedenými v evidenci obyvatel. Dále je provedena kontrola na správně doplněný volební okrsek.

Pro spuštění je nutný výběr nabídky Porovnání s EO pod tlačítkem Akce...

Po provedení akce je zobrazen protokol o zjištěných nedostatcích.
 

 
Pomocí tlačítka Tisk je možné vytisknout tento protokol.
 

5.1.7.2 Aktualizace dle EO

Akce Aktualizace dle evidence obyvatel slouží k aktualizaci průběžného stálého seznamu voličů dle
evidence obyvatel. V evidenci obyvatel jsou vyhledáni všichni obyvatelé, kteří ke dni spuštění této akce
dosáhli 18 let a mají v obci trvalé bydliště (dle nastavení v parametrech).

S takto vybranými obyvateli se provede kontrola, zda jsou evidováni ve stálém (průběžném) seznamu:

· Jestliže nejsou ve stálém seznamu nalezeni - doplní se.

· Jestliže jsou ve stálém seznamu evidováni, je provedena kontrola, zda se shodují údaje vedené
ve stálém seznamu s údaji vedenými v evidenci obyvatel a jsou-li nalezeny rozdíly, je takový
záznam ve stálém seznamu zneplatněn a provede se nové zařazení do stálého seznamu s
aktuálními údaji.

· Jestliže v evidenci obyvatel je evidováno omezení svéprávnosti ve smyslu omezení volebního práva,
je tato skutečnost ve stálém seznamu evidována jako překážka ve výkonu volebního práva.

· Při aktualizaci se provádí i aktualizace adresních míst. Seznam adresních míst obsahuje
všechny adresy (část obce, ulice, č.d. a č.o.), na kterých se vyskytují voliči. Jestliže není adresní
místo v seznamu nalezeno, potom se do seznamu adresních míst doplní. Jestliže adresa již není v
evidenci obyvatel, je adresní místo ze seznamu odstraněno.

 

Pro spuštění akce je je potřeba použít tlačítko Akce... - Aktualizace dle EO.



Volby a Referenda24

© 2019 ALIS spol. s r.o.

5.2 Volební okrsky

5.2.1 Úvod volební okrsky

Práce s volebními okrsky slouží k pořízení volebních okrsků a určení místa konání voleb v jednotlivých
volebních okrscích. Dále se pomocí této nabídky provede zařazení adresních míst do volebních
okrsků.

Do přehledu volebních okrsků se vstupuje pomocí tlačítka s ikonou Volební okrsky umístěného v
panelu dílčích procesů vlevo dole. 

Založení volebních okrsků

Pro vytvoření volebních okrsků je třeba použít nabídku Akce... - Data RÚIAN - Načíst vol. okrsky
podle RÚIAN. 

Případně lze nový volební okrsek pořídit ručně tlačítkem Nový.

Naplnění volebních okrsků

Dalším krokem je naplnění volebních okrsků, které se provede přes tlačítko Akce... - Data RÚIAN -
Načíst adresní místa podle RÚIAN.

Obsluha může přiřazovat, přeřazovat a rušit adresní místa ve volebních okrscích pomocí funkce Detail.
 

Volební okrsek lze zrušit pomocí pravého tlačítka myši a výběru Zrušit.

Lze využít funkce dostupné pomocí tlačítka Akce... (Vyhledávání vol.okrsků a adres).

Důležitá je možnost tisků Volebních okrsků a místností a Volebních okrsků a adres.

 

5.2.2 Přehled funkcí

 

Práce se seznamem volebních okrsků

Seznam nelze upravovat, ale lze provádět celou řadu činností, viz příručka Stereotypy - uživatelské
úpravy a činnosti.

Nový

Formulář slouží k pořízení nového volebního okrsku a volební místnosti, která je pro okrsek určena.
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Do formuláře pro nový volební okrsek vstoupíte kliknutím na tlačítko Nový.

Další informace o formuláři pro detail záznamu naleznete v kapitole Nový.

Detail

Formulář pro detail záznamu umožňuje úpravu (doplnění, vyjmutí, přesunutí) adresních míst ve
zvoleném volebním okrsku.

Do formuláře pro detail záznamu vstoupíte jeho označením v seznamu a kliknutím na tlačítko Detail v
hlavním okně dole.

Další informace o formuláři pro detail záznamu naleznete v kapitole Detail.

Akce

Nabídky:

Vyhledávání okrsků a adres.

Data RÚIAN - Načíst vol. okrsky podle RÚIAN - budou načteny volební okrsky definované v RÚIAN.
V detailu takto založeného okrsku je vhodné doplnit název okrsku. 

Data RÚIAN - Načíst adresní místa podle RÚIAN - do volebních okrsků se doplní adresní místa.

Zrušit zařazení adresních míst bez def. bodů - zruší přiřazení adresních míst bez definičních bodů
do volebních okrsků.

Tisk

Tisk Volební okrsky a místnosti nabízí tisk seznamu čísel volebních okrsků a názvů a adres volebních
místností.

Tisk Volební okrsky a adresy nabízí tisk seznamu čísel volebních okrsků a adresních míst, která jsou
do volebního okrsku zařazena.

Zrušit

Funkce dostupná na seznamu volebních okrsků pouze pomocí pravého tlačítka myši a výběru z menu
Zrušit.
 

Touto akcí bude vybraný volební okrsek odstraněn ze seznamu volebních okrsků a u všech záznamů,
které jsou s tímto volebním okrskem evidovány ve stálém seznamu, bude ukončena platnost a tyto
záznamy budou znovu zařazeny do stálého seznamu s novým pořadovým číslem.

Seznam voličů
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Funkce dostupná na seznamu volebních okrsků pouze pomocí pravého tlačítka myši a výběru z menu
Seznam voličů. Touto akcí je zobrazen seznam voličů, kteří jsou zařazeni do vybraného volebního
okrsku.

5.2.3 Založení volebních okrsků

 1) Pro vytvoření volebních okrsků je třeba použít nabídku Akce... - Data RÚIAN - Načíst vol. okrsky
podle RÚIAN. 

Touto akcí budou načteny volební okrsky definované v RÚIAN. 

V detailu takto založeného okrsku je třeba doplnit název místnosti.

Pomocí tlačítka   se může vybrat z adresáře adresu budovy, kde se nachází volební místnost.
Do poznámky je možné zapsat libovolný text, který lze tisknout v seznamu volebních okrsků a
místností..

Dalším krokem je naplnění volebních okrsků, které se provede přes tlačítko Akce... - Data RÚIAN
- Načíst adresní místa podle RÚIAN.

Do volebních okrsků se touto akcí doplní adresní místa v souladu s číselníkem adresních míst
RÚIAN.

2) Případně lze nový volební okrsek pořídit ručně tlačítkem Nový. Obsluha je ale upozorněna, že
řazení do okrsků dle RÚIAN je dáno zákonem.

Do formuláře je nutné doplnit číslo volebního okrsku, název místnosti a pomocí tlačítka   vybrat z
adresáře adresu budovy, kde je volební místnost. Do poznámky je možné zapsat libovolný text,
který lze tisknout v seznamu volebních okrsků a místností.

 

Do poznámky je vhodné zapsat upřesňující informace, např. I. patro - učebna fyziky.

 
 

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. 
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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.

Žádné adresní místo nesmí zůstat nezařazené do některého volebního okrsku - ani to, na kterém není
nikdo hlášen k TP.

V případě, že nejsou do okrsků zařazena všechna adresní místa, zobrazí se červené upozornění.
Nezařazená adresní místa je třeba zařadit v detailu volebního okrsku.

5.2.4 Detail volebního okrsku

 

Ve formuláři pro detail záznamu lze změnit údaj volební místnost, pomocí tlačítka  adresu budovy,
volební místnosti a poznámku.

Druhou část formuláře tvoří dva stromy, kde v levé polovině je strom, který zobrazuje volební okrsek a
adresní místa zařazená do tohoto okrsku a v pravé polovině je strom, který zobrazuje adresní místa,
která nejsou zařazena do žádného volebního okrsku a čekají na zařazení.

Na každém ze stromů je možné použít pravé tlačítko myši a vybírat z menu.
 

 
 

Tlačítkem Tisk... lze tisknout seznamy:  

Volební okrsky a místnosti
Volební místnosti a adresy.
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Pravý strom - adresní místa čekající na zařazení.

 

Pomocí stromu jsou zobrazeny části obce a ulice, patřící do části obce. Jestliže obec nemá ulice,
budou pomocí stromu zobrazeny pouze části obce (bez ulic).
 
