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Poskytnutí informace k údajům vedeným ve stálém seznamu voličů
Oddělení právního a metodického řízení voleb odboru voleb Ministerstva
vnitra obdrželo dne 15. července 2019 Vaši žádost o informaci podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
která se týká databáze údajů vedených ve stálém seznamu voličů. K Vašim
jednotlivým dotazům sdělujeme:
Stálý seznam voličů vede každý obecní úřad pro voliče, kteří jsou v jeho obci
přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém
seznamu voličů. Občan, který nabude nebo pozbude práva volit, je do tohoto
seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. Obecní úřad provádí každoročně kontrolu
správnosti a úplnosti stálého seznamu voličů a aktualizaci provádí s využitím
referenčních údajů ze základního registru obyvatel a údajů z informačního systému
evidence obyvatel. Ministerstvo vnitra poskytuje obecnímu úřadu na jeho žádost
seznam voličů v členění podle volebních okrsků. Změny údajů ve stálém seznamu
voličů se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost voliče.
Údaje ze stálého seznamu voličů nejsou veřejné. Údaje o voličích v rozsahu
stanoveném zákonem (§ 14 odst. 2 ve spojení s § 12 odst. 3 až 9 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů) pro účely vedení stálého sezamu voličů je oprávněn
využívat pouze obecní úřad a dále pak okrsková volební komise, které obecní úřad
předá výpis ze stálého seznamu voličů, který obsahuje soupis voličů oprávněných
volit v jejím volebním okrsku.
Každý volič si však může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je
zapsán ve stálém seznamu voličů. Může požadovat doplnění údajů nebo provedení
oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě
písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Stálý seznam voličů může vést obecní úřad v knize, systémem kartotéky nebo
prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků. Pokud obecní
úřad požádá Ministerstvo vnitra o výdej seznamu voličů (děje se tak prostřednictvím
přednastaveného formuláře v CzechPOINT@office), obdrží ho do datové schránky
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obce ve dvou datových formátech – pdf a CSV. Neznamená to však, že Ministerstvo
vnitra má k dispozici seznam všech voličů nebo soubor stálých seznamů voličů všech
obcí. Na základě žádosti obce se tento seznam ad hoc automaticky vygeneruje
prostřednictvím informačního systému základních registrů. Každá obec takto může
obdržet seznam pouze svých voličů. Jiný subjekt nemá k těmto údajům ani
v průběhu zpracování přístup.
Právní úprava vedení stálého seznamu voličů je obsažena zejména v § 28
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v § 3 a 4 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.
Ostatní volební zákony na tuto úpravu odkazují.
Dodáváme, že obecní úřad vede pro volby do zastupitelstev obcí též tzv.
dodatek stálého seznamu voličů. Do dodatku zapíše obecní úřad voliče, který není
státním občanem České republiky, jestliže o to požádá a prokáže státní občanství
jiného členského státu Evropské unie a přihlášení k pobytu v obci.
Také zastupitelské úřady České republiky vedou tzv. zvláštní seznam voličů,
do něhož jsou na základě své žádosti zapisováni občané České republiky, kteří mají
bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu a na základě tohoto zápisu pak
mohou hlasovat ze zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo při volbě
prezidenta republiky.
Ministerstvo vnitra v současné době v rámci přípravy zákona o správě voleb
počítá s vybudováním informačního systému správy voleb, jehož součástí bude
i jednotný (centrální) seznam voličů.

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
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tel. č.:
974 817 371, 361
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