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Metodika ze dne 16. 10.2013 
 

 Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v informačním systému KEO‐X 

 

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. 

Adresa mimo 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. 

Pro osvěžení paměti (nejen pro práci s volebními okrsky) můžete využít namluvené školení, 
které je k dispozici na našich stránkách. 

 

 

 

 

 Založení nových voleb 

Postup: Otevřeme „Seznam voleb“ a pomocí tlačítka Nový vytvoříme nové volby. 

  

http://www.alis.cz/keox/skoleni/skoleni_Volby.html


4 
 

Zadáme název, typ a termín, ve kterém se volby budou konat, tj. 25. a 26. října 2013. 
Vybráním typu 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. Je třeba počítat s tím, že generování stálého 
seznamu k daným volbám potřebuje čas v řádu minut. 

Seznamy voličů 

K volbám do poslanecké sněmovny se připravuje:  

1. Stálý seznam voličů 
2. Zvláštní seznam voličů 

 

 

1. Stálý  seznam voličů 

Pokud: 
a) nastala u některého voliče překážka ve výkonu volebního práva, 
b) byl mu vydán volební průkaz,  
c) bylo obecnímu úřadu doručeno potvrzení o tom, že volič byl nahlášen k zápisu do 

zvláštního seznamu vedeného jiným úřadem, 
d) byl OÚ informován MVČR o zápisu voliče do zvláštního seznamu vedeného 

zastupitelským úřadem, 
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musí být tato skutečnost zaznamenána v kartě voliče, aby se tiskla ve výpisu ze stálého 
seznamu voličů. Voliče vyhledáme ve stálém seznamu pro volby do PS pomocí filtru a 
zatrhnutím zaškrtávacího pole nebo výběrem překážky údaj zaznamenáme. 

 

 
 
 

Před uzavřením seznamů (středa 23. 10. 2013 v 16.00 h) zkontrolujte, jestli jste dopsali vše 
požadované. Změny provedené v evidenci obyvatel do 23. 10. se do založených seznamů 
propisují automaticky. 

 

 
2. 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 
seznamu poskytnutého osobou stojící v čele příslušného ústavu nebo zařízení.  

Způsob zápisu - otevřením „Zvláštního seznam voličů“ a použitím tlačítka Nový. Nabídne se 
možnost buď pořídit nového voliče, nebo převzít předchozí zvláštní seznam. V prvním 
případě se vyplní otevřený detail voliče. 
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Při zápisu prvního voliče je třeba pořídit seznam zařízení, ze kterých byli voliči nahlášeni. To 
proběhne kliknutím na tlačítko se třemi tečkami vedle údaje „zařízení“.  
 

 
 
Stisknutím tlačítka Nový se zobrazí detail zápisu nového zařízení s možností zapsat text 
důvodu zařazení, který se tiskne ve výpisu ze zvláštního seznamu, např. „nahlášen 
ředitelem nemocnice“. 
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Tisky seznamů 
 
Volebním komisím se předávají výpisy ze stálého seznamu voličů a ze 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).  

 

Kromě výpisu ze zvláštního seznamu voličů je třeba vytisknout i prázdný výpis ze zvláštního 
seznamu voličů. Do něj budou během voleb zapsáni voliči, kteří přijdou volit na voličský 
průkaz. 
 

Doručovací obvody 

Obdobným způsobem, jakým jsme založili volební okrsky, je možné založit libovolný počet 

doručovacích obvodů (nemusí být totožné s volebními okrsky). Ty slouží k přípravě 

doručovacích seznamů, tisku štítků a obálek pro dodání hlasovacích lístků voličům. Je 

možné tisknout doručovací seznamy jmenné i seznamy s počtem voličů na číslech 

popisných apod. 
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Klikněte na doručovací obvod pravým tlačítkem myši. 

Po vybrání druhu tisku se v dalším kroku vybírají příslušné volby a způsob třídění dat. 

 

 

V případě problémů se, prosím, obracejte na vaše obchodní zástupce nebo na zákaznickou 

linku  KEO-X – 487 882 102. 
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