Pomocí pravého tlačítka myši lze označit položku ve stromu a vybrat z menu:

Přiřadit - provede přiřazení vybrané časti obce nebo ulice ve stromu nezařazených částí obce nebo
ulic do volebního okrsku. T.j. celou ulici nebo celou část obce. Jestliže je nutné zařadit pouze
vybranou část (pouze některá č.d. nebo č.o.) do volebního okrsku, potom je nutné pracovat s
adresními místy.

Pomocí myši a klávesy CTRL nebo Shift lze pro přiřazení označit více záznamů.

Jmenný seznam - zobrazí se seznam voličů evidovaných u vybraného adresního místa.

Adresní místa - zobrazí seznam adresních míst, t.j. č.d. a č.o. ve vybrané položce stromu.
Podrobnější popis viz popis práce se seznamem adresních míst.

Vyhledávání okrsků a adres - popis viz Akce - Vyhledávání okrsků a adres.

  

Levý strom - adresní místa zařazená do volebního okrsku.
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Zrušit - provede zrušení, t.j. odstranění vybraných částí obce a ulic z volebního okrsku. Tzn., že z
vybrané části obce nebo ulice je odstraněno číslo volebního okrsku a tato položka bude zobrazena ve
stromu do volebních okrsků nezařazených položek.

Přeřadit - provede přeřazení vybraných položek z volebního okrsku do jiného volebního okrsku.

Jmenný seznam - zobrazí se seznam voličů evidovaných u vybraného adresního místa.

Adresní místa - zobrazí seznam adresních míst ve vybrané položce stromu. Podrobnější popis - viz
popis práce se seznamem adresních míst.

Vyhledávání okrsků a adres - popis viz Akce - Vyhledávání okrsků a adres.

 

Adresní místa
 
Adresní místa jsou seznamem adres (část obce, ulice), včetně čísla domovního (č.d.) nebo čísla
orientačního (č.o.).
Pomocí adresních míst lze vybrat dle č.d. nebo č.o. pouze podmnožinu č.d. z ulice (nebo podmnožinu
z části obce) a takto vybranou část zařadit do volebního okrsku.
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Na seznamu adresních míst se pomocí zaškrtávacích polí vyberou adresní místa, která je nutné
zařadit, zrušit nebo přeřadit. Potom se pomocí tlačítka Akce... provede požadovaná akce se všemi
vybranými ("zaškrtnutými") adresními místy.

Volba Jmenný seznam pro označené zobrazí seznam všech voličů z vybraných adresních míst.

Jestliže použijete pravé tlačítko myši, potom vše, co je uvedeno v nabídce menu, bude provedeno
pouze pro jedno adresní místo, které je pomocí pravého tlačítka myši vybráno.

Dále je možné použít tlačítka:

Filtr - pomocí tlačítka lze provést označení sudých čísel, lichých čísel nebo intervalu čísel

od - do.

Vybrat vše - provede označení všech zobrazených adresních míst.

Odznač vše - u označených adresních míst bude označení zrušeno.

  

5.2.5 Akce

5.2.5.1 Vyhledávání adres a volebních okrsků
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Jestliže je nutné vyhledat adresní místo nebo seznam adresních míst a jejich zařazení do volebního
okrsku, potom lze použít této nabídky.
Je zobrazen filtr pro zadání podmínek:
 

vol.okrsek - zadání čísla nebo intervalu čísel volebních okrsků
část obce - výběr z částí obce
ulice - výběr z ulic obce
č.d./č.o. - zadání č.d. nebo č.o.

tlačítka:
OK-hledat - spustí vyhledávání
Vymazat - všechny zapsané podmínky budou ve filtru smazány
Storno

Zadávání podmínek do filtru:
Na filtru lze vybrat část obce a ulici, která do části obce nepatří. T.zn., že na filtru není
"hlídáno" zadávání podmínek a při zadání takové nesprávné podmínky nebude zobrazen
žádný záznam.

 

5.2.6 Tisk

5.2.6.1 Volební okrsky a adresy

 
 

Sestava je přehledem, jaké části obce, ulice a č.d. nebo č.o. obsahují jednotlivé volební okrsky. Před
vlastním tiskem sestavy je umožněno zadat název přehledu (hlavičku sestavy) a vybrat okrsky, které
se mají tisknout.
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Jak zadat výběr volebních okrsků:
- zadáním čísel okrsků oddělených středníkem (1;15;38;......)
- zadáním intervalu, pomocí dvou čísel oddělených tečkami (89..92)
Obě výše popsaná zadání je možno kombinovat.

 

5.2.6.2 Volební okrsky a místnosti

 

Sestava je přehledem volebních okrsků a volebních místností, včetně adres volebních místností. Před
vlastním tiskem sestavy je umožněno zadat název přehledu (hlavičku sestavy) a vybrat, zda přehled
bude obsahovat text v poznámce či nikoliv.
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5.3 Seznam voleb

5.3.1 Seznam voleb-přehled funkcí

 

Práce se seznamem voleb

Seznam voleb slouží k evidenci voleb a pro přípravu volebních seznamů jako podkladů pro volební
komisi.
 
 
Ke spuštění Seznamu voleb slouží tlačítko s ikonou Seznam voleb v panelu podnabídek modulu
Volby.
 

 
 
Záznam v seznamu může být dvojího typu, a to aktivní a archivovaný. Archivované volby mají
zaškrtnutý check box ve sloupci Archiv. 

 
Pod seznamem voleb jsou umístěna tlačítka:

Ukončit - je ukončen modul, návrat na jmenný seznam

Nový - formulář slouží k pořízení nových voleb a určení parametrů voleb.

Detail - formulář pro detail záznamu obsahuje podrobné údaje o konkrétním záznamu.

Seznamy... - zobrazí se menu:
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Stálý seznam voličů
Dodatek seznamu voličů
Zvláštní seznam voličů
Seznam pro volby do EP.

Nabídky jsou přístupné v závislosti na typu voleb.

Filtr... - menu Vše, Aktivní, Archiv

Vše - zobrazení všech záznamů v seznamu
Aktivní - pouze záznamy, které nejsou ve stavu archivováno
Archiv - pouze záznamy, které jsou ve stavu archivováno.
Filtr lze spustit i během práce se Seznamem voleb.

 
 

Na seznamu voleb lze použít pravé tlačítko myši, čímž se zobrazí menu nabídek:

 

Zrušit - touto akcí budou vybrané volby odstraněny ze seznamu voleb.

Obsluze se zobrazí dialog: "Vybraný záznam bude nenávratně odstraněn ze
seznamu voleb. Opravdu provést?", Odpovědět lze ANO-NE. Pokud se zvolí Ano,

1. Odstraní se záznam ze seznamu voleb.
2. Odstraní se všechny záznamy týkající se těchto voleb ze stálého seznamu voličů.
3. Odstraní se všechny záznamy týkající se těchto voleb z dalšího seznamu voličů.

 
 

Archivované volby
 
Jestliže obsluha označí a vybere záznam, který je archivovaný, jsou aktivní pouze tlačítka:
Ukončit
Nový
Detail
Filtr

Při použití pravého tlačítka myši je aktivní pouze nabídka Nový a Detail.
 
Jestliže obsluha otevře detail na archivovaném záznamu, zobrazí se detail písemnosti s dokumenty (v
PDF formátu), které tvoří sestavy (Volební okrsky a místnosti, Stálý seznam voličů a Další seznam
voličů).

V detailu lze použít záložky:

Dokumenty - seznam dokumentů (na tomto seznamu lze použít pravé tlačítko myši - nabídne se
menu: Nový F2, Detail F12, Zrušit, Tisk)
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Kontakty - seznam kontaktů z adresáře (pravé tlačítko myši - menu: Nový F2, Detail F12,
Adresa, Zrušit, Tisk)

Lístky - volný text pro tisky lístků. Tlačítkem Text se otevře jednoduchý textový editor.
 
 

5.3.2 Seznamy voličů

5.3.2.1 Seznamy voličů-úvod

 

Práce se seznamy voličů slouží k vytvoření seznamů dle typu voleb. Ke každým volbám se vytváří
Stálý seznam voličů a dle typu voleb lze vytvářet i další seznamy voličů - Zvláštní seznam voličů
nebo Dodatek stálého seznamu voličů. Pro volby do Evropského parlamentu (dále EP) se vytváří
speciální seznam - Seznam pro volby do EP. Seznamy lze prohlížet a tisknout. Zvláštní seznam
voličů a seznam pro volby do EP lze upravovat, t.j. "ručně" doplnit, opravit nebo zrušit záznamy.

