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1. Jaká je definice volebního okrsku (VO) v RÚIAN?
Volební okrsky jsou prvním účelovým územním prvkem vedeným v Registru územní identifikace, adres
a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“). Povinnost vést volební okrsky v RÚIAN, jako účelové územní prvky,
ukládá 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.
Prvek volební okrsek je referenčním údajem a má vedle popisných údajů i lokalizační složku v podobě
hranic volebního okrsku s definičním bodem. Volební okrsky jsou beze zbytku skladebné do území obcí,
respektive městských částí/obvodů v případě členěných statutárních měst a v hlavním městě Praze.

2. Podle jakého zákona je starostům uložena povinnost zapisovat volební okrsky
do RÚIAN?
Povinnost zapisovat volební okrsky do RÚIAN vyplývá z § 26 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který zní: „Volební
okrsky a volební místnost pro každý volební okrsek stanoví starosta. 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.“.

3. Jaké jsou podmínky pro editaci volebních okrsků?
a) Aby bylo možné volební okrsky v ISÚI editovat, musí být obec přihlášena k agendě, resp. ohlásit
působnost v agendě A1281 (Volby do zastupitelstev obcí), konkrétně v činnostní roli CR10305
„Stanovení stálých volebních okrsků“. Oznámení o výkonu působnosti v agendě se provádí
prostřednictvím AIS RPP (Agendový informační systém Registru práv a povinností), který je
v gesci Ministerstva vnitra. Oznamování působnosti v agendě se věnuje samostatný dokument
„Jak oznámit působnost v agendě A123“ zveřejněný na https://ruian.cuzk.cz. Oznámení
působnosti v agendě A1281 je analogické.
b) Pro možnost přihlašování do ISÚI přes JIP je nutné, aby lokální administrátor obce (OVM) nastavil
ve Správě dat Seznamu orgánů veřejné moci (SOVM) přístup do ISÚI příslušným uživatelům
svého subjektu (OVM). Postup nastavení je popsán v dokumentu „Nastavení přihlašování do ISÚI
přes JIP v Seznamu OVM“, který je k dispozici na https://ruian.cuzk.cz.
c) Volební okrsky do RÚIAN zapisují starostové jednotlivých obcí prostřednictvím ISÚI.

4. Co je Jednotný identitní prostor - JIP?
Jednotný identitní prostor (dále jen „JIP“) představuje zabezpečenou adresářovou službu obsahující
údaje pro autentizaci a autorizaci uživatelů přistupujících do informačních systémů státní správy. Jedním
z nich je Informační systém územní identifikace (ISÚI).
Veškeré další informace k JIP a nastavení přihlášení do ISÚI naleznete na webových stránkách RÚIAN:
Jednotný identitní prostor.
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5. Existuje aplikace ISÚI, kde si mohu editaci i schvalování NZ jen vyzkoušet?
Na našich internetových stránkách je vám k dispozici „Program pro školení a testování uživatelů ISÚI –
UPK ISÚI“, který vám umožní vyzkoušet si nebo jen prohlédnout editaci prvků, včetně schvalování NZ.
Detailní postupy jsou popsány v dokumentu „Editace volebních okrsků - uživatelské postupy“
zveřejněném na webových stránkách RÚIAN: Volební okrsky.
Další možností je vyzkoušet si editaci VO ve „Školícím prostředí ISÚI“. Nastavení přístupových rolí a
následné přihlašování do školícího ISÚI je popsáno v dokumentu „Přihlašování do školícího ISÚI přes
JIP“, který je k dispozici na https://ruian.cuzk.cz. (sekce Přístup do ISÚI / VDP).

6. Lze na editaci volebních okrsků uzavřít veřejnoprávní smlouvu (VPS)?
Na editaci volebních okrsků nedoporučujeme uzavírat veřejnoprávní smlouvu (VPS), jelikož systém
neumožňuje editovat volební okrsky jinou obcí. V ISÚI není možné editovat volební okrsky jinak, než
vlastní obcí, resp. ISÚI nepočítá s tím, že by na zápis (editaci) volebních okrsků obce uzavíraly
veřejnoprávní smlouvy (VPS).
Obce si musí pro editaci volebních okrsků zřídit přístup do ISÚI (více otázka č. 3).
Upozorňujeme, že editace volebních okrsků se primárně týká obcí se dvěma a více volebními okrsky.

