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1. Účel dokumentu
Tento dokument popisuje příklady editace volebních okrsků v informačním systému územní
identifikace (dále jen ISÚI).
Pro editaci volebních okrsků slouží příslušná agenda Volební okrsky s přístupovou rolí
Starosta (zkratka STA).

2. Legislativa a podmínky pro editaci volebních okrsků
Z § 26 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá starostům povinnost zapisovat údaje o
vymezení volebních okrsků, vč. jejich změn, do základního registru územní identifikace, adres
a nemovitostí (dále jen RÚIAN). Volební okrsky se do RÚIAN zapisují prostřednictvím ISÚI.
Pro možnost editace volebních okrsků v ISÚI je nezbytné mít oznámenou působnost v agendě
A1281 (Volby do zastupitelstev obcí). Postupu oznámení působnosti se věnuje dokument „Jak
oznámit působnost v agendě A123“, zveřejněný na https://ruian.cuzk.cz, přičemž oznamování
působnosti v agendě A1281 je analogické.
Pro editaci volebních okrsků je nutné použít přihlašování do ISÚI přes Jednotný identitní
prostor (JIP). Podrobněji se přihlašování přes JIP věnuje dokument „Přihlašování do ISÚI přes
JIP“.
Dále je nutné, aby měl uživatel ISÚI v Seznamu OVM nastavenou přístupovou roli Starosta
a činnostní roli CR10305 (stanovení stálých volebních okrsků) v agendě A1281. Nastavení
je popsáno v dokumentu „Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM“.
Zmiňované dokumenty jsou k dispozici na webové stránce Jednotný identitní prostor na
https://ruian.cuzk.cz.
Problematice volebních
https://ruian.cuzk.cz/.

okrsků

se

věnuje

webová

stránka

Volební

okrsky

na

V ISÚI je možné editovat pouze vnitřní hranice volebních okrsků. Obvodové hranice totožné
s hranicemi obce/MOMC editovat nelze.
Editace hranic VO je možná pouze v případě, kdy nedojde k uzamčení VO Ministerstvem
vnitra v období od vyhlášení voleb prezidentem republiky do vyhlášení výsledků voleb Státní
volební komisí (§ 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.). Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje,
nestanoví-li tento zákon jinak, prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním.
Dále je k dispozici na našich internetových stránkách „Program pro školení a testování
uživatelů ISÚI – UPK ISÚI“, který umožní vyzkoušet si nebo jen prohlédnout editaci (nejen
volebních okrsků) v ISÚI.
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3. Změna, založení nebo zrušení VO v ISÚI
Dále je v textu výraz „volební okrsek“ nahrazen zkratkou „VO“.

3.1

Změna volebního okrsku

V našem příkladu budeme měnit hranici mezi volebními okrsky č. 2 a č. 5 v obci Šlapanice.

3.1.1

Přihlášení do ISÚI v roli starosta

Přihlaste se do ISÚI přes přihlašovací stránku Czechpointu na adrese:
https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AISd4e4999f54a44558ac95ac3db83fbe5f
Po přihlášení se zobrazí Nástěnka (úvodní stránka ISÚI).

Obr. 1 – Nástěnka ISÚI (varianta pro uživatele s rolí Starosta)
Na Nástěnce se nacházejí bloky Návrhy změn (NZ), Výpisy, Odkazy a Podpora.
-Text
Logo ČÚZK

Odkazuje na úvodní stránku ISÚI (Nástěnku).
- Odkazuje na stránky státní správy zeměměřictví a katastru.

Navigace
- Informace o cestě k aktuální obrazovce. Kliknutím na název kterékoliv
z přechozích obrazovek lze na ni přejít.
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3.1.2

Založení návrhu změny (NZ)

Pro založení nového NZ klikněte na Moje NZ. Dostanete se na stránku Seznam návrhů
změn (NZ) (obrazovka UWF100). Klikněte na tlačítko Založit NZ VO.

Obr. 2 – Obrazovka Seznam návrhů změn (NZ) a tlačítko Založit NZ VO
Vyplňte povinný údaj Název a vyberte území dokumentu, pro které budete NZ tvořit. Založení
NZ potvrďte tlačítkem Uložit (obrazovka UNZ130).

Obr. 3 – Obrazovka Založení NZ
Nový NZ se objeví na stránce Seznam návrhů změn (obrazovka UWF100).
Klikněte na ikonu lupy Zobrazit detail.

Strana 5/43

Obr. 4 – Obrazovka Seznam návrhů změn (NZ) s nově založeným NZ
Dostanete se do formuláře detailu NZ (obrazovka UNZ110).
NZ zatím neobsahuje žádné položky ani podklady.