Stálý seznam voličů, Dodatek stálého seznamu voličů (pro konkrétní volby) a Seznam pro volby do EP
se naplní automaticky při pořízení nových voleb. Zvláštní seznam voličů je nutné vždy naplnit "ručně".

Práci se seznamy voličů pro konkrétní volby umožňuje tlačítko Seznamy... s podnabídkami Stálý
seznam voličů, Dodatek stálého seznamu voličů anebo Zvláštní seznam voličů, Seznam voličů pro
volby do EP.

Dle typu voleb jsou nabídky v menu aktivní.

 

5.3.2.2 Stálý seznam voličů ke konkrétním volbám

 

Zobrazí se seznam voličů, který byl vytvořen pro konkrétní nadcházející volby.

Seznam stálých voličů obsahuje číslo volebního okrsku, příjmení a jméno, rodné číslo, adresu trvalého
bydliště, překážky ve výkonu volebního práva.

Pod seznamem lze použít tlačítka Ukončit, Detail, Filtr, Tisk...

Při použití pravého tlačítka myši na seznamu lze vybrat z nabídek Detail a Tisk.

Seznam lze pouze prohlížet. 

Filtr

Po spuštění Stálého seznamu voličů lze filtr aktivovat stiskem tlačítka Filtr v dolní části hlavního okna.
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Chcete-li zobrazit všechny záznamy, stiskněte tlačítko OK-hledat bez zadávání ostatních
vstupních podmínek.

 

1.  Pole Hledej je závislé na nastavení přepínače:

· příjmení, jméno - zobrazí se dvě pole, první je pro příjmení, druhé pro jméno
· rodné číslo - zadejte rodné číslo bez lomítka
· ulice, číslo domu - zobrazí se dvě pole, první je pro název ulice, druhé pro číslo domu, lze

zadat pouze jedno pole
· ulice, číslo orientační - zobrazí se dvě pole, první je pro název ulice, druhé pro číslo orientační,

lze zadat pouze jedno pole
· část obce
· volební okrsek - zobrazí se tlačítko se 3 tečkami, jeho stisknutím otevřete okno pro výběr

volebních okrsků
· překážky - pole Hledej nelze vyplnit - při volbě tohoto přepínače se zobrazí pouze všichni voliči

s překážkami ve výkonu volebního práva
· voličský průkaz - pro výběr voličů, kteří volí na voličský průkaz - pole Hledej se nevyplňuje
· zař. na zvl. seznam voličů v jiné obci - vyhledání voličů zařazených do zvláštního seznamu

voličů v jiné obci - pole Hledej se nevyplňuje
· zař. na zvl. seznam u zast. úřadu - vyhledání voličů zařazených do zvláštního seznamu voličů

u zastupielského úřadu - pole Hledej se nevyplňuje.

2.  V roletovém menu Porovnat můžete zadat jedno z následujících nastavení pro hledání:

· začátek pole - bude se hledat podle počátečních znaků v řetězci, např. jméno Jaroslav
naleznete zadáním znaků "Jar"

· celé pole - bude se hledat pouze přesně zadaný řetězec, např. jméno Jaroslav naleznete
pouze jeho celým zadáním

· část pole - bude se hledat podle jakékoli posloupnosti znaků v řetězci, např. jméno Jaroslav
naleznete zadáním znaků "rosl".

3. Pro potvrzení zadaných podmínek filtru stiskněte tlačítko OK-hledat. Stisknete-li tlačítko Storno,
nebudou zobrazeny záznamy dle zadání podmínek na filtru a bude zobrazena plocha jako před
stiskem tlačítka Filtr.
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OK-hledat otevře Stálý seznam voličů dle zadaných podmínek.

 

Detail voliče ze stálého seznamu (pro konkrétní volby)

Ve formuláři Detailu je možné:

· změnit překážky vol. práva,
· zaškrtnutím políčka Vydán voličský průkaz označit voliče, který volí na voličský průkaz. Do

pravého políčka je třeba zapsat číslo voličského průkazu.
· zaškrtnutím check boxu Zařazení do zvl seznamu voličů v jiné obci nebo Zařazení do zvl.

seznamu u zastupitelského úřadu označit voliče, kteří byli zařazeni do těchto zvláštních
seznamů,

· vyplnit pole Změny a záznamy,
· pomocí tlačítka Poznámka doplnit libovolnou poznámku.

Tisk

Tiskové výstupy (sestavy) lze vybrat z nabídky:
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Vybrané záznamy - výběr z nabídky:

Opis záznamů

Bude vytvořena sestava, která provede opis aktuálně filtrem vybraných a zobrazených
záznamů do formuláře Výpisu ze stálého seznamu voličů.

Šablony

Popis viz Šablony a sady adres.

Lístky

Nabídka slouží k tisku lístků se jmény a adresami, které jsou vybrány pomocí filtru. V
lístcích je použit text ze záložky Lístky ve formuláři pro detail voleb.

 

Stálý seznam voličů - slouží např. k tisku seznamu určeného k vyvěšení na úředních deskách nebo
nahlédnutí občanům do stálého seznamů voličů, příp. pro potřeby ústředních volebních orgánů.
Sestava obsahuje všechny voliče, t.j. i ty, kteří mají překážky ve výkonu volebního práva.

Zadejte název sestavy, vyberte, pro které okrsky chcete sestavu vytisknout, a zvolte kritéria třídění.
Stiskněte OK-tisk.

Sestava je v PDF formátu, zobrazí se v prohlížeči PDF.
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Výpis ze seznamu - tisk podkladů pro potřeby volební komise.

Lze zvolit tisk na výšku nebo na šířku.

Před tiskem sestav se zobrazí dialog s možností zadat podmínky pro tisk a tím omezit rozsah
vytištěných záznamů.

Uveďte název sestavy, zadejte, pro které volební okrsky se má sestava tisknout, a dále můžete tisk
omezit zadáním písmen od-do a výběrem části obce a ulice.

Lze vymezit rozsah tisku zadáním čísel od - do (č.d. nebo č.p. - dle toho, co je nastaveno v
parametrech pro modul Volby).

Nastavte, podle čeho má být sestava setříděna - údaj Třídit podle - pomocí tlačítka se 3 tečkami se
zobrazí okno multiselectu - třídit lze podle části obce, č.d., č.o., jména, příjmení nebo ulice.

Zaškrtnutím můžete zvolit, jestli sestava má být odstránkována podle příjmení (příjmení začínající na
další písmeno v abecedě bude začínat na další stránce) nebo obdobně podle ulic.
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Sestava může obsahovat buď pouze ty voliče, které nemají žádné překážky ve výkonu vol. práva
anebo lze zadat, že má obsahovat i tyto voliče. V tomto případě lze zvolit, jestli tyto překážky budou v
sestavě konkrétně uvedeny anebo ne.
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Výpis ze seznamu - prázdný

Možnost vytisknutí prázdného formuláře. Do něj okrsková volební komise dopisuje voliče, který
předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného u zastupitelského úřadu.

 

 

Rekapitulace

Vytiskne se tabulka s přehledem počtu voličů dle volebních okrsků - celkový počet voličů v okrsku, z
toho počet voličů bez překážek, s překážkami, počet vyškrtnutých voličů a vydání voličských průkazů.

 
 

Kontrolní sestavy - obsahuje tři další nabídky:

Voliči dle části obce

Voliči dle ulic

Voliči dle č.d./č.o.
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Sumáře - obsahuje tři další nabídky:

Volební okrsky

Části obce

Ulice

 

Nabídka slouží k tisku kontrolních sestav - jde o sestavy, ve kterých jsou uvedeny pouze počty voličů v
jednotlivých volebních okrscích, částech obce nebo ulicích.

 

 

5.3.2.3 Dodatek stálého seznamu voličů

 
 

Pro typ voleb do obecních zastupitelstev a do EP se využívá Dodatek stálého seznamu voličů. V
dodatku se evidují voliči, kteří nemají státní příslušnost ČR, ale mají v obci trvalý pobyt a dosáhli věku
18 let.
Do dodatku stálého seznamu voličů budou zařazeni pouze ti voliči, kteří požádali o zařazení do
dodatku stálého seznamu voličů a splňují další zákonné podmínky pro zařazení.
Občan může požádat o zařazení do dodatku kdykoliv, tzn. i v době mezi konáním jednotlivých voleb.
Proto se dodatek vede průběžně v čase.
 

