Metodika k novým postupům při vedení seznamu voličů
a volebních okrsků od 1. ledna 2014
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Význam

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony a zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Český úřad zeměměřický a katastrální
Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Informační systém územní identifikace
Jednotný identitní prostor
Ředitelství služby cizinecké policie
Agendový informační systém evidence obyvatel
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tzv. nový občanský
zákoník)
Pod pojmem obec se v textu rozumí též městská část nebo městský
obvod územně členěného statutárního města a městská část
hlavního města Prahy.
Pod pojmem obecní úřad se v textu rozumí též úřad městské části
nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města
a úřad městské části hlavního města Prahy.

Stálý seznam voličů vede podle § 28 zákona o volbách do zastupitelstev obcí
obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Pro volby
do zastupitelstev obcí je k tomuto stálému seznamu voličů veden dodatek pro voliče,
státní občany jiných států, kterým právo volit přiznává mezinárodní úmluva.
Pro další druhy voleb je využíván stálý seznam voličů zcela (viz § 26 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů),
nebo spolu s jednorázovým zvláštním seznamem a zvláštním seznamem vedeným
zastupitelskými úřady, který je však stálé povahy (viz § 5 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, a § 29 a § 30 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)), anebo jako
podklad pro vytvoření seznamu voličů pro vyhlášené volby do Evropského
parlamentu (viz § 28 zákona o volbách do Evropského parlamentu); zároveň je výpis
ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku využíván pro účely hlasování v místním
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referendu (viz § 29 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů) a výpis ze stálého seznamu voličů pro účely hlasování v krajském referendu
(viz § 30 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých
zákonů).
S vedením seznamů voličů úzce souvisí institut volebních okrsků, vytvářených
v obci pro odevzdání hlasovacích lístků při volbách a pro sčítání hlasů.
I. Vedení volebních okrsků
a) zápis údajů o vymezení volebních okrsků do RÚIAN
Podle čl. IV zákona č. 222/2012 Sb. vyhlásil ČÚZK ve Sbírce zákonů svým
sdělením č. 369/2013 Sb., že k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do RÚIAN
dojde dne 31. prosince 2013.
Na základě přechodných ustanovení, obsažených v čl. IV shora citovaného
zákona, starosta do 2 měsíců ode dne, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních
okrsků do RÚIAN dojde, provede kontrolu správnosti údajů o vymezení volebních
okrsků v RÚIAN v rozsahu přidělených adresních míst. Od 31. prosince 2013 se
zároveň použijí ustanovení § 26 odst. 2 věty druhé a třetí zákona o volbách
do zastupitelstev obcí, která stanoví:
„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.“
Po dobu minimálně tří měsíců se editoři ISÚI budou moci přihlašovat
do aplikace jak přes JIP, tak přes portál ePUSA. Volební okrsky, které se od 1. ledna
2014 stanou účelovými územními prvky RÚIAN, bude však možné zapisovat
(editovat) v ISÚI pouze prostřednictvím přihlášení uživatelů přes JIP. Podrobněji viz
dopis ČÚZK všem obcím a stavebním úřadům ve věci Změny ve způsobu
přihlašování uživatelů do ISÚI ze dne 16. prosince 2013 č.j. ČÚZK-19268/2013-24.
Podrobné informace k editaci volebních okrsků jsou zveřejněny na stránkách
www.ruian.cz. Editací volebních okrsků se zabývá dokument „Editace volebních
okrsků - uživatelské postupy“, dostupný na adrese:
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10769&AKCE=D
OC:10-RUIAN_VOLEBNI_OKRSKY. Na stejné adrese je dále vystaven dokument
„FAQ – často kladené otázky k volebním okrskům“.
V případě potřeby je možné se ve věcech ISÚI/RÚIAN obrátit na podporu
ČÚZK:
• Telefon: 284 041 570 (denně Po – Pá, 7:00 – 17:00 hod.)
• E-mail: podpora@cuzk.cz
I nadále platí ustanovení § 26 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí,
podle něhož nelze vymezení volebních okrsků měnit v době od vyhlášení všech
druhů voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.
Zablokování možnosti provádět změny ve vymezení volebních okrsků bude provádět
Ministerstvo vnitra ke dni rozeslání částky Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí
o vyhlášení voleb uveřejněno; tento den považují všechny shora uvedené volební
zákony za den vyhlášení voleb.