Obr. 5 – Detail návrhu změny; Počet podkladů: 0
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3.1.3 Založení podkladů návrhu změny
V návrhu změny je třeba vložit informaci o podkladu, na základě kterého změnu provádíte.
Klikněte na tlačítko Podklady NZ.

Obr. 6 – Tlačítko Podklady NZ na obrazovce Návrh změny (NZ)
Otevře se obrazovka Podklady NZ, kde zatím není žádný vložený podklad. Klikněte na tlačítko
Přidat podklad.

Obr. 7 – Tlačítko Přidat podklad na obrazovce Podklady NZ
Na obrazovce Detail podkladu NZ vyplňte povinné údaje Číslo jednací a Popis. Klikněte na
tlačítko Uložit změny a poté Zavřít.

Obr. 8 – Obrazovka Detail podkladu NZ

Strana 7/43

Vrátíte se na obrazovku Podklady NZ, kde se zobrazí nově založený podklad. Zpět do detailu
NZ se dostanete klikem na tlačítko Zavřít.

Obr. 9 – Obrazovka Podklady NZ s nově založeným podkladem

3.1.4 Výběr volebního okrsku do návrhu změny
V našem případě potřebujeme provést změnu hranice mezi dvěma VO - budeme provádět
změnu VO č. 2 a č. 5.
Klikněte na tlačítko Změna prvku a v nabídce zvolte Volební okrsek (obrazovka UNZ110).

Obr. 10 – Funkce Změna prvku – Volební okrsek
Otevře se obrazovka Vyhledání prvku. Nadřazené prvky Okres, Obec, popř. MOMC jsou již
vyplněny v souvislosti s vybraným územím dokumentu při zakládání NZ.
Klikněte na tlačítko Hledat. Výsledkem hledání jsou všechny VO v obci/MOMC.
VO, které chcete vybrat, označte zaškrtnutím v prvním sloupečku a klikněte na tlačítko Vybrat
označené. VO se načtou do NZ.
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Obr. 11 – Výběr více VO k editaci
Pro vyhledání jednoho konkrétního VO zadejte do filtru číslo VO a po kliknutí na tlačítko Hledat
systém zobrazí ve Výsledcích hledání právě jeden VO (pokud v dané obci existuje VO s daným
číslem).

Obr. 12 – Vyhledání jednoho VO
Potvrďte Vybrat na konci řádku pro načtení VO do NZ. Vrátíte se do detailu NZ (obrazovka
UNZ110) a VO bude načten do NZ s operací Změna prvku.

Obr. 13 – Výběr jednoho VO k editaci
Pokud bude dotčen změnou VO, který není v NZ načtený ke změně (např. v grafickém
prostředí mu bude posunuta hranice), načte se automaticky do NZ při kontrolách NZ.
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3.1.5 Grafická změna volebních okrsků
Nyní je potřeba zakreslit změnu hranice mezi měněnými VO č. 2 a č. 5. Klikněte na tlačítko
Lokalizační údaje.

Obr. 14 – Tlačítko Lokalizační údaje na obrazovce Návrh změny (NZ)
Otevře se grafický editor Marushka s oknem Editace volebního okrsku a podoknem Editace
hranic volebních okrsků. Zobrazí se území obce/MOMC s hranicemi VO.
 Hranice obce/MOMC je oranžová čára s červenými body,
 hranice VO je oranžová čára se zelenými body,
Poznámka:
Hranici obce/MOMC ani body na hranici obce/MOMC nelze smazat, pouze je možné vkládat
nové lomové body.
Hranici VO i body na hranici VO lze smazat a lze také do hranice VO vkládat nové lomové
body.
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Obr. 15 – Grafický editor Marushka s oknem Editace hranic volebních okrsků; navigační menu
vlevo; funkční tlačítka dole; hranice obce oranžová s červenými body, hranice VO oranžová se
zelenými body
Je nutné si zobrazit v potřebném přiblížení hranici mezi VO, kterou chcete změnit. Pomocí
myši, navigačního menu vlevo a panelu nástrojů dole pod oknem (nebo jejich kombinací) si
zobrazte hranici VO, kterou chcete změnit.
Můžete si zvolit mapový podklad, který se bude pod hranicemi okrsků zobrazovat:


Tlačítko Bez podkladu zobrazí slepou mapu s hranicemi obce/MOMC a hranicemi VO.



Tlačítko Katastrální mapa



o

Pro měřítka 1:5 000 a větší se zobrazí navíc podklad katastrální mapy.

o

Při měřítku menším než 1:5 000 se zobrazují jako podklad Základní mapy ČR.