Tento "průběžný dodatek" seznamu voličů se spustí pomocí tlačítka s ikonou v levém panelu

dílčích procesů:
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Při prvním spuštění bude seznam vždy prázdný a je nutné tento seznam naplnit. Po jeho naplnění již
bude při dalším spuštění zobrazen seznam, který vznikl tímto naplněním. Dodatek stálého seznamu
voličů se musí "ručně" vytvořit při volbách do zastupitelstev obcí a Evropského parlamentu (EP).

 

Dodatek seznamu voličů pro konkrétní volby:

Po založení konkrétních voleb se kromě stálého seznamu voličů vytvoří i dodatek seznamu voličů,
který bude platný právě pro tyto konkrétní volby.

Ten se spustí pomocí tlačítka Seznamy - Dodatek seznamu voličů, umístěného pod seznamem
voleb.

Při zpracování nadcházejících voleb se pracuje již jen s tímto dodatkem (pořízení nového voliče, tisk
Výpisu z dodatku stálého seznamu voličů...).

 

 

Dodatek stálého seznamu voličů je tvořen tabulkou, která obsahuje číslo volebního okrsku, příjmení a
jméno, státní občanství, datum narození, adresu trvalého bydliště, č. seznamu a pod touto tabulkou
lze použít tlačítka:

OK-uzavřít, Nový, Detail, Filtr a Tisk...

Seznam je pouze na prohlížení.
 

Pořízení voliče do dodatku stálého seznamu
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Použije se tlačítko Nový.

Otevře se formulář pro pořízení nového voliče.

Ve formuláři je nutné doplnit:

- volební okrsek,
- zapsat jméno a příjmení voliče (lze jej vybrat z adresáře voliče pomocí tlačítka se třemi tečkami
(občan musí mít bydliště v obci, nesmí být mladší 18 let a musí mít vyplněno datum narození),
- rodné příjmení,
- státní občanství,
- místo narození,
- stát narození.
 
Ve formuláři lze doplnit údaj Změny a záznamy a pomocí tlačítka Poznámka zapsat libovolný text.

 
 

Filtr

Zobrazí se formulář pro zadání podmínek zobrazení pomocí filtru.

 

Tisk

Tiskové výstupy (sestavy) lze vybrat z nabídky:

 

Vybrané záznamy - výběr z nabídky:

Opis záznamů
Bude vytvořena sestava, která provede opis aktuálně filtrem vybraných a zobrazených
záznamů do formuláře Výpisu z dodatku stálého seznamu voličů.
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Šablony
Popis viz Šablony a sady adres.

Lístky
Nabídka slouží k tisku lístků se jmény a adresami, které jsou vybrány pomocí filtru. V
lístcích je použit text ze záložky Lístky ve formuláři pro detail voleb.

 

 

Dodatek stálého seznamu voličů

Zadejte název sestavy a vyberte, pro které okrsky chcete sestavu vytisknout. Zadejte požadované
třídění sestavy (tlačítkem se třemi tečkami). Stiskněte OK-tisk.
 

 

Sestava je tříděna číslem volebního okrsku a v rámci volebního okrsku dle požadovaného nastavení.

 

 

Výpis z dodatku stálého seznamu voličů

Slouží k tisku výpisu dodatku stálého seznamu určeného pro potřeby volební komise.
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Upravte dle potřeby předvyplněný název sestavy, zadejte, pro které volební okrsky se má sestava
tisknout a dále můžete tisk omezit zadáním písmen od-do, čísel od-do a výběrem části obce a ulice. 

Zadejte požadovaný způsob třídění sestavy - pomocí tlačítka se třemi tečkami.

Zaškrtnutím můžete zvolit, že sestava má být odstránkována podle příjmení (příjmení začínající na
další písmeno v abecedě bude začínat na další stránce).

Lze vytisknout buď výpis bez voličů, u kterých jsou evidovány nějaké překážky ve výkonu vol. práva
anebo výpis včetně voličů s překážkami. V tomto druhém případě pak máte na výběr buď zvolit
sestavu, kde budou tyto překážky uvedeny a nebo sestavu bez uvedení překážek.
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Prázdný formulář dodatku seznamu voličů

Možnost vytisknutí prázdného formuláře:

 



Volby a Referenda48

© 2019 ALIS spol. s r.o.

 

5.3.2.4 Zvláštní seznam voličů

 

Vytváří se pro volby do parlamentu ČR, senátu ČR nebo do Evropského parlamentu (EP). Při prvním
spuštění je seznam prázdný a je nutné jej "ručně" naplnit. 

Zvláštní seznam voličů obsahuje údaje: příjmení a jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště,
číslo volebního okrsku, důvod zápisu, poznámku, překážky vol. práva a lze použít tlačítka Ukončit,
Nový (Pořídit, Převzít), Detail, Filtr a Tisk....
 
Zrušení záznamu se provede pomocí pravého tlačítka myši a výběru nabídky Zrušit nebo z Detailu

voliče tlačítkem Zrušit.
 
Voliči se do seznamu zapisují na základě hlášení ze strany zařízení, ve kterém se volič aktuálně
vyskytuje (léčebna, vězení, domov důchodců...). Ve formuláři voliče se vyplní zařízení, které voliče
nahlásilo, a text, který se bude doplňovat do výpisu. Výpis ze zvláštního seznamu se může tisknout
zvlášť podle jednotlivých zařízení nebo i sumárně.
 

Filtr
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Zobrazí se formulář pro zadání podmínek zobrazení pomocí filtru. Podrobněji viz Filtr - stálý seznam
voličů.

 

 

 

Nový - nabídka Pořídit            

Zobrazí se formulář pro nový záznam do zvláštního seznamu voličů.

 

 

Ve formuláři je nutné doplnit:

· volební okrsek
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· pokud je v obci více zařízení, jako je věznice, domov důchodců nebo léčebný ústav..., je třeba
vybrat z menu to, které voliče nahlásilo.

Tato zařízení je třeba nejdříve pořídit - vedle údaje Zařízení se stiskne tlačítko se 3
tečkami a tím se zobrazí seznam těchto zařízení.

Zařízení se zadá pomocí tlačítka Nový - otevře se Detail zařízení, ve kterém je třeba
doplnit jeho název a text, který se bude dosazovat do údaje Důvod zápisu.

· zapsat jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště
· důvod zápisu - lze ponechat text, který se dosadil společně s výběrem konkrétního zařízení (např.

"Nahlášen ředitelem zařízení") nebo jej upravit.
· pomocí tlačítka Poznámka je možné zapsat libovolný text.

Nový záznam se uloží a uzavře tlačítkem OK-uzavřít nebo je možné pokračovat pořízením dalšího
voliče, a to tlačítkem OK-další.

Nový - nabídka Převzít

Nabídne se přehled předchozích voleb, ke kterým byl vytvořen Zvláštní seznam voličů. Po výběru voleb
se zobrazí seznam voličů z vybraných voleb - v tomto seznamu lze označit (zaškrtnutím políčka
Výběr) potřebné voliče a převzít je do Zvláštního seznamu voličů aktuálních voleb:
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U přebíraných voličů je třeba zobrazit Detail a zkontrolovat vyplnění Vol. okrsku, Zařízení, Důvodu
zápisu a Překážek...

Pod seznamem voličů lze použít tlačítko Filtr... a zobrazit pouze určitý výběr voličů:
 

 
Voliči k převzetí se vyberou zaškrtnutím políčka Výběr (pomocí myši) anebo je možné použít pravé
tlačítko myši a nabídky Označit vše, Označit vybrané, Odznačit vybrané, Odznačit vše.
Jsou-li voliči vybráni a označeni, použije se tlačítko Převzít vybrané.
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Pokud se stiskne tl. Doplnit, jsou přidáni do nově vytvářeného Zvláštního seznamu voličů.
 

Detail

Zobrazí se formulář pro detail zvláštního seznamu voličů.
 

 
Ve formuláři lze všechny údaje upravit.
 
Tlačítkem Zrušit je možné odstranit voliče ze zvláštního seznamu.
 

 

Tisk
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Tiskové výstupy (sestavy) lze vybrat z nabídky:

 

Vybrané záznamy - výběr z nabídky:

Opis záznamů
Bude vytvořena sestava, která provede opis aktuálně filtrem vybraných a zobrazených
záznamů do formuláře Výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Šablony
Popis viz Šablony a sady adres.

Lístky
Nabídka slouží k tisku lístků se jmény a adresami, které jsou vybrány pomocí filtru. Na lístcích
je použit text ze záložky Lístky ve formuláři pro detail voleb.