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b) nový způsob číslování okrsků v územně členěných statutárních městech
Novelizací vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška č. 452/2013 Sb., kterou se mění vyhlášky
provádějící volební zákony) dochází s účinností od 1. ledna 2014 k zavedení nového
systému číslování volebních okrsků v hlavním městě Praze a v územně členěných
statutárních městech, které souvisí se zadáváním volebních okrsků jako účelových
územních prvků do RÚIAN.
Ustanovení § 2 odstavec 4 shora uvedené vyhlášky po novelizaci zní:
„V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se volební
okrsky číslují v jednotlivých městských částech nebo městských obvodech. Číslo
volebního okrsku je složeno z identifikačního čísla městské části nebo městského
obvodu a příslušného pořadového čísla volebního okrsku. Identifikační čísla
městských částí nebo městských obvodů přiděluje správce registru územní
identifikace, adres a nemovitostí tak, aby tvořila v takovém městě celistvou číselnou
řadu; pořadová čísla volebních okrsků tvoří samostatnou nepřerušenou číselnou řadu
vždy od čísla 1 v každé městské části nebo městském obvodu.“
Jde-li o číslování volebních okrsků v hlavním městě Praze a v územně
členěných statutárních městech, platila dosud taková právní úprava, že volební
okrsky se v jednotlivých městských částech a městských obvodech číslovaly tak, aby
tvořily v těchto městech nepřerušenou číselnou řadu. Podle § 26 odst. 2 zákona
o volbách do zastupitelstev obcí jsou s účinností od 1. ledna 2014 volební okrsky
vedeny v RÚIAN jako účelové územní prvky a údaje o vymezení volebních okrsků,
včetně jejich změn, zapisuje do základního registru územní identifikace, adres
a nemovitostí starosta. Aplikace tohoto ustanovení v praxi by beze změny vyhlášky
vedla ke komplikacím, neboť dílčí změna v číslování byť jediného volebního okrsku
v jedné městské části nebo městském obvodu by zasáhla do číslování volebních
okrsků ve všech městských částech nebo městských obvodech. V krajním případě by
například jediná změna v číslování volebních okrsků v jedné městské části nebo
městském obvodu (přidáním nebo ubráním volebního okrsku) vedla k řetězové
reakci, která by si vynutila změnu číslování volebních okrsků ve všech ostatních
městských částech nebo městských obvodech. Starostové by tedy byli nuceni
reagovat na změny číslování volebních okrsků v jiném městském obvodu nebo
městské části s nižším pořadovým číslem.
Nově se budou volební okrsky v hlavním městě Praze a v územně členěných
statutárních městech číslovat samostatnou číselnou řadou v každé městské části
nebo městském obvodu. Starosta každé městské části nebo městského obvodu tak
bude odpovídat pouze za „svoji“ číselnou řadu volebních okrsků, vždy vedenou od 1
do N v dané městské části nebo městském obvodu.
Rozlišení volebních okrsků jednotlivých městských částí nebo městských
obvodů bude zajištěno tzv. prefixem (dvoumístným identifikačním číslem) před
samotným číslem volebního okrsku, které bude vyjadřovat příslušnost k volebnímu
celku konkrétního územně členěného statutárního města. Prefix přiděluje systém
a není možné jej uživatelsky měnit.
Obecný příklad: Pro číslo volebního okrsku v hlavním městě Praze nebo
územně členěném statutárním městě platí vzorec XXYYY, kde XX je tzv. prefix,
tj. identifikační číslo městské části nebo městského obvodu a YYY je vlastní
pořadové číslo volebního okrsku. Prefix 01: 01001 – 01N (N = počet volebních
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okrsků v městské části/městském obvodu č. 1, doplněný za prefixem nulami zleva
na tři číslice)
Konkrétní příklad: Pro městský obvod č. 4, ve kterém je 6 volebních okrsků,
budou jednotlivé volební okrsky v informačním systému číslovány následovně: 04001
– 04002 – 04003 – 04004 – 04005 – 04006. Zobrazení pro uživatele bude vždy bez
nul vlevo před prefixem. Pokud není prefix přidělen, nuly se nezobrazí ani vlevo před
pořadovým číslem volebního okrsku. Výše uvedená čísla s prefixem se tedy uživateli
zobrazí jako 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006. Čísla volebních okrsků bez
prefixu, tedy pořadová čísla volebních okrsků, například 001, 011, se uživateli
zobrazí jako 1, 11, tedy také bez nul vlevo.