Tlačítko: Katastrální mapa + ortofoto
o

Pro měřítka 1:5 000 a větší se zobrazuje ortofotomapa pod katastrální mapou.

o

Pro měřítka 1:5 001 až 1:20 000 zůstává zobrazení ortofotomapy jako
podkladové mapy.

o

Pro měřítka menší než 1:20 000 se zobrazují podkladové mapy Základní mapy
ČR.

Automaticky je přednastaveno zobrazení katastrální mapy, a proto tlačítko Katastrální mapa
je zvýrazněné.
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Obr. 16 – Tlačítka Bez podkladu, Katastrální mapa a Katastrální mapa + ortofoto
Vpravo nahoře se nachází záložka Vrstvy, kde je možné aktivovat zobrazení některé z vrstev
stavebních objektů, adresních míst, parcel nebo ulic.
Při editaci VO je užitečné aktivovat si vrstvu adresních míst, jejichž definiční body jsou
zobrazeny zelenými čtverečky. Můžete si tak zkontrolovat polohu definičních bodů adresních
míst vůči hranicím VO. Jelikož adresní místa přejímají VO podle polohy definičního bodu v
polygonu VO, jednoznačně ověříte správnost zařazení adresního místa do VO.

Obr. 17 – Editace hranice VO se zapnutou vrstvou adresních míst
Klikněte na ikonu

v části Vybrat a smazat/editovat def. bod/linii/bod linie:.

Ikona změní barvu na oranžovou

, čímž značí, že je vybraná oblast aktivní.

Obr. 18 – Aktivní ikona pro vybrání definičního bodu, linie nebo bodu linie
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Poté klikněte na oranžovou hranici VO, kterou chcete změnit. Musíte kliknout na hranici VO
v dostatečné vzdálenosti od lomových bodů, jinak se neoznačí linie, ale lomový bod.

Obr. 19 – Označení linie pro editaci nebo smazání

Klikněte na ikonu
u měněné hranice VO a zobrazí se nabídka
Zvolte možnost Editovat linii a v následujícím okně potvrďte Editovat:

.

Obr. 20 – Okno pro potvrzení editování linie
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Hranice VO i její body se stanou aktivní a lze jimi pomocí myši posouvat:

Obr. 21 – Linie hranice VO v režimu editace
Posuňte jednotlivé body hranice VO podle požadovaného průběhu hranice VO. Potvrďte
změnu hranice kliknutím na tlačítko Uložit v okně Editace linie:

Obr. 22 – Uložení změn linie hranice VO
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Hranice VO se uloží a původní průběh hranice VO zmizí:

Obr. 23 – Uložená změněná linie hranice VO
Nyní je znázorněna změna hranice VO většího rázu, v jejímž důsledku došlo k tomu, že
definiční bod VO č. 2, reprezentován svítivě zeleným terčíkem

, spadá do polygonu VO č. 5.

Jelikož posunout definiční bod VO nelze, je nutné v tomto případě původní definiční bod VO
č. 2 smazat a zadat nový tak, aby každý polygon VO měl právě jeden definiční bod.

Obr. 24 – Dva definiční body VO uvnitř jednoho polygonu VO
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Smazání definičního bodu VO proveďte kliknutím na ikonu

v části Vybrat a

smazat/editovat def. bod/linii/bod linie:. Ikona změní barvu na oranžovou
že je vybraná oblast aktivní.

, čímž značí,

Obr. 25 - Aktivní ikona Vybrat a smazat/editovat def.bod/linii/bod linie
Poté klikněte na definiční bod VO (zelený terčík), který chcete smazat. Zobrazí se ikona
a kliknutím na ni okno Smazat def. bod okrsku, potvrďte tlačítkem Smazat. Dojde k
odstranění definičního bodu VO.

Obr. 26 – Potvrzující okno pro smazání definičního bodu VO
Vložení definičního bodu VO proveďte kliknutím na ikonu

v části Definiční bod

volebního okrsku:. Ikona změní barvu na oranžovou
, čímž značí, že je vybraná oblast
aktivní. V řádku nad ikonou musíte mít vybraný správný VO, u kterého zadáváte definiční bod.

Obr. 27 – Aktivní ikona pro zadání nového definičního bodu VO
Klikněte na místo v mapě, kde chcete mít nový definiční bod VO, zobrazí se oranžový puntík
. Klikněte na symbol
změní oranžový puntík

, kterým se definiční bod potvrzuje. Po zpracování požadavku se
na zelený terčík

a definiční bod je uložen.
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Původní umístění
definičního bodu VO č. 2
Nové umístění
definičního
bodu VO č. 2
Obr. 28 – Nový definiční bod VO č. 2

3.1.6 Grafická kontrola NZ
Po dokončení editace hranic VO je nutné zkontrolovat grafický návrh v Marushce.
Klikněte na tlačítko Zkontrolovat návrh v dolní části okna.