 

 
Zvláštní seznam voličů

Slouží k tisku zvláštního seznamu pro potřeby volební komise.

Zadejte název sestavy, vyberte, pro které okrsky chcete sestavu vytisknout, a vyberte kritéria třídění.
Stiskněte OK-tisk.
 

 
Sestava je tříděna číslem volebního okrsku a v rámci volebního okrsku dle zadaného nastavení.

 

Výpis zvláštního seznamu podle zařízení

Před tiskem sestav se zobrazí dialog pro zadání podmínek pro tisk:
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Uveďte název sestavy a vyberte, pro které zařízení se má sestava tisknout.

 
 
Prázdný formulář zvláštního seznamu voličů
 
Možnost tisku prázdného formuláře zvláštního seznamu voličů.
 

 
Je možné pouze přepsat název sestavy a po stisknutí OK-tisk se formulář vytiskne:
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5.3.2.5 Seznam pro volby do EP

 

Právo volit do Evropského parlamentu mají občané ČR, kteří dosáhli 18 let a občané EU, kteří dosáhli
18 let a po dobu nejméně 45 dnů jsou vedeni v EO.
 
Překážkami ve výkonu volebního práva do EP na území ČR jsou:

· zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
· zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Po založení voleb se automaticky vytvoří Stálý seznam voličů pro konkrétní volby a z něj se v dalším
kroku vytvoří Seznam pro volby do EP.

Dodatek stálého seznamu se vytváří ručním zápisem voličů s podmínkou 45 dnů evidence v EO nebo
bez této podmínky (podmínka není splněna, když se například provede v EO import dat ROB/RÚIAN a
ihned by se vytvářely seznamy pro volby do EP).

Jestliže volič z EU požádá o voličský průkaz, může volit v obci ČR. Tato obec je povinna informovat
komunikační centrálu jiného členského státu, kde byl volič pro volby evidován dříve, že byl v obci ČR
zařazen do seznamu pro volby do EP.

 

Po založení nových voleb do EP se automaticky připraví seznam voličů do EP. Seznam lze naplnit
dvěma způsoby:
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1. Stisknutím tlačítka Akce... a výběrem nabídky Aktualizace seznamu.

2. "Ručním" doplněním záznamů do seznamu pomocí tlačítka Nový - volba Pořídit. Otevře se
formulář Detailu záznamu, který je třeba vyplnit - volič se může vybrat z Adresáře (tlačítko se 3
tečkami).

"Ručně" doplněné záznamy lze i zrušit. Anebo tlačítke Nový - Převzít ze zvl. seznamu -
možnost převzetí voliče ze zvláštního seznamu některých z předešlých voleb.

Seznam pro volby do EP obsahuje číslo volebního okrsku, příjmení a jméno, rodné příjmení, datum
narození, občanství, adresu trvalého bydliště, překážky vol. práva a poznámku.

Lze použít tlačítka Ukončit, Nový, Detail, Filtr, Akce... a Tisk....

 

Pro výběr záznamů, které budou ze stálého seznamu do seznamu pro volby do EP zařazeny, je

také rozhodující výběr zaškrtávacího pole EP 45 ve formuláři pro nové volby.

 

Filtr

Po spuštění seznamu voličů pro volby do EP lze filtr aktivovat stisknutím tlačítka Filtr v dolní části
hlavního okna.
 

  

Chcete-li zobrazit všechny záznamy, stiskněte tlačítko OK-hledat bez zadávání ostatních
vstupních podmínek.

1.  Pole Hledej je závislé na nastavení přepínače:

· příjmení, jméno - zobrazí se dvě pole, první je pro příjmení, druhé pro jméno
· rodné číslo - zadejte rodné číslo bez lomítka
· ulice, č.d. - zobrazí se dvě pole, první je pro název ulice, druhé pro číslo domu, lze zadat

pouze jedno pole
· ulice, č.o. - zobrazí se dvě pole, první je pro název ulice, druhé pro číslo orientační, lze zadat

pouze jedno pole
· část obce
· volební okrsek - zobrazí se tlačítko se 3 tečkami. Jeho stisknutím otevřete okno pro výběr

volebních okrsků.
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2.  V roletovém menu Porovnat můžete zadat jedno z následujících nastavení pro hledání:

· začátek pole - bude se hledat podle počátečních znaků v řetězci, např. jméno Jaroslav
naleznete zadáním znaků "Jar"

· celé pole - bude se hledat pouze přesně zadaný řetězec, např. jméno Jaroslav naleznete
pouze jeho celým zadáním

· část pole - bude se hledat podle jakékoli posloupnosti znaků v řetězci, např. jméno Jaroslav
naleznete zadáním znaků "rosl".

3. Pro potvrzení zadaných podmínek filtru stiskněte tlačítko OK-hledat. Stisknete-li tlačítko Storno,
nebudou zobrazeny záznamy dle zadání podmínek na filtru a bude zobrazena plocha jako před
stiskem tlačítka Filtr.

OK-hledat otevře Stálý seznam voličů dle zadaných podmínek.

 

Nový

Nový - Pořídit

Zobrazí se formulář pro nový záznam do seznamu voličů pro EP. Tímto způsobem je nutné doplnit
voliče, kteří nejsou v evidenci obyvatel. Pro zařazení takového voliče do seznamu je možné voliče
převzít z Adresáře (tlačítkem se 3 tečkami vedle příjmení a jména).
 

 
Ve formuláři je třeba doplnit:

· důvod zařazení - vybere se z menu:
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· volební okrsek,
· vybrat z adresáře voliče pomocí tlačítka se třemi tečkami,
· rodné příjmení,
· datum narození,
· státní občanství,
· místo narození,
· stát narození,
· údaje o trvalém pobytu.

Ve formuláři lze doplnit: důvod zápisu a pomocí tlačítka Poznámka zapsat libovolný text.

 

Jestliže není požadovaný volič v Adresáři evidován, je nutné jej do Adresáře doplnit.

V záznamu Adresáře je nutné mít správně doplněno datum narození, jméno, příjmení a adresu
trvalého bydliště (obec, část obce, ulice, číslo domovní (číslo orientační)).

Nový - Převzít ze zvl. seznamu

Převzetí voliče ze zvláštního seznamu některých z předešlých voleb. Nabídne se přehled starších
voleb se zvláštním seznamem voličů, je třeba vybrat, z kterých mají být voliči převzati.
V dalším kroku se nabídne Seznam záznamů pro převzetí. Pod seznamem voličů lze použít tlačítko
Filtr... a omezit tak výběr zobrazených záznamů. Možnosti filtru jsou tyto:

 
Následně se ze seznamu vyberou požadovaní voliči - zaškrtnutím políčka Výběr. Je možné použít
pravé tlačítko myši na záznamech a nabídky Označit vše, Označit vybrané, Odznačit vše,
Odznačit vybrané.
Vybraní voliči se převezmou do aktuálních voleb pomocí tlačítka Převzít vybrané.
 

Detail

Zobrazí se formulář pro detail voličů do EP. Formulář je shodný s formulářem pro nový záznam.
Ve formuláři lze upravit pouze překážky ve výkonu volebního práva a pomocí tlačítka Poznámka
upravit text.
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Zrušit

Zrušení záznamu se provede pomocí pravého tlačítka myši a výběru nabídky Zrušit.
 

Zrušit lze pouze záznam, který byl "ručně" zařazen do seznamu.

 
 

Tisk

Tiskové výstupy (sestavy) lze vybrat z nabídky:
 

 

Vybrané záznamy - výběr z nabídky:

Opis záznamů
Bude vytvořena sestava, která provede opis aktuálně filtrem vybraných a zobrazených
záznamů do formuláře Výpisu ze seznamu pro volby do EP.

Šablony
Popis viz Šablony a sady adres.

 

Rekapitulace dle okrsků

Vytiskne se přehled volebních okrsků s udáním celkového počtu voličů v daném okrsku a z toho počet
voličů s překážkou a počet voličů, kterým byl vydán voličský průkaz.

 

Seznam pro volby do EP

Zadejte název sestavy a vyberte, pro které okrsky chcete sestavu vytisknout. Stiskněte OK-tisk.
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Sestava je tříděna číslem volebního okrsku a v rámci volebního okrsku dle zadaného nastavení.

 

 

Výpis ze seznamu pro volby do EP

Nabídka slouží k tisku výpisu seznamu pro volby do EP určeného k vyvěšení na úředních deskách
nebo k nahlédnutí občanům do seznamu voličů a pro potřeby ústředních volebních orgánů. Sestavu lze
použít pro potřeby volební komise.