II. Vedení seznamu voličů
Zákon č. 222/2012 Sb. zavedl možnost pro obce, aby na základě ustanovení
§ 14 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí požádaly Ministerstvo vnitra
o výdej seznamu voličů v členění podle volebních okrsků.
a) poskytování seznamu voličů v členění podle volebních okrsků
Ode dne, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do RÚIAN dojde,
tj. od 31. prosince 2013, může obecní úřad podle § 14 odst. 3 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí požádat Ministerstvo vnitra o poskytnutí seznamu voličů v členění
podle volebních okrsků, a to tak, že se žádost podává a zpracovává v systému
kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT).
V územně členěných statutárních městech žádají městské části/městské
obvody o poskytnutí seznamu voličů prostřednictvím magistrátu. Za hlavní město
Prahu zažádá o seznamy voličů pro městské části Prahy Magistrát hlavního města
Prahy. Jedná se o dočasnou výjimku, která bude zrušena po doladění migrace všech
volebních okrsků na území hlavního města Prahy. Formuláře a CSV soubory
vygenerované k 1. 1. 2014 (v ověřovacím provozu) však již budou obsahovat
správnou informaci, pro kterou městskou část Prahy jsou určeny.
Podrobný postup při vyplňování formuláře žádosti o vydání seznamu voličů je
popsán v Uživatelské dokumentaci – žádost o vydání seznamu voličů, která je
přílohou této metodiky.
Předpokladem pro podání žádosti o výdej seznamu voličů v členění podle
volebních okrsků je přístup žádající obce do CzechPOINT@office. Nemá-li obec
dosud tento přístup zřízen, může o něj požádat. Informace ke zřízení přístupu
do CzechPOINT@office jsou k
dispozici na internetových stránkách:
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/380.
Ministerstvo vnitra poskytne žádajícímu obecnímu úřadu seznam voličů
v členění podle volebních okrsků prostřednictvím datové schránky. Do datové
schránky obce bude nejprve zasláno potvrzení o přijetí žádosti. Výpis pro obec bude
zpracován a odeslán obratem, nejpozději do 72 hodin od přijetí žádosti. Pokud se
v uvedené lhůtě nepodaří žádost zpracovat, bude o této skutečnosti obecní úřad
informován.
Obec obdrží seznam voličů jednak v přehledné tabulce členěné podle volebních
okrsků ve formátu pdf, který si může vytisknout a ručně do něj dopisovat překážky
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výkonu volebního práva a další poznámky, a jednak ve formátu CSV, který
umožňuje, aby do něj byly změny a doplnění prováděny elektronicky a současně
umožňuje i převedení do přehlednějšího Microsoft Office Excel. Formát CSV bude
mít tuto strukturu:
IDO|JMENO|PRIJMENI|RODNE_PRIJMENI|OBEC|OBEC_COBCE|ULICE|
OBJEKT|CISLO|C_OR|OBCANSTVI|DATUM_NAROZENI|MISTO_NAROZENI|
MISTO_NAROZENI_STAT|JMENO_STAV|PRIJMENI_STAV|ADRESA_POBYTU_
STAV|OBCANSTVI_STAV
Údaje o jednom voliči, relevantní pro daný druh voleb, budou uvedeny v jednom
řádku za sebou. Jedná se o údaje, které v souladu s § 12 odst. 3 až 9 ve spojitosti
s § 14 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může obecní úřad pro účely
vedení stálého seznamu voličů a jeho dodatku využívat ze základního registru
obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému
cizinců. Místo a stát narození voliče-cizince jsou údaje, které ŘSCP obdrží
o občanovi jiného členského státu EU na základě hlášení z obce, kde tento občan
požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
a v souvislosti s tím tyto údaje poskytl. Údaje obsažené na žádosti odpovídají údajům
obsaženým v Oznámení o zápisu občanů jiných členských států EU do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, které je standardizovaným formulářem.