Obr. 29 – Spuštění grafických kontrol NZ

Poznámka:


Tlačítko Zrušit návrh zruší veškeré změny, které jste zakreslili.



Tlačítko Ukončit zavře okno Editace volebního okrsku a vrátí se do detailu NZ.
Zakreslené a uložené změny zůstanou zachovány.

Pokud je grafická část NZ v pořádku, dojde po zpracování požadavku k zobrazení záložky
Manažer chyb a hlášky „Návrh neobsahuje žádné chyby“.
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Obr. 30 – Grafická kontrola VO bez chyb

Kliknutím na OK ukončíte editaci VO, a poté tlačítkem Zavřít se vrátíte do detailu Vašeho NZ.
Pokud jsou v NZ chyby, dojde v Manažeru chyb k jejich výpisu a je potřeba je vyřešit.
Kliknutím na ikonu oka

si zobrazíte příslušnou chybu v mapě:

Obr. 31 – Znázornění chyby v Manažeru chyb

3.1.7 Kontrola NZ, předání NZ ke schválení a schválení NZ
Nyní proveďte kontrolu přímo v NZ tlačítkem Zkontrolovat NZ. Pokud je NZ bez chyb, zobrazí
se hláška „Kontrola provedena úspěšně.“. Pokud NZ obsahuje chyby, zobrazíte si je tlačítkem
Výsledky kontrol. Případné chyby je potřeba opravit.
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Obr. 32 – Tlačítka Zkontrolovat NZ a Výsledky kontrol
Pokud je NZ bez chyb, můžete NZ předat ke schválení. Klikněte na tlačítko Akce NZ a potvrďte
nabídku Předat NZ ke schválení. Po úspěšném předání NZ ke schválení se zobrazí hláška
„Vykonatelná aktivita "Předat NZ ke schválení" úspěšně provedena.“

Obr. 33 – Akce NZ – Předat ke schválení
Po úspěšném předání NZ ke schválení si musíte zobrazit graficky v Marushce alespoň
jeden VO (vizuální kontrola) kliknutím na ikonu zeměkoule

.

Poznámka:
Pokud tak neučiníte, pak se zobrazí hláška „NZ obsahuje chyby – zobrazte si výsledky kontrol“,
a po kliknutí na tlačítko Výsledky kontrol se vypíše chyba „Nebyla provedena kontrola grafiky.
Proveďte kontrolu návrhu změny v grafickém prostředí (tlačítko Lokalizační údaje nebo ikona
zeměkoule).“. Znamená to, že jste mezi předáním ke schválení a schválením neprovedli
kontrolu VO v Marushce.
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Obr. 34 – Ikony se symbolem zeměkoule pro zobrazení VO
Zobrazí se polygon VO. Okno zavřete křížkem vpravo nahoře. Je vhodné si zobrazit všechny
VO, které máte v NZ a zkontrolovat je.

Obr. 35 – Zobrazení jednoho z měněných VO
Nyní můžete NZ schválit. Znovu klikněte na tlačítko Akce NZ a vyberte z nabídky Schválit NZ
a potvrďte schválení tlačítkem Ano. Po úspěšném schválení NZ se zobrazí hláška
„Vykonatelná aktivita „Schválit NZ“ úspěšně provedena.“
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Obr. 36 – Volba Akce NZ – Schválit NZ
NZ je v tuto chvíli schválen a do NZ se automaticky načetla všechna adresní místa z VO, která
byla dotčena změnou průběhu hranice VO.
Po kliknutí na tlačítko Zavřít se již NZ nezobrazuje v seznamu NZ.

3.2

Založení volebního okrsku

V našem příkladu budeme zakládat nový VO č. 51 v MOMC Opava (nečleněná část města).
Přihlášení do ISÚI v roli starosta je popsáno v kapitole 3.1.1.
Pro založení nového VO je potřeba mít založený NZ a v něm přidán/y podklad/y, viz předchozí
kapitoly 3.1.2 a 3.1.3.