Na výběr je tisk seznamu na výšku nebo na šířku.

Uveďte název sestavy, zadejte, pro které volební okrsky se má sestava tisknout, a dále můžete tisk
omezit zadáním písmen od-do a výběrem části obce a ulice.
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Zaškrtnutím můžete zvolit, že sestava má být odstránkována podle příjmení (příjmení začínající na
další písmeno v abecedě bude začínat na další stránce).

Lze vytisknout buď výpis bez voličů, u kterých jsou evidovány nějaké překážky ve výkonu vol. práva,
anebo výpis včetně voličů s překážkami. V tomto druhém případě pak máte na výběr buď zvolit
sestavu, kde budou tyto překážky uvedeny, anebo sestavu bez uvedení překážek.
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Akce

Aktualizace seznamu

Slouží k aktualizaci seznamu dle Stálého seznamu voličů.

Uživateli se zobrazí dotaz (i v případě, že seznam ještě nebyl naplněn):

Jestliže stisknete ANO, bude provedena aktualizace. Po provedení se obsluze zobrazí hlášení
"Aktualizace seznamu voličů proběhla úspěšně".
  

5.3.3 Nové volby nebo referendum

 

Pomocí této funkce lze založit nové volby nebo referendum.
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Obsluha stiskne tlačítko Nový pod seznamem voleb nebo použije pravé tlačítko myši a zvolí Nový
(F2).
 
Zobrazí se formulář pro pořízení nových voleb.
Chování formuláře je závislé na typu voleb nebo referenda.
 

Možnosti vyplnění údajů:

Do formuláře lze zapsat název voleb (např. Volby do parlamentu ČR 2006, Volby do senátu ČR
2008, Referendum září 2007 - stavba silnice, ...). Dále doplnit číslo volebního kraje nebo okresu.

Je nutné vybrat si typ voleb - dle typu voleb bude zobrazen seznam překážek ve výkonu
volebního práva, které platí pro daný typ voleb.

Určitě nezapomeňte správně určit termín voleb. Program provede kontrolu na datum poslední
aktualizace stálého seznamu dle EO. Toto datum je uvedeno v parametrech - záložka Obecné.
Jestliže to bude nutné (datum poslední aktualizace je menší než datum dnešní), bude spuštěna
aktualizace stálého seznamu voličů.

Po stisknutí tlačítka OK proběhne také kontrola na naplnění vol. okrsků u adresních míst. Jestliže u
některého adresního místa není vol. okrsek naplněn nebo je uveden neexistující, zobrazí se hlášení:

Tlačítkem Tisk je možné vytisknout přehled chybných záznamů.

Pokud se takovéto záznamy vyskytly, je nutné nejdříve volební okrsky doplnit - a to pomocí tlačítka s
ikonou Volební okrsky, umístěného v levém dolním panelu dílčích procesů - viz kap. Detail volebního
okrsku. Potom je nutné znovu provést založení nových voleb.

V případě, že se žádná nezařazená adresní místa nevyskytla, dojde k automatickému vytvoření
Stálého seznamu voličů a dle typu voleb i dalších seznamů (dodatek stálého seznamu voličů nebo
seznam pro volby do EP) pro nové volby.

EP 45
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- je zaškrtávací pole, které je aktivní pouze pro volby do EP. Jestliže bude pole zaškrtnuto, budou do
seznamu pro volby do EP zahrnuti občané - voliči, kteří jsou v EO evidováni minimálně 45 dní před
termínem voleb do EP. Tato podmínka může být problémem při vytváření seznamu pro volby do EP v
případě, že EO není vedena v systému KEO-X minimálně 45 dní nebo data pro EO jsou získána z
jiných zdrojů. V těchto případech je nutné ponechat zaškrtávací pole bez výběru.

 
 

Místní referendum - chování formuláře je shodné jako u Voleb do zastupitelstev obcí,
rozdíl je v pojmech - není volební okrsek ale hlasovací okrsek.

  

5.3.4 Detail-volby

 

Pro zobrazení detailu záznamu voleb je třeba stisknout tlačítko Detail umístěné pod seznamem voleb.
Anebo lze použít pravé tlačítko myši na seznamu voleb a vybrat nabídku Detail.

Ve formuláři pro detail záznamu lze upravit název voleb, volební kraj (okres), pomocí tlačítka
Poznámka lze doplnit nebo opravit poznámku a je možné doplnit nebo upravit text na záložce Lístky,
doplnit nebo zrušit záznam v seznamu dokumentů na záložce Dokumenty a lze doplnit nebo zrušit
kontakt na záložce Kontakty. Nelze upravit nebo změnit termín voleb. Dále je nutné zvolit parametry
pro tisk stálého a dalšího seznamu voličů.

Parametry pro tisk Stálého seznamu voličů:

Vol. okrsek začíná vždy číslem 1 - zaškrtávací políčko je neaktivní; je zde nastaveno, aby číslování
v sestavě stálého seznamu voličů vždy začínalo číslem jedna.

Tisk data narození - v sestavě stálého seznamu voličů bude vytištěno datum
narození. Pozor na ochranu osobních údajů!

Parametry pro tisk dalšího seznamu voličů (dodatku anebo zvláštního seznamu - dle typu voleb)
jsou významově shodné jako pro tisk stálého seznamu voličů.

Třídění při tisku seznamů lze nastavit dle příjmení a jména nebo dle adresy.

Pro tisk dle příjmení a jména platí, že v rámci každého volebního okrsku budou voliči tištěni v třídění
dle jejich příjmení a jména; pro tisk dle adresy platí, že voliči v rámci volebního okrsku budou tištěni v
třídění dle části obce, ulice, č.d., příjmení a jména.

 

Formulář pro detail:
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záložka Dokumenty

K volbám lze přidávat vlastní dokumenty (textové, obrázkové a jiné soubory).

Jestliže vyberete záložku Dokumenty, zobrazí se seznam dokumentů, na němž můžete použít pravé
tlačítko myši a vybrat akci z menu:

 

záložka Kontakty

K volbám lze doplňovat a přiřazovat kontakty z adresáře. Takto si můžete k volbám doplnit např.
adresy pro komunikaci s osobami nebo institucemi, které můžete při práci s daným typem voleb
potřebovat (např. při volbách do Evropského parlamentu lze takto evidovat kontakty na informace v ČR
nebo v rámci EU). Jestliže vyberete záložku Kontakty, zobrazí se vám seznam kontaktů, kde můžete
použít pravé tlačítko myši a vybrat si akci z menu:
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záložka Lístky

Na záložce lístky si pomocí tlačítka Text můžete připravit text pozvánky, upozornění atd., který bude
tištěn na lístcích, které budou obsahovat adresu ze Stálého seznamu voličů nebo z Dalšího seznamu
voličů a právě tento vámi připravený text. 

 

5.3.5 Archivace voleb

 

Archivace voleb provede vytvoření nové písemnosti, k této písemnosti připojí sestavy (výpisy ze
seznamu voličů) jako dokumenty (lze je prohlížet a tisknout) a písemnost uloží do spisu, který je
uveden v parametrech pro volby v záložce Spis. Před uložením výpisu ze seznamu voličů do seznamu
dokumentů je možné provést elektronické podepsání těchto dokumentů.

Po archivaci voleb jsou odstraněny záznamy archivovaných voleb z tabulek a u voleb, které se
archivovaly, se nastaví příznak archivace.

Pro provedení archivace voleb je nutné zobrazit si detail voleb. Ve formuláři detailu voleb se stiskne
tlačítko Akce... a vybere Archivace.

Zobrazí se dotaz: "Opravdu provést archivaci?". Odpovědět lze ANO-NE.
Pokud obsluha zvolí Ano, zobrazí se "bavič" Probíhá archivace (procenta).
Po ukončení archivace je zobrazeno hlášení: "Archivace byla úspěšně provedena".
Obsluha stiskne OK.
 
V seznamu voleb bude u příslušných voleb ve sloupci Archiv zaškrtnuté zaškrt. políčko.