Místo a stát narození a rodné příjmení jsou tak údaje, které jsou poskytovány
o voličích-občanech EU ze strany ŘSCP, a to pouze pro volby do Evropského
parlamentu, kde jsou tyto údaje součástí seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona o volbách do
Evropského parlamentu); tyto údaje jsou současně potřebné pro výměnu informací
o voličích mezi členskými státy EU zaručující, že každý volič může v týchž volbách
do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou (čl. 4 a 13 směrnice 93/109/ES).
Tzv. zpochybněné údaje budou ve formátu pdf vytištěny kurzívou a ve formátu
CSV označeny písmenem „N“, zatímco nezpochybněné údaje budou označeny
písmenem „S“. Půjde-li o voliče se zpochybněnými údaji, musí být tento označen
ve výpisu ze seznamu voličů pro okrskovou volební komisi, která ve dny voleb,
dostaví-li se tento volič do volební místnosti, údaje ověří z platného občanského
průkazu předloženého voličem, případně z platného cestovního dokladu a na
základě toho rozhodne o právu voliče hlasovat v příslušném volebním okrsku.
V případě, že půjde o požadavek obce o výdej seznamu voličů v členění podle
volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu nebo pro volby
do zastupitelstev obcí (případně pro místní referendum), kde mohou hlasovat i cizinci
(občané EU), dostane obec do své datové schránky 2 odpovědi – jednu od Správy
základních registrů, která bude zahrnovat voliče, kteří jsou státními občany ČR
a jednu od ŘSCP, která bude zahrnovat voliče, kteří jsou cizinci (občané jiného
členského státu EU), a u kterých má ŘSCP poznámku o tom, že byli zapsáni
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do dodatku stálého
seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí nebo místní referendum (viz blíže
část II./d)).
Jedná-li se o obec, která provozuje vlastní informační systém, který je řádně
ohlášen a certifikován, a má tudíž možnost sama využívat referenční údaje
ze základního registru obyvatel a zároveň získávat údaje o změnách, bude taková
obec zřejmě žádat Ministerstvo vnitra o výdej seznamu voličů jen při volbách
do Evropského parlamentu a volbách do zastupitelstev obcí (případně místním
referendu), a to zaškrtnutím položky „Výpis voličů cizinců“, resp. zrušením zaškrtnutí
položky „Výpis voličů občanů ČR“. Formulář žádosti je nastaven tak, že jsou-li jako
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typ voleb vybrány volby do Evropského parlamentu nebo volby do zastupitelstev obcí
(případně místní referendum), zaškrtne se automaticky požadavek na výdej výpisu
voličů občanů ČR i na výdej výpisu voličů cizinců.
Bude-li se konat více druhů voleb v souběhu, žádá obec o vydání seznamu
voličů pouze pro jedny volby. Jsou-li konány volby do Evropského parlamentu nebo
volby do zastupitelstev obcí (případně i místní referendum) společně s jinými
volbami, je nutno jako typ voleb vybrat volby do Evropského parlamentu nebo volby
do zastupitelstev obcí (případně místní referendum), aby obec získala pro tyto volby
(místní referendum), ve kterých mohou hlasovat za zákonem stanovených podmínek
také cizinci (občané EU), i výpis voličů cizinců od ŘSCP.
b) obecní úřad jako volební orgán, který vede stálý seznam voličů
Seznam voličů v členění podle volebních okrsků poskytnutý na žádost obce
Ministerstvem vnitra je třeba chápat pouze jako podklad pro aktualizaci stálého
seznamu voličů a kontrolu údajů. Překážky ve výkonu volebního práva a poznámky
(např. vydání voličského průkazu, zápis voliče ve zvláštním seznamu voličů
u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí) si bude obecní úřad do seznamu voličů
i nadále dopisovat sám.
Od 1. ledna 2014 již nebude možné poskytovat údaje pro aktualizace stálých
seznamů voličů z AISEO postupem uplatňovaným přede dnem nabytí účinnosti
zákona č. 222/2012 Sb. To znamená, že již nebude možné využívat funkcionalit
stávající aplikace AISEO v centru a na okresech pro výdej seznamů voličů podle
volebních okrsků.