3.2.1 Založení nového volebního okrsku
Klikněte na Založení prvku a v nabídce zvolte Volební okrsek:
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Obr. 37 – Volba založení prvku – Volební okrsek
Dostanete se do detailu Položky NZ – Volební okrsek (obrazovka UNZ413), kde musíte
povinně vyplnit číslo VO, které zakládáte. Povinná pole jsou vždy označena červenou
hvězdičkou. Do pole Poznámka lze vložit jakoukoliv poznámku o max. 60 znacích, např.
umístění volební místnosti:

Obr. 38 – Detail zakládaného VO č. 51
Poté klikněte na tlačítko Uložit změny. V horní části obrazovky se objeví hláška o úspěšném
uložení. Tlačítkem Zavřít se dostanete zpět do detailu NZ (obrazovka UNZ110), kde se v
Položkách NZ zobrazí navrhovaný nový VO:
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Obr. 39 – Návrh změny s nově založeným VO

3.2.2 Grafické založení volebního okrsku
Dalším krokem je zadání lokalizačních údajů, tj. hranice VO a definičního bodu VO.
Volební okrsky musí být bezezbytku skladebné do území obce/MOMC.
Klikněte na tlačítko Lokalizační údaje, otevře se grafický editor Marushka, kde provedete
editaci nové hranice VO č. 51 a zadání jeho definičního bodu.

Obr. 40 – Editace VO v grafickém prostředí Marushka
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Vytvořte novou linii (část hranice nového VO) a zadejte definiční bod. Možnosti editace jsou
popsány v kapitole 3.1.5 nebo v kapitolách 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4.

Obr. 41 – Vytvořená hranice a definiční bod VO č. 51 (dole uprostřed)

3.2.3 Kontrola NZ v grafickém prostředí (Marushka)
Klikněte na tlačítko Zkontrolovat návrh. Pokud se objeví hláška „Návrh neobsahuje žádné
chyby.“, klikněte na tlačítko OK a v dalším okně Zavřít.
V opačném případě odstraňte vzniklé chyby.
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Obr. 42 – Úspěšná grafická kontrola VO

3.2.4 Kontrola NZ, předání NZ ke schválení a schválení NZ
Dále proveďte kontrolu NZ, bez které není možné předat NZ ke schválení.
V detailu NZ (obrazovka UNZ110) klikněte na tlačítko Zkontrolovat NZ. Automaticky se načtou
pro změnu prvku VO, které byly dotčeny založením nového VO č. 51.
Pokud NZ neobsahuje žádné chyby, zobrazí se hláška, že kontroly proběhly úspěšně.
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Obr. 43 – VO načtené ke změně při kontrolách a hláška potvrzující, že kontroly proběhly v
pořádku
V případě, že NZ obsahuje chyby, objeví se hláška, která upozorňuje na výskyt chyb. V
takovém případě klikněte na tlačítko Výsledky kontrol, dostanete se na obrazovku UNZ019,
kde se vypíše seznam všech nalezených chyb, které je třeba odstranit a opět spustit kontroly.
Klikněte na tlačítko Akce NZ a vyberte možnost Předat NZ ke schválení v detailu NZ
(obrazovka UNZ110). Pokud předání proběhne v pořádku, aplikace úspěšnost potvrdí
hlášením v záhlaví formuláře:

Obr. 44 – Akce NZ – Předat NZ ke schválení

Po úspěšném předání NZ ke schválení si musíte zobrazit minimálně jeden VO graficky
v Marushce (vizuální kontrola) kliknutím na ikonu zeměkoule

:
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Obr. 45 – Ikony zeměkoule pro zobrazení VO před schválením
Zobrazí se polygon VO. Okno zavřete křížkem vpravo nahoře. Před schválením je vhodné si
zobrazit a zkontrolovat všechny VO, které máte v NZ načtené.

Obr. 46 – Zobrazení nového VO č. 51 v Marushce

Strana 27/43

Nyní můžete NZ schválit. Znovu klikněte na tlačítko Akce NZ a vyberte z nabídky Schválit
NZ.

Obr. 47 – Akce NZ – Schválit NZ
Po úspěšném schválení NZ se zobrazí hláška „Vykonatelná aktivita „Schválit NZ“ úspěšně
provedena.“
NZ je v tuto chvíli schválen, přičemž se do NZ automaticky načetla všechna adresní místa
z VO, která byla dotčena změnou průběhu hranice.
Po kliknutí na tlačítko Zavřít se již NZ nezobrazuje v seznamu NZ.

3.3

Zrušení volebního okrsku

V následujících dvou příkladech budeme rušit VO. V prvním příkladu se jedná o zrušení VO
na konci číselné řady (VO s nejvyšším číslem), ve druhém příkladu zrušíme VO uprostřed
číselné řady. Zrušení VO uprostřed číselné řady se liší od zrušení VO na konci číselné řady
pouze automatickým přečíslováním VO po ukončení editace v Marushce, přesto jsou zde oba
příklady rozepsány podrobně.
Přihlášení do ISÚI v roli starosta je popsáno v kapitole 3.1.1.
Pro zrušení VO je potřeba mít založený NZ a v něm přidán/y podklad/y, viz předchozí kapitoly
3.1.2 a 3.1.3.