5.4 Doručovací obvody

5.4.1 Práce se seznamem doručovacích obvodů

 

Slouží k vytvoření a aktualizaci doručovacích obvodů. Tyto seznamy slouží k doručování hlavně
volebních lístků, a to většinou vlastními silami (pracovníci úřadu, placení doručovatelé nebo firma pro
roznášku, kteří si vyzvednou obálky a dle seznamu je roznesou). Každý doručovatel (nebo firma, které
doručení zajišťuje) si na úřadě vyzvedne seznam adres a obálek. Provede se kontrola, zda obálky
souhlasí dle seznamu, někdy se musí podepsat převzetí a doručovatelé obálky doručí. Někde
doručovatel na seznamu musí označit, že obálku vložil do schránky nebo předal proti podpisu.
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Do Seznamu doručovacích obvodů se vstoupí pomocí tlačítka Doručovací obvody v panelu s ikonami
dílčích procesů (v levé dolní části obrazovky).

 

 

Obsluze se zobrazí seznam doručovacích obvodů. Tabulka se seznamem je tvořená sloupci:

č.obvodu
název
založil kdy
založil kdo
doručovatel

K dispozici jsou zde tlačítka:

Ukončit - ukončí se práce se seznamem
Nový - pořízení nového doručovacího obvodu
Detail - zobrazení Detailu doručovacího obvodu
Akce... - Vyhledávání obvodů a adres - možnost vyhledávat adresy ve jmenném seznamu voličů a

jejich zařazení do seznamu dor. obvodů dle zadaných podmínek (okrsek, č.obce, ulice,
č.d., č.o.)

Tisk... - menu - Obálky
Štítky
Doručovací seznamy
Seznam doručovacích obvodů
Doručovací obvody a adresy.

Na seznamu lze použít pravé tlačítko myši, zobrazí se nabídky:

Nový
Detail
Zrušit - odstranění dor. obvodu. Záznam je fyzicky odstraněn ze seznamu dor.

obvodů.
Jmenný seznam voličů - zobrazí se tabulka se seznamem voličů pro vybraný dor. obvod.

Obsluha má na seznamu k dispozici tlačítka:
Ukončit
Detail,
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při použití pravého tlačítka myši se nabídne menu:
Detail
Překážky (prohlížení případných překážek ve výkonu volebního práva -
nelze editovat)
Poznámka (prohlížení textu poznámky - nelze editovat).

Akce ... - Vyhledávání obvodů a adres
Tisk ... - menu - Obálky, Štítky, Doručovací seznamy, Seznam doručovacích

obvodů, Doručovací obvody a adresy.

 

5.4.2 Nový doručovací obvod

 
Pro pořízení nového doručovacího obvodu obsluha stiskne tlačítko Nový anebo na seznamu doruč.
obvodů použije pravé tlačítko myši a vybere nabídku Nový (F2).
 
Zobrazí se formulář Nový doručovací obvod.
 

 
Obsluha vyplní ve formuláři:

číslo a název doručovacího obvodu, může doplnit doručovatele (klikne na tlačítko se 3 tečkami a
provede výběr z Adresáře).
Lze uvést libovolný text do Poznámky.
Stiskne OK-uzavřít nebo OK-další.
 
 
Po doplnění čísla obvodu budou provedeny kontroly:

1) nesmí se vyskytovat dva platné záznamy se shodným číslem dor. okrsku (jsou-li přesto nalezeny,
zobrazí se zpráva: "Číslo doručovacího obvodu je již používáno". Je třeba stisknout tlačítko OK a
obsluha bude vrácena do formuláře na zadání čísla dor. obvodu).

2) nesmí se zapsat 0 do čísla dor. obvodu (stane-li se tak, je po stisknutí tlačítka OK obsluha
vrácena do formuláře na zadání čísla dor. obvodu).

 
 

5.4.3 Detail doručovacího obvodu

 
 

Pro zobrazení formuláře Detailu doručovacího obvodu je třeba stisknout na seznamu dor. obvodů
tlačítko Detail nebo použít pravé tlačítko myši a zvolit nabídku Detail.
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V horní části formuláře Detailu lze změnit název doruč. obvodu, pomocí tlačítka  údaj Doručovatel a
změnit či doplnit Poznámku.
 
Spodní část formuláře je složena ze dvou částí:

V levém okně jsou formou stromu zobrazeny části obce a ulice, které jsou do dor. obvodu zařazeny.

V pravém okně jsou zobrazeny rovněž formou stromu části obce a ulice, které nejsou do žádného
dor. obvodu zařazeny.
V pravém okně jsou dvě záložky - Adresy a Vol. okrsky.
Zobrazení v pravém okně je závislé na tom, která záložka je aktivní. Je-li aktivní záložka Adresy, pak
je zobrazen přehled částí obcí s ulicemi, které čekají na zařazení do doruč. obvodu. Jestliže obec
nemá ulice, budou pomocí stromu zobrazeny pouze části obce (bez ulic).
Je-li aktivní záložka Vol. okrsky, je zobrazen přehled volebních okrsků - obdobně s ulicemi, které patří
do těchto okrsků a čekají na zařazení do doruč. obvodu.

Obsluha si může ve stromu vybrat část obce, ulici nebo volební okrsek a zobrazit si seznam č.d. a
č.o. v části obce, ulici nebo v rámci volebního okrsku. Může označit i více záznamů najednou (s
použitím kláves Shift nebo Ctrl) a zobrazit seznam č.d. a č.o. z těchto vybraných částí obcí, ulic nebo
okrsků.
 
 
Obsluha na stromu označí záznam (nebo více záznamů) a může použít pravé tlačítko myši. Menu je
jiné v pravé části okna a jiné v levé části.

Pravý strom - menu: Přiřadit - vybraný záznam, včetně svých podřízených větví (t.j. celou
ulici nebo celou část obce), bude zařazen do doruč. obvodu;
v seznamu adresních míst bude doplněno číslo dor. obvodu.
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Jestliže je nutné zařadit pouze vybranou část (pouze některá
č.d. nebo č.o.) do doruč. obvodu, potom je nutné pracovat s
adresními místy.

Jmenný seznam - zobrazí se seznam jmen a adres ze seznamu voličů,
patřících do vybrané ulice či části obce

Adresní místa - zobrazí se seznam adresních míst, která patří do
vybraného záznamu, včetně jeho větví. Podrobněji viz práce
se seznamem adresních míst.

Vyhledávání obvodů a adres  - zobrazí se formulář pro zadání podmínek
vyhledávání - viz kap. Vyhledávání obvodů a adres.

 
Levý strom - menu:    Zrušit - z levého stromu bude vyřazen záznam včetně svých

podřízených větví, v seznamu adresních míst bude
odstraněno číslo dor. obvodu

Přeřadit - z levého stromu bude záznam (včetně svých podřízených
větví) přeřazen do jiného dor. obvodu

Jmenný seznam - zobrazí se seznam jmen a adres ze seznamu voličů,
patřících do vybrané ulice nebo části obce

Adresní místa - zobrazí se seznam adresních míst, která patří do
vybraného záznamu, včetně jeho větví.

Vyhledávání obvodů a adres - zobrazí se formulář pro zadání podmínek
vyhledávání

Tisk - menu Šablony, Doručovací seznam.

 
 

Ve formuláři Detailu doruč. obvodu je možné použít tlačítka:

Ukončit - zavření formuláře Detailu
Tisk... - menu Šablony            - slouží k tisku štítků či obálek pomocí šablon. Zobrazí se

dialogové okno pro zadání podmínek tisku:

Tlačítkem Volby se zobrazí seznam voleb, v něm se
vybere, pro které volby se mají štítky tisknout.
Tlačítkem se 3 tečkami se může nastavit třídění sestavy.
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Po stisknutí OK-tisk se zobrazí seznam adres, tlačítkem
Tisk pod tímto seznamem je pak možné tisknout štítky
nebo obálky pro vybrané volby.

Doručovací seznamy - zobrazí se dialog pro zadání podmínek tisku, vytiskne se
doručovací seznam určený doručovateli, který bude
roznášet volební lístky.

Tlačítkem Volby se zobrazí seznam voleb, v něm se
vybere, pro které volby se má doručovací seznam
vygenerovat.
Může se změnit (anebo ponechat) text, který bude tvořit
hlavičku a patičku tiskové sestavy.
Tlačítkem se 3 tečkami se nastaví třídění sestavy.

Zaškrtnutím check boxu Tisknout pouze počty voličů na
daném čísle popisném TP se může  vytisknout sestava
s výčtem adresních míst a s uvedením počtu voličů na
každém z nich:
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Adresní místa

Adresní místa jsou seznamem adres (část obce, ulice), včetně čísla domovního (č.d.) nebo čísla
orientačního (č.o.).
Pomocí adresních míst lze vybrat dle č.d. nebo č.o. pouze podmnožinu č.d. z ulice (nebo podmnožinu
z části obce) a takto vybranou část zařadit do doruč. obvodu.