V další etapě se počítá s vybudováním agendového informačního systému pro
volby, jakožto rychlého, účelného a automatického systému, který bude průběžně
udržovat potřebné údaje aktuální notifikacemi ze základních registrů; současně by
měla být uložena povinnost pro soudy, aby případná rozhodnutí o omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva zapisovaly přímo do tohoto agendového
informačního systému. Do budoucna může být tento agendový informační systém
využit i na vybudování centrálního seznamu voličů; teprve v takovém případě by
obecní úřady nadále nebyly odpovědné za vedení stálého seznamu voličů.
c) ověřovací provoz
V době od 1. ledna do 31. ledna 2014 bude probíhat pouze ověřovací provoz
procesu výdeje seznamů voličů. Obec, která v této době požádá o výdej seznamu
voličů v členění podle volebních okrsků, aniž by byla do ověřovacího provozu
zahrnuta, obdrží do datové schránky sdělení, že požadavek nelze vyřídit a po
skončení ověřovacího provozu bude muset o poskytnutí seznamu voličů požádat
znovu.
Obce, které budou do ověřovacího provozu zařazeny, budou o této skutečnosti
předem informovány a požádány o spolupráci.
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d) informace o voličích cizincích
Cizinci, v současné době pouze státní občané jiných členských států EU, mají
po splnění zákonem daných podmínek právo volit na území České republiky pouze
ve volbách do zastupitelstev obcí (místním referendu) a ve volbách do Evropského
parlamentu.
Podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona o volbách do zastupitelstev obcí oznamuje
obecní úřad Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který není státním občanem
České republiky, do dodatku stálého seznamu voličů nebo údaj o jeho vyškrtnutí
z dodatku stálého seznamu voličů. Obdobně podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona
o volbách do Evropského parlamentu oznamuje obecní úřad Policii České republiky
údaj o zápisu voliče, který je občanem jiného členského státu, do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu nebo údaj o jeho vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu.
Zápis voliče cizince do dodatku stálého seznamu voličů nebo do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu nahlašuje obecní úřad Policii České
republiky průběžně na k tomu určeném formuláři. Formulář je přílohou této metodiky.
V této souvislosti se apeluje na obecní úřady, aby formulář vyplňovaly čitelně
a nezapomínaly na vyplnění data, od kdy je u nich volič-cizinec zapsán do dodatku
stálého seznamu voličů nebo do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
Důvodem pro tento postup je, že podle právních předpisů EU se k voličům, kteří
jsou státními občany jiných členských států EU, musí přistupovat stejně jako
k vlastním státním občanům. Znamená to, že požádá-li jednou občan EU, který
splňuje zákonem stanovené podmínky pro výkon volebního práva, o zápis
do dodatku stálého sezamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí nebo o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, zůstává v tomto dodatku,
resp. seznamu zapsán až do doby, kdy sám požádá o své vyškrtnutí nebo do doby,
kdy pozbude právo volit (zemře, ukončí pobyt na území České republiky).
Přestěhuje-li se volič cizinec v rámci České republiky, nemusí znovu žádat o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů ani do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu v místě svého nového pobytu. Aby se údaj o zápisu občana EU
do dodatku stálého seznamu voličů, resp. do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu mohl „stěhovat“ spolu s voličem, je nutno jej soustředit
centrálně, a to u Policie České republiky na základě jednotlivých hlášení obecních
úřadů, které již započalo v průběhu roku 2013. Policie České republiky pak využívá
tyto údaje jednak v rámci poskytování seznamu voličů v členění podle volebních
okrsků pro příslušný typ voleb a jednak pro odpověď na individuální dotaz obecního
úřadu.
Podle § 12 odst. 7 zákona o volbách do zastupitelstev obcí poskytuje Policie
České republiky na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců
pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do dodatku stálého
seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí přihlášených v obci k trvalému
pobytu.
Obdobně podle § 9 odst. 7 zákona o volbách do Evropského parlamentu
poskytuje Policie České republiky na základě žádosti obecního úřadu z informačního
systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přihlášených v obci
k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu.
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Individuální dotaz na Policii České republiky ve věci zápisu občanů EU
do dodatku stálého seznamu voličů nebo do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu se zasílá prostřednictvím datové schránky: ybndqw9
nebo na korespondenční adresu: Olšanská 2, P.S. 78, 130 51 Praha 3. Pro tento
dotaz není zaveden žádný formulář a má tedy volnou formu, z níž musí být zřejmé,
která obec a jaké údaje požaduje.