3.3.1 Zrušení volebního okrsku na konci číselné řady
V tomto příkladu zrušíme VO č. 7 na konci číselné řady (VO s nejvyšším číslem) v obci
Šlapanice.
Klikněte na Zrušení prvku a v nabídce zvolte Volební okrsek.
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Obr. 48 – Volba Zrušení prvku – Volební okrsek
Otevře se formulář pro vyhledání prvku. Zadejte číslo VO, klikněte na tlačítko Hledat. Ve
výsledcích hledání se zobrazí příslušný VO a na konci tohoto řádku klikněte na odkaz Vybrat
pro načtení VO do NZ.
Máte také možnost vybrat více VO pro hromadné načtení VO do NZ, viz kapitola 3.1.4.

Obr. 49 – Odkaz Vybrat na obrazovce pro vyhledání prvku
Nyní se nacházíte zpět v NZ s načteným rušeným VO č. 7:
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Obr. 50 – Detail návrhu změny s VO na zrušení a tlačítko Lokalizační údaje
Klikněte na tlačítko Lokalizační údaje, otevře se grafický editor Marushka, kde provedete
změnu v hranicích všech VO, vyvolanou rušením VO č. 7, a provedete zrušení definičního
bodu VO č. 7.

Obr. 51 – Území obce rozdělené do 7 volebních okrsků (náhled s vypnutým podkladem)
Při rušení VO č. 7 je potřeba dodržet podmínku skladebnosti VO do celého území
obce/MOMC. Proveďte změnu průběhu hranic VO a odstraňte definiční bod rušeného VO.
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Možnosti editace jsou popsány v předchozí kapitole 3.1.5 nebo v dalších kapitolách 5.1, 5.2,
5.3 a 5.4.

Obr. 52 – Území obce po zrušení VO č. 7 (náhled s vypnutým podkladem)
Klikněte na tlačítko Zkontrolovat návrh a při bezchybném výsledku klikněte na tlačítko OK,
poté v dalším okně Zavřít.
Dostanete se zpět do NZ, kde proveďte kontrolu NZ – klikněte na tlačítko Zkontrolovat NZ.
Nyní se automaticky načetl dotčený volební okrsek č. 1 pro změnu prvku. Poslední řádek je
zadaný volební okrsek č. 7 pro zrušení (viz předchozí kroky):
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Okr. 53 – Do NZ byl přidán sousední VO č. 1 dotčený změnou hranice
Nyní následují aktivity Předat NZ ke schválení a Schválit NZ, které jsou popsány
v předešlých kapitolách, např. 3.1.7.

3.3.2 Zrušení volebního okrsku uvnitř číselné řady
V tomto příkladu zrušíme VO č. 47 z 50 v městské části Praha 12. Stejný postup je i pro příklad,
kdybychom rušili VO na začátku číselné řady (VO č. 1).
Klikněte na Zrušení prvku a v nabídce zvolte Volební okrsek.

Obr. 54 – Volba Zrušení prvku – Volební okrsek
Otevře se formulář pro vyhledání rušeného VO. Zadejte do filtru číslo VO a klikněte na tlačítko
Hledat. Systém vyhledá příslušný VO, na konci tohoto řádku klikněte na odkaz Vybrat
pro načtení VO do NZ.
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Máte také možnost vybrat více VO pro zrušení najednou, viz kapitola 3.1.4.

Obr. 55 – Vyhledaný VO a odkaz Vybrat

Nyní se nacházíte zpět v NZ s načteným rušeným VO č. 47:

Obr. 56 – Obrazovka Návrh změny (NZ) s načteným VO ke zrušení a tlačítko Lokalizační údaje
Klikněte na tlačítko Lokalizační údaje, otevře se grafický editor Marushka.
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Obr. 57 – VO č. 47 (12047) v grafickém prostředí před zrušením hranic a definičního bodu
Při rušení VO č. 4 je potřeba dodržet podmínku skladebnosti VO do celého území
obce/MOMC. Proveďte změnu průběhu hranic VO a odstraňte definiční bod rušeného VO.
Možnosti editace jsou popsány v předchozí kapitole 3.1.5 nebo v dalších kapitolách 5.1, 5.2,
5.3 a 5.4.