Na seznamu adresních míst se pomocí zaškrtávacích polí vyberou adresní místa, která je nutné
zařadit, zrušit nebo přeřadit. Potom pomocí tlačítka Akce... se provede požadovaná akce se všemi
vybranými ("zaškrtnutými") adresními místy.

Jestliže použijete pravé tlačítko myši, potom vše, co je uvedeno v nabídce menu, bude provedeno
pouze pro jedno adresní místo, které je pomocí pravého tlačítka myši vybráno.
 

Filtr - pomocí tlačítka lze provést označení sudých čísel, lichých čísel nebo intervalu

čísel od - do.
Vybrat vše - provede označení všech zobrazených adresních míst.
Odznač vše - u označených adresních míst bude označení zrušeno.

 
 

V systémovém řádku okna seznamu adresních míst je identifikace, s jakými adresními
místy se pracuje (nezařazené nebo zařazené ve volebním okrsku číslo xxx).

 
 

5.4.4 Tisk doručovacích seznamů

 

Slouží k tisku štítků, obálek pomocí Šablon a k tisku Doručovacího seznamu.
 
I. Na formuláři pro detail

Obsluha použije tlačítko Tisk... anebo v levém stromu označí položku ve stromu, použije pravé tlačítko
myši, zvolí Tisk a vybere z menu:
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Šablony - zobrazí se seznam adres dle výběru, slouží k tisku štítků či obálek pomocí
šablon

Doručovací seznamy - zobrazí se dialog pro zadání podmínek tisku. Po zadání podmínek a stisknutí
tlačítka OK-tisk se zobrazí tisková sestava a obsluha může sestavu
vytisknout.

 
Dialog pro zadání podmínek tisku:
 

 
Tlačítkem Volby se vyberou aktuální volby.

Hlavička 1 - obsluha může název upravit

Hlavička 2 - vyplněno dle zvoleného dor. obvodu - lze přepsat

Třídit - obsluha stiskne tlačítko , zobrazí se multiselect. Pomocí multiselectu si vybere
třídící údaje a pořadí výběru v multiselectu určuje pořadí třídění sestavy. Po stisknutí
tlačítka OK jsou třídící údaje uloženy a zobrazí se při příštím spuštění mustiselectu.

Patička 1, Patička 2 - pole jsou předvyplněna textem, který je možno upravit - tento text bude umístěn
na konci tiskové sestavy.

Zaškrtávací políčko Tisknout pouze počty voličů na daném čísle popisném TP - vytiskne se seznam
adresních míst s uvedením počtu voličů na každém čísle popisném.
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II. Na seznamu doručovacích obvodů

Obsluha vybere jeden doručovací obvod a stiskne tlačítko Tisk... nebo použije pravé tlačítko myši a
vybere z nabídek:

Obálky - slouží k tisku obálek pomocí šablon:

Štítky - slouží k tisku štítků pomocí šablon

Před tiskem obálek i štítků je třeba nejdříve vybrat, ke kterým volbám se mají štítky
(obálky) tisknout - volby se vyberou pomocí tlačítka Volby. Může se zvolit způsob
třídění sestavy:

Doručovací seznamy - zobrazí se dialog pro zadání podmínek tisku, vytiskne se
doručovací seznam.

Seznam doručovacích obvodů - vytiskne se seznam (opis) doručovacích obvodů.

 

5.4.5 Zrušení doručovacího obvodu

 
Tato funkce slouží k odstranění dor. obvodu. Záznam je fyzicky odstraněn ze seznamu dor. obvodů.
 
Při zrušení dor. obvodu dojde k odstranění čísla dor. obvodu v seznamu adresních míst a k odstranění
záznamu ze seznamu dor. obvodů.
 
Obsluha vybere záznam ze seznamu a stiskne pravé tlačítko myši. Vybere z menu nabídku Zrušit.
Zobrazí se dialog: Bude zrušen doručovací obvod. Opravdu zrušit vybraný záznam? Odpovědět lze
ANO-NE.
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5.4.6 Vyhledávání obvodů a adres

 
Tato funkce umožňuje vyhledávat adresy ve jmenném seznamu voličů a následně je zařadit do
seznamu dor. obvodů dle zadaných podmínek (doruč. obvod, část obce, ulice, č.d., č.o.).
 
Pod seznamem doručovacích obvodů obsluha použije tlačítko Akce... a vybere nabídku Vyhledávání
obvodů a adres.
Nebo použije pravé tlačítko myši, vybere Akce - Vyhledávání obvodů a adres.
Nebo zobrazí Detail doruč. obvodu a použije pravé tlačítko myši buď v pravé nebo v levé části okna
Detailu a vybere Vyhledávání obvodů a adres.
 
Zobrazí se filtr pro zadání podmínek:
 

 
Dor.obvod - obsluha zadá číslo nebo seznam čísel
Část obce - obsluha vybere z roletového menu
Ulice - obsluha vybere z roletového menu
čd/čo - obsluha zadá číslo nebo seznam čísel.

 
Obsluha může použít tlačítka:

OK-hledat - uskuteční se vyhledávání
Vymazat - budou vymazány podmínky z filtru
Storno - uzavření formuláře bez uskutečnění hledání.
 
Obsluze se zobrazí seznam ve tvaru:

Č.obvodu
Část obce
Ulice
čd/č.o
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Pod seznamem lze použít tlačítka:

Ukončit
Filtr - zobrazení filtru pro zadání podmínek - možnost zopakovat vyhledávání.
 
Obsluha může použít pravé tlačítko myši - menu Jmenný seznam voličů.
 
Zobrazený seznam je pouze pro čtení.
 

 

5.5 Šablony a sady adres

 

Šablony

Jsou zobrazeny záznamy, které byly vybrány. Tento výběr je možné upravit doplněním dalšího
záznamu z adresáře nebo lze libovolný záznam ze seznamu odstranit. Vybrané záznamy se mohou
použít pro tisk obálek a adresních štítků dle šablon pomocí prostředků Office.
 

Je zobrazena tabulka se sloupci:

příjmení, jméno - příjmení a jméno
obec - název obce
část obce - název části obce
ulice - název ulice
č.d. - číslo domovní (popisné nebo evidenční)
č.o. - číslo orientační
psč - poštovní směrovací číslo
adr - označený záznam je z adresáře.

Pod tabulkou s vybranými záznamy lze použít tlačítka:

Ukončit

Uzavře se tabulka se seznamem vybraných záznamů.

 

Filtr

Toto tlačítko vyvolá zobrazení filtru pro výběr záznamů z adresáře. Takto lze zobrazený seznam
záznamů rozšířit o další záznamy, které jsou vybrány z adresáře. Záznamy, které jsou vybrány z
adresáře, jsou označeny pomocí zaškrtávacího pole ve sloupci s názvem adr.

 

Detail

Tímto tlačítkem se zobrazí formulář detailu záznamu tak, jak bude použit při tisku obálek a štítků. Lze
použít tlačítka Ok-uzavřít, Storno a Zrušit. K zobrazení detailu záznamu lze použít i pravé tlačítko
myši a výběr nabídky Detail.
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Zrušit

Pomocí tohoto tlačítka lze odstranit záznam ze zobrazeného výběru. K odstranění záznamu lze použít
i tlačítka pravé myši a výběru nabídky Zrušit. Před zrušením je zobrazen dotaz Opravdu zrušit
položku? a je nutné pomocí tlačítka Ano tuto volbu potvrdit.

 

Do adresáře

Záznamy v tabulce lze hromadně zapsat do Adresáře. Do Adresáře se zapíšou pouze záznamy, které
v něm ještě nejsou.

 

Tisk...

Zde si lze vybrat z menu:

Adresní štítky (volby) - další nabídky dle menu a připravených šablon v nabídce z lišty
nabídek - Nastavení - Uživatelské nastavení - Šablony.

Obálky (volby) - další nabídky dle menu a připravených šablon v nabídce z lišty
nabídek - Nastavení - Uživatelské nastavení - Šablony.

 
Nabídky Obálky a Adresní štítky nabídnou možnost tisku vybraných záznamů pomocí prostředků
Office (např. MS Word). Chování a další nabídky jsou dány připravenými šablonami v nabídce z lišty
nabídek: Nastavení - Uživatelské nastavení - Šablony. Popis práce se šablonami v systému KEO-X je
popsán v Systémové příručce v části Přílohy.

 

Export...
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