7. Jak si můžeme ověřit vymezení volebních okrsků své obce (MOMC) v RÚIAN?
Vyhledání volebních okrsků v RÚIAN je možné třemi způsoby:




prostřednictvím Veřejného dálkového přístupu k datům RÚIAN (dále jen VDP),
přes Přehled prvků v ISÚI a nebo
využitím zveřejněného výpisu „Seznam AM s VO“ na webových stránkách RÚIAN: Volební okrsky.
Volební okrsky, tak jako ostatní územní prvky, lze vyhledat pomocí VDP (https://vdp.cuzk.cz), anebo
v ISÚI v Přehledu prvků. Zobrazení probíhá prostřednictvím grafického prohlížeče Marushka®.
Podrobnější informace k vyhledávání prvků v ISÚI naleznete v dokumentu ISUI – příručka uživatele
(kapitola 4.3) na webových stránkách RÚIAN (sekce 1.).
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Obr. 1 – Příklad vyhledání všech volebních okrsků obce Křemže (Přehled prvků v ISÚI)

Obr. 2 – Příklad vyhledání všech volebních okrsků obce Křemže (VDP)
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Obr. 3 – Zobrazení volebního okrsku č. 1 obce Křemže (VDP)

Obr. 4 – Zobrazení části volebního okrsku č. 1 obce Křemže (Přehled prvků v ISÚI)
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Pro ověření vymezení volebních okrsků u obce/MOMC se dvěma a více VO doporučujeme následující
postup:
-

nejprve zkontrolovat správný počet volebních okrsků,
dále ověřit seznam adresních míst v jednotlivém volebním okrsku – v Přehledu prvků v ISÚI vyhledáte
volební okrsek a funkcí „Přejít na“ podřazená adresní místa získáte příslušný seznam adresních míst
(tento seznam AM s vazbou na VO je k dispozici také na webových stránkách RÚIAN: Volební okrsky,
ale je generovaný k určitému datu),

Obr. 5 – Funkce Přejít na – Adresní místa v Přehledu prvků
-

ve VDP je vyhledání adresních míst v konkrétním VO analogické, jen funkce „Přejít na“ podřazená
adresní místa je dostupná v detailu prvku volebního okrsku.
Adresní místa bez definičních bodů se nezařadí do žádného volebního okrsku, proto je nutné
adresní místa zkontrolovat, opravit (doplnit definiční bod), případně zrušit.
Adresní místa bez DB a postup řešení jsou uvedeny v průběžně aktualizované kontrolní sestavě
(Kontrola č. 1): „Chybějící definiční body AM“, která je k dispozici v aplikaci pro kontroly dat RÚIAN:
https://kontrolyruian.cuzk.cz/.
Seznam adresních míst bez definičních bodů lze získat také přímo v ISÚI v bloku Výpisy, ale podmínkou
je přihlášení pod agendovou činnostní rolí Obec nebo Stavební úřad (editor, schvalovatel, distributor),
nikoliv pod agendovou činnostní rolí Volební okrsky (Starosta). Tento seznam je aktuální k momentu
zobrazení, což je výhodou oproti kontrolní sestavě č. 1 aktualizované k určitému datu.
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Obr. 6 – Umístění odkazu Výpis adresních míst bez DB na Nástěnce ISÚI
Detailní postupy jsou popsány v dokumentu „Editace volebních okrsků - uživatelské postupy“
zveřejněném na webových stránkách RÚIAN: Volební okrsky.

8. Kdy není možné editovat VO v ISÚI?
Volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní
volební komisí (§ 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.). Volby vyhlašuje prezident republiky (volby
prezidenta vyhlašuje předseda Senátu Parlamentu ČR) nejpozději 90 dnů před jejich konáním. V
době tzv. uzamčení VO Ministerstvem vnitra nelze provádět změny počtu VO a editovat hranice VO.
Doplňování definičních bodů adresních míst (editace změn adresních míst) je možné i po uzamčení
volebních okrsků.