Příklad:
Před volbami do Evropského parlamentu bude obecní úřad požadovat podle
§ 14 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí od Ministerstva vnitra seznam
voličů v členění podle volebních okrsků. Na svoji žádost obdrží obec jednak výstup
ze základního registru obyvatel, který se bude týkat voličů státních občanů ČR
(ledaže by měla obec vlastní informační systém a tento výstup nepožadovala)
a jednak výstup z informačního systému cizinců, který se bude týkat voličů – občanů
jiných členských států EU, kteří mají v dotčené obci trvalý nebo přechodný pobyt a na
základě své žádosti jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
Sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je specifické
a podle § 28 zákona o volbách do Evropského parlamentu probíhá v několika fázích.
Vzhledem k tomu, že seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní
úřad sestavuje tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb nejprve zanese
údaje ze stálého seznamu voličů i údaje týkající se občanů jiných členských států
z dodatku stálého seznamu voličů, měl by si obecní úřad nejprve požádat
o poskytnutí seznamu voličů jako pro volby do zastupitelstev obcí, aby získal údaje
i o voličích zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů. Následně si požádá
o poskytnutí seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a tím získá také
údaje o voličích-občanech jiných členských států EU, kteří již dříve požádali o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; kromě toho si obecní úřad
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapíše i nově žádající
občany jiných členských států EU, kteří splňují podmínky pro zápis. Podrobná
metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu bude
v dostatečném předstihu před těmito volbami, které se budou konat v květnu 2014,
zaslána obecním úřadům samostatně.
e) zvláštní případy
1. Jsou známy případy, kdy voliči jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území
obce A, ovšem žijí v objektech ležících v katastrálním území sousední obce B. Jedná
se o anomálie, které mají zřejmě historické kořeny a pokud se dotčené obce rozhodly
tento stav udržovat, musí počítat s tím, že systém poskytování seznamů voličů
v členění podle volebních okrsků nedokáže tyto případy zohlednit (z RÚIAN budou
poskytnuta pouze ta adresní místa, která spadají do platného katastrálního území
obce v RÚIAN, nikoli podle trvalého pobytu občana zapsaného v základním registru
obyvatel). Ministerstvo vnitra po propojení údajů ze základního registru obyvatel
a RÚIAN vydá těmto obcím seznamy voličů, které nebudou korespondovat se
skutečným stavem; v seznamu voličů pro obec B budou uvedeni voliči, kteří mají
trvalý pobyt v obci A, neboť katastrálním územím spadají pod obec B, i když nemají
v této obci trvalý pobyt a nemohou být tudíž v této obci vedeni ani ve stálém
seznamu voličů. Naopak v obci A budou v poskytnutém seznamu voličů chybět voliči,
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kteří jsou u ní sice přihlášeni k trvalému pobytu, avšak adresní místo jejich trvalého
pobytu nespadá do jejího katastrálního území. V těchto případech si bude muset
obecní úřad do Ministerstvem vnitra poskytnutého seznamu voličů provést úpravy,
které zohlední skutečný stav voličů v obci. Bude snahou Ministerstva vnitra i ČÚZK
existenci takových anomálií do budoucna minimalizovat, rozhodující je však aktivní
přístup dotčených obcí.
2. Podle § 26 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí s účinností
od 1. ledna 2014 údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje
do RÚIAN starosta (prakticky se týká jen obcí se dvěma a více volebními okrsky,
neboť za malé obce s jedním volebním okrskem provede systém zápis automaticky).
Přestože je možné, aby starosta jako orgán obce při výkonu přenesené působnosti,
kterou stanovení volebních okrsků je, tento úkol zabezpečil prostřednictvím orgánu
jiné obce na základě veřejnoprávní smlouvy (§ 63 zákona o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů), nelze takový postup v daném případě považovat
za vhodný a nedoporučuje se. Jedná se o úkol, který vyžaduje znalost podmínek
v konkrétní obci a jeho optimální provedení starostou dané obce, jež místní poměry
zná, nemůže být plnohodnotně nahrazeno orgánem jiné obce, který by ke splnění
úkolu přistoupil pouze administrativně. Pokud by však přesto došlo k uzavření
veřejnoprávní smlouvy, která se vztahuje na tento úkol, musí být při zadávání
volebních okrsků do RÚIAN použit unikátní kód té obce, o jejíž okrsky se jedná;
doporučujeme, aby se dotčené obce v těchto případech obrátily na odbor všeobecné
správy Ministerstva vnitra, který zprostředkuje zajištění správného postupu.
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