Obr. 58 – Stav po smazání hranice mezi VO č. 47 a 50 a def. bodu VO č. 47
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Klikněte na tlačítko Zkontrolovat návrh a při bezchybném výsledku klikněte na tlačítko OK,
poté v dalším okně Zavřít.
Nyní proveďte kontrolu NZ – klikněte na tlačítko Zkontrolovat NZ.

Obr. 59 – Tlačítko Zkontrolovat NZ
Automaticky se přečíslují VO – resp. poslední VO v číselné řadě (č. 50) je načten pro změnu
prvku a je mu změněno číslo na číslo rušeného VO (č. 47, kód 26621). Poslední řádek je
zadaný VO (č. 47, kód 26615) pro zrušení prvku v předchozím kroku.
Přečíslování VO je nutné, jelikož čísla VO musí tvořit souvislou číselnou řadu.
Při bezchybném NZ se zobrazí hláška o úspěšném provedení kontroly.

Obr. 60 – VO č. 47 na zrušení, dosavadní VO č. 50 již nově jako č. 47
Nyní následují aktivity Předat NZ ke schválení a Schválit NZ, které jsou popsány
v předešlých kapitolách, např. 3.1.7.
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4. Vytvoření hranic VO výčtem ZSJ
Pokud v obci tvoří hranice základních sídelních jednotek (ZSJ) také hranice volebních okrsků,
pak je možné vymezit VO výčtem ZSJ. Postup editace v ISÚI je následující:
Přihlášení do ISÚI v roli starosta je popsáno v kapitole 3.1.1.
Pro založení nového VO a provedení změny stávajícího VO je potřeba mít založený NZ a v
něm přidán/y podklad/y, viz předchozí kapitoly 3.1.2 a 3.1.3.
V tomto příkladu je v obci Osice vedený jeden VO. Nově mají být v obci vymezeny dva VO,
které odpovídají ZSJ (nový VO č. 2 odpovídá ZSJ Trávník, VO č. 1 zahrnuje obě zbývající ZSJ
Osice a Polizy).
Cílem je zavedení VO č. 2, který bude shodný se ZSJ „Trávník“. Potřebujeme tedy provést
změnu VO č. 1 a založení VO č. 2.

Obr. 61 – Založení prvku – Volební okrsek
Tlačítkem Založení prvku Volební okrsek vyvoláte formulář nového VO (obrazovka UNZ413),
kde vyplníte požadované pořadové číslo zakládaného VO, v tomto případě č. 2:
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Obr. 62 – Detail zakládaného VO; číslo volebního okrsku
Do nepovinného pole Poznámka lze vložit jakoukoliv poznámku o max. 60 znacích, např.
umístění volební místnosti.
Po uložení a zavření okna se dostanete zpět do NZ, kde je již nový VO patrný v Položkách
NZ:

Obr. 63 – VO č. 2 s operací Založení prvku; tlačítko Generování hranic VO
Nyní klikněte na tlačítko Generování hranic VO pro zobrazení seznamu všech ZSJ a VO
v obci.
V řádku ZSJ Trávník klikněte na číslo VO a nastavte č. 2:
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Obr. 64 – Obrazovka vytvoření hranic VO výčtem ZSJ: Přiřazení čísel VO k ZSJ a tlačítko
Generovat hranice
Poté klikněte na tlačítko Generovat hranice, čímž systém spustí grafickou změnu hranic VO
podle ZSJ v obci a automaticky načte VO dotčené provedenou změnou do NZ.
V našem případě dojde k načtení VO č. 1 pro změnu prvku:

Obr. 65 – Automaticky doplněný VO č. 1 s operací Změna prvku
Pro potvrzení úspěšného provedení změny systém zobrazí hlášku „Hranice VO byly úspěšně
vytvořeny“.
Nyní je nutné zobrazit a zkontrolovat grafickou část – tlačítko Lokalizační údaje.
Pokud je průběh hranic VO v pořádku, klikněte na tlačítko Zkontrolovat návrh.
V případě potvrzení hláškou „Návrh neobsahuje žádné chyby.“, klikněte na tlačítko OK a
v dalším okně Zavřít:
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Obr. 66 – Úspěšná grafická kontrola VO
Nyní následují aktivity Akce NZ -> „Předat NZ ke schválení“ a „Schválit NZ“, které jsou popsány
v předešlých kapitolách, např. 3.1.7.

5. Grafická editace volebních okrsků, popis nástrojů v ISÚI
Pro editaci hranic/linií VO a obcí/MOMC slouží další nástroje, které zde budou popsány.
Obecně všechny nástroje slouží společně ke všem změnám VO, tzn. založení, změně i zrušení
VO. Při grafické editaci VO je možné:


smazání bodu v hranici/linii (kapitola 5.1),



vložení bodu do hranice/linie (kapitola 5.2),



smazání hranice/linie (kapitola 5.3),



nakreslení nové hranice/linie (kapitola 5.4).

