
V České Lípě, 26.2.2014 

Volební okrsky v programu KEO-X Volby 

 

Co je třeba vědět o adresách v Evidenci obyvatel 

Po zprovoznění základních registrů jsme pro práci s adresními místy zavedli vazbu na Registr územní 

identifikace adres a nemovitostí (dále RÚIAN). 

Prakticky to znamená, že v programu Evidence obyvatel má každý obyvatel přiřazenou adresu 

z číselníku adresních míst, který pravidelně aktualizujeme načítáním dat z RÚIAN.  

RÚIAN nově poskytuje také informaci o zařazení adresy do volebního okrsku dle zákona: 

 

Volební okrsky jsou vedeny v základním registru územní identifikace, adres a 

nemovitostí jako účelové územní prvky. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně 

jejich změn, zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

starosta. 

(Zákon 491/2001 Sb. § 26 odst.2) 

 

Vše o volebních okrscích v RÚIAN 

Podrobné informace týkající se vedení volebních okrsků v RÚIAN najdete na stránkách Volební okrsky 

v RUIAN. Stránka mimo jiné nabízí seznam adresních míst v jednotlivých volebních okrscích a také 

informace o způsobu editace dat v RÚIAN. 

 

Jak to bude s okrsky ve Volbách KEO-X 

Do konce března plánujeme vydat aktualizaci KEO-X, která  načte informaci o zařazení adresy do 

volebního okrsku  z RÚIAN.  Rozdělení adresních míst do okrsků v modulu Volby se automaticky upraví 

dle informací načtených z RÚIAN. 

 

Nezařazená adresní místa 

- adresa nemá definiční body v RUIAN. 

o Na stránkách ČÚZK je k dispozici Seznam adres bez definičních bodů.   

o Existenci definičního bodu pro konkrétní adresu je možné ověřit Veřejným dálkovým 

přístupem. 

Zadání definičního bodu provádí obecní úřad v ISÚI. Přidat definiční bod k adrese je 

možné  kdykoliv (i po „uzamčení volebních okrsků“). 

- adresa uvedená u obyvatele (karta obyvatele) nemá v KEO-X správně vyplněný kód adresy 

dle číselníku. Adresu doporučujeme opravit. 

- adresa není zapsána v RÚIAN. 

Nezařazená adresní místa bude možné zařadit do okrsku ručně. 

http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/Volebni-okrsky-v-RUIAN/Volebni-okrsky-v-RUIAN.aspx
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/Volebni-okrsky-v-RUIAN/Volebni-okrsky-v-RUIAN.aspx
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/3-Overeni-uplnosti-a-spravnosti-udaju-ISUI-RUIAN/Kontroly-dat-ISUI-RUIAN/Kontrola-adresnich-mist-bez-definicniho-bodu.aspx
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej


V České Lípě, 26.2.2014 

Adresní místo je v jiném okrsku 

- Ověřte, jaký okrsek má adresa v RÚIAN – viz popis níže.  

 

- Opravu volebních okrsků provádí role „starosta“  v ISÚI přístupem přes JIP (Jednotný identitní 

prostor). Ukončení editace volebních okrsků bylo vyhlášeno na 22.2.2014. Další možnost 

opravit definici volebních okrsků bude až po vyhlášení výsledků voleb v květnu 2014. 

 

 

 

Jak ověřím volební okrsek uvedený  v RÚIAN? 

Jednoduše na stránkách Veřejného dálkového přístupu. Zadejte adresu, zobrazí se informace o 

adrese, kde je uvedené i číslo volebního okrsku.  Stejný okrsek by měla adresa mít i v KEO-X. 

 

 

 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej

