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Metodika ze dne 17. 8. 2012 
 

 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR  
v informačním systému KEO‐X 

 

Provedení kontrol v Evidenci obyvatel  
Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, jestli jsou správně uvedeny a 

provázány adresní údaje v Evidenci obyvatel. Pod tlačítkem Akce přibyla k volbě 

Statistika další volba - Kontroly, pro kontrolu těchto adresních údajů. V případě 

nalezených nesrovnalostí je nutné opravit údaje u vyhledaných obyvatel.  

Aktualizace stálého seznamu voličů  
Přes ikonu Stálý seznam, tlačítko Akce/Aktualizace dle EO se naplní stálý seznam 

voličů. Načtou se všichni potenciální voliči – tedy občané s trvalým pobytem v obci, 

kterým je k aktuálnímu datu 18 let.  

Vytvoření a naplnění volebních okrsků 

Aby bylo možno zpracovat konkrétní volby, je zapotřebí mít vytvořené a naplněné 

volební okrsky. Ikona Volební okrsky/Nový. Žádné adresní místo nesmí zůstat 

nezařazené do některého volebního okrsku.  

Kontrolu provedeme: tlačítko Data / Kontroly / Nedoplněná adresní místa.  

 

 

Pokud se najdou nedoplněná adresná místa, zařadíte je do příslušného volebního 

okrsku: Ikona Volební okrsky / Detail volebního okrsku.  
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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 
(zadáme název, typ a termín, ve kterém se volby budou konat, tj. 12. a 13. října 
2012). Vybráním typu senátních voleb program zároveň vymezí překážky ve výkonu 
volebního práva, těmi jsou pro tento typ voleb:  

a) ochrana zdraví lidu, 
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům. 

   
Automaticky proběhne aktualizace stálého seznamu voličů, při které se doplní voliči, 
kteří dosáhnou 18 let věku ke druhému dni voleb, tj. k 13. říjnu 2012. 

Seznamy voličů 

K volbám do Senátu se připravují dva seznamy: 

1. Stálý seznam voličů. 
2. Zvláštní seznam voličů. 

 
 
 
 

http://www.alis.cz/keox/skoleni/skoleni_Volby.html
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Klikněte pravým tlačítkem myši na řádku s volbami. 

 
a) Stálý seznam voličů – do něj je třeba zaznamenat všechna vydání voličských 

průkazů. Filtrem vyhledáme voliče – v kartě voliče zaškrtneme pole „Vydán 
voličský průkaz“.  
 

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

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

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

3. nebo volí na voličský průkaz. 
 
Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené pod body 1. a 2. na 
základě údajů správy příslušného zařízení, působícího v jeho územním 
obvodu. Do zvláštního seznamu mohou být zapsáni pouze ti voliči, kteří 
pobývají v ústavu nebo zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde 
jsou volby do Senátu vyhlášeny, a v jehož územním obvodu jsou tito voliči 
přihlášeni k trvalému pobytu. 

Zápis do „Zvláštního seznamu voličů“ 

Otevřete „Zvláštní seznam voličů“ a zvolte tlačítko Nový / Pořídit. Nabídne se 
možnost buď pořídit nového voliče anebo převzít předchozí zvláštní seznam.  
V prvním případě otevřený detail voliče vyplňte. Při zápisu prvního voliče je třeba 
pořídit seznam zařízení, ze kterých byli voliči nahlášeni. To provedete kliknutím na tři 
tečky vedle položky „zařízení“. 
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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 Horní 

Dolní.“ 

Název zařízení, které 

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

 

Tisk „Výpisů ze seznamů“ pro volební komise 

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

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. 

Prázdný formulář seznamu voličů – 

pro zapsání těch, kteří přijdou volit 

na voličský průkaz. 
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                   Klikněte na doručovací obvod pravou myší. 

 

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

dat. 

 