Poznámka:
Smazání a vložení definičního bodu VO bylo již popsáno na konci kapitoly 3.1.5, proto zde již
není zmiňováno.

5.1

Smazání bodu v hranici/linii

Smazat lze pouze body v hranici/linii VO, nikoliv v hranici/linii obce/MOMC.
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Klikněte na ikonu
barvu na

v části Vybrat a smazat/editovat def. bod/linii/bod linie:. Ikona změní

, která značí, že je vybraná oblast aktivní.

Obr. 67 – Aktivace výběru prvku pro editaci nebo smazání
Kliknutím na bod linie, který chcete smazat, se objeví ikona
okno Smazat vybraný bod v linii, potvrďte tlačítkem OK.

. Klikněte na ni a zobrazí se

Obr. 68 – Potvrzení operace

5.2

Vložení bodu do hranice/linie

Vložit lze body do hranice/linie VO i hranice/linie obce/MOMC.
Klikněte na ikonu
v části Vložit bod do existující linie:. Ikona změní barvu na
značí, že je vybraná oblast aktivní.

, která

Obr. 69 – Část panelu pro vložení bodu do existující linie
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Poté klikněte na místo na linii, kam chcete vložit bod. Zobrazí se oranžový puntík

, který

potvrďte kliknutím na ikonu
. Dojde k vložení bodu do linie. Stačí kliknout přibližně poblíž
linie, nový bod se automaticky dochytí na linii.

Obr. 70 – Část panelu pro vložení bodu do existující linie po uložení bodu

5.3

Smazání hranice/linie

Smazat lze pouze hranici/linii VO, nikoliv hranici/linii obce/MOMC.
Klikněte na ikonu
barvu na

v části Vybrat a smazat/editovat def. bod/linii/bod linie: Ikona změní

, která značí, že je vybraná oblast aktivní.

Obr. 71 – Aktivace výběru prvku pro smazání nebo editaci
Klikněte na linii, kterou chcete smazat. Ovšem ne v blízkosti lomového bodu, došlo by k
zobrazení okna Smazat vybraný bod v linii.
Klikněte na ikonu

u rušené linie, zobrazí se nabídka

.

Zvolte Smazat linii a v následujícím okně potvrďte tlačítkem OK.

Obr. 72 – Okno pro potvrzení smazání linie

5.4

Nakreslení nové hranice/linie

Nakreslit lze pouze hranici/linii VO, nikoliv hranici/linii obce/MOMC.
Klikněte na ikonu
v části Vytvoř novou linii:. Ikona změní barvu na
je vybraná oblast aktivní.

, která značí, že
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Obr. 73 – Část panelu pro tvorbu nové linie
Poté nakreslete klikáním myší novou linii. Nová linie musí být na začátku i na konci dochycena
na lomové body existujících linií.
Pozor, nová linie se nedochytává na linii v místech bez lomových bodů. Pokud chcete linii
dochytit na existující linii v místě bez lomového bodu, musíte nejprve nový bod do existující
linie vložit, viz kapitola 5.2.

6. Označení nesprávnosti
Editor ISÚI má možnost nastavit u volebního okrsku své obce/MOMC pochybnost o správnosti
daného prvku.

Obr. 74 – Okno pro vyznačení nesprávnosti
Detailněji se nesprávnosti věnuje dokument Označování nesprávnosti volebních okrsků, který
je vystaven na projektových stránkách RÚIAN. Obecně označování nesprávnosti u prvků
v ISÚI je popsáno v dokumentu Označování nesprávnosti.

7. Podpora ČÚZK
Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici
na webových stránkách projektu RÚIAN https://ruian.cuzk.cz/.
V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit
na podporu ČÚZK:



Telefon: 284 044 455
Kontaktní formulář Helpdesk
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Konkrétní dotaz můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím aplikace ISÚI.
Při zasílání dotazu uvádějte prosím i konkrétní informace o daném problému, může se
tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.
Helpdesk v ISÚI je umístěn na každé stránce v pravém dolním rohu:

Obr. 75 – Helpdesk ISÚI

Podrobný postup práce v ISÚI (i s Helpdeskem) si můžete prohlédnout a vyzkoušet ve školící
aplikaci UPK ISÚI - Program pro školení a testování uživatelů ISÚI, která je k dispozici na
https://ruian.cuzk.cz v sekci Školení uživatelů RÚIAN/ISÚI/VDP.
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