9. Jaká jsou pravidla pro číslování volebních okrsků?
Volební okrsky jednotlivých obcí a nečleněných měst jsou číslovány od 1 v rámci souvislé číselné řady.
V případě územně členěných statutárních měst a v hlavním městě Praze je v ISÚI před pořadovým
číslem volebního okrsku v trojmístném formátu uvedeno identifikační číslo (bezvýznamový prefix)
městské části/obvodu (MOMC), který je v ISÚI uveden v detailu prvku MOMC. Tento prefix přiděluje
ČÚZK jako správce RÚIAN.
Číslování volebních okrsků je upraveno v § 2 vyhlášky Ministerstva vnitra 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.
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Obr. 7 – Vyhledání volebního okrsku č. 109 v městské části Praha 10 (Přehled prvků v ISÚI) – prefix 10,
číslo okrsku 109 → 10109

Obr. 8 – Zobrazení volebního okrsku č. 109 v městské části Praha 10 (Přehled prvků v ISÚI)
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10.

Jakými způsoby lze vymezit VO v ISÚI?

Volební okrsky je možné definovat grafickým vymezením podle zásady skladebnosti do území celé
obce (příp. MOMC) nebo v případě shodných hranic VO se základními sídelními jednotkami (ZSJ) tzv.
„Výčtem ZSJ“.
Postup editace hranic VO naleznete ve zveřejněném dokumentu Editace volebních okrsků uživatelské postupy.

11. Zvažujeme v ISÚI měnit počet VO (hranice VO), je potřeba případnou změnu
někde ohlašovat?
Pokud starosta obce rozhodne o změně počtu a průběhu hranic volebních okrsků ve své obci, je potřeba
novou situaci zohlednit v ISÚI - provést editaci VO v ISÚI. Ohlašovat změnu nikde nemusí, jelikož údaje
o volebních okrscích v RÚIAN jsou referenčními údaji.
Důvody pro rozhodnutí o změně VO určuje § 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů. Např. zvýšení nebo snížení počtu voličů ve volebním okrsku o jednu
třetinu nebo případ, kdy hranice volebního okrsku není shodná s hranicí volebního obvodu pro volby do
Senátu nebo volebního obvodu pro volby do zastupitelstev obcí.

12.

Jak přiřadím k volebnímu okrsku volební místnost v ISÚI?

Není povinné vést informaci o volebních místnostech v ISÚI/RÚIAN. Ale je možné vložit informaci o
adrese či popis volební místnosti ke každému volebnímu okrsku do pole Poznámka.

13.

V jakém případě a jakým způsobem lze zadat „nesprávnost“ VO?

Pokud adresní místa stavebních objektů leží na území jiné obce, než ve které jsou stavební objekty
očíslovány, jedná se o tzv. územní anomálie (mimózy).
Dotčené obce mají možnost označit nesprávný údaj o volebním okrsku (případně o obci/MOMC)
v příslušném adresním místě nebo přímo u volebního okrsku. Podrobné informace i postup nastavení
nesprávnosti v ISÚI je zveřejněn v dokumentu Označování nesprávnosti VO nebo Uživatelské
postupy při editaci volebních okrsků v ISÚI.
Nesprávnost se nenastavuje v případě, kdy se adresní místo (resp. stavební objekt) nachází ve
volebním okrsku druhé obce, ačkoliv je správně očíslován. Zde je potřeba opravit polohu definičního
bodu stavebního objektu i adresního místa.

14.

Jsou volební okrsky k dispozici ve výměnném formátu RÚIAN - VFR?

Volební okrsky jsou součástí samostatného souboru tzv. speciálního výměnného formátu RÚIAN
(VFR). Existuje pouze stavový soubor ST_UVOH, který se vždy generuje nezávisle na standardním VFR
k třetímu dni v měsíci. Změnový ani historický VFR k volebním okrskům se negeneruje.
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15.

Co je číselník volebních okrsků?

Číselník volebních okrsků je vygenerován z databáze ISÚI, obsahuje vazby mezi číslem a kódem
volebního okrsku a obcí nebo městskou částí/obvodem a další položky. Číselník je ke stažení v textovém
formátu CSV a je k dispozici v kategorii číselníků Atributy adresního místa na adrese:
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/CiselnikyISUI/Atributy-adresniho-mista.aspx#UI_VOLEBNI_OKRSEK
Aktualizace číselníku probíhá denně.

Obr. 9 – Číselník volebních okrsků

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
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.
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Helpdesk z 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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