Stanovisko ČÚZK k dalšímu postupu při vymezování volebních okrsků
jako účelových územních prvků v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
1)
2)

Povinnost vést volební okrsky v RÚIAN, jako účelové územní prvky, ukládá zákon č. 222/2012 Sb., kterým
se mění volební zákony. Povinnost platí od 1. 1. 2014.
Možnost zadávání přiřazení adresního místa k volebnímu okrsku v aplikaci evidence obyvatel
ministerstva vnitra (ISEO) byla s konečnou platností ukončena 31. 5. 2013.
a. Tento úkol byl zadán z ministerstva vnitra na obce Informací č. 252 již v září 2012
(http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-centralnich-informacnich-systemu-962723.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d).
b.

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, informovalo o potřebě zadávání údajů o volebních
okrscích dopisem ze dne 22. 2. 2013 i krajské úřady a magistrát hlavního města Prahy

c.

ČÚZK vyzval samostatným dopisem ze dne 6. 3. 2013 vybrané obce s více volebními okrsky
k poskytnutí podkladů pro zadávání volebních okrsků do RÚIAN do konce dubna 2013.

(http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-DOPIS_VO_RUIAN_6_3_2013).

(http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-DOPIS_CUZK_OBCE_VOKR_6_3_2013). Tato lhůta ale následně
byla s ohledem na situaci v území (mnohé obce žádné údaje do ISEO nevyplnily, ani jiné podklady na ČÚZK nezaslaly)
prodloužena do 31. 5. 2013 (sdělením na webu RÚIAN).

d.

3)

4)

5)

6)

Protože v některých obcích se objevily závažné nedostatky v územním vymezení volebních okrsků,
vydalo 27. 5. 2013 ministerstvo vnitra na žádost ČÚZK stanovisko, ve kterém upřesňuje, že pro
potřebu prvotního naplnění údajů o stanovení volebních okrsků do RÚIAN od 1. 1. 2014 je možné
hranice volebních okrsků upravit tam, kde nesplňují požadavek územní celistvosti a skladebnosti

(http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-DOPIS_MV_KU_5_6_2013).
S využitím citovaného stanoviska ministerstva vnitra bude provedeno úvodní naplnění volebních okrsků do RÚIAN tak,
aby volební okrsky byly v RÚIAN celistvé a bezezbytkově skladebné i tehdy, pokud podklady zadané do ISEO nebo
zaslané obcí samostatně na ČÚZK takovému výkladu neodpovídají (účelový územní prvek do RÚIAN ani nelze zadat
jinak, než beze zbytku skladebný). Kde nebude mít ČÚZK k dispozici podklady pro vymezení volebních okrsků, tam bude
celé správní území obce označeno jako jeden volební okrsek a ve lhůtě podle bodu 8) tohoto Stanoviska ČÚZK si bude
muset obec sama vymezení volebních okrsků provést pomocí aplikace ISÚI.
Ministerstvo vnitra po dohodě s ČÚZK oznámilo ukončení zadávání přiřazení adresního místa k volebnímu
okrsku do ISEO pro potřebu naplnění volebních okrsků do RÚIAN (s platností v RÚIAN od 1. 1. 2014) ke dni 31. 5. 2013
v Informaci č. 255 z května 2013 (viz výše v bodě 2a odkazovaná stránka na se všemi Informacemi ministerstva vnitra obcím
k ISEO (http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-centralnich-informacnich-systemu-962723.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d).
ČÚZK nyní provádí vyhodnocování podkladů, které získal jak z Evidence obyvatel (ISEO) z ministerstva vnitra
k 1. 6. 2013 (stav dat do 31. 5. 2013), tak z podkladů, které ČÚZK získal přímo od některých obcí ve stanovené struktuře (viz
struktura na těchto stránkách).

Pokud bude ČÚZK potřebovat některé získané údaje pro potřebu stanovení volebních okrsků jako
účelových územních prvků v RÚIAN od 1. 1. 2014 od některých obcí doplnit, upřesnit nebo vysvětlit,
obrátí se ČÚZK na dotčené obce samostatně a přímo.
Obce nyní nemusejí vyvíjet žádnou další vlastní iniciativu v této věci.
Obce se mohou pro zajímavost podívat, jak dopadlo zobrazení údajů, zadaných obcemi do ISEO do 17. 5. 2013. Na
webu www.ruian.cz jsou výsledky zveřejněny seznamem adresních míst s doplněnými vazbami na volební okrsky a také s
mapou pro každou obec, která má dva a více volebních okrsků (řazeno podle krajů a ORP). (http://data.cuzk.cz/kontroly-datisui/00-volebni-okrsky/, v tomto adresáři jde o složky s názvem ISEO).

7)

8)

Úvodní naplnění volebních okrsků do RÚIAN proběhne tak, že ze získaných podkladů ČÚZK do RÚIAN
nyní zakreslí územní vymezení volebních okrsků tak, aby volební okrsky byly celistvé a beze zbytku
skladebné do správního území obce (viz i bod 2d).
Na podzim roku 2013 (předpoklad cca v září) budou připraveny studijní podklady pro školení zástupců
obcí v upravené aplikaci informačního systému územní identifikace (ISÚI) tak, aby se zástupci obcí naučili
stanovení volebních okrsků v RÚIAN pomocí aplikace ISÚI v případě potřeby měnit.

9)

Informaci o úvodním naplnění volebních okrsků do RÚIAN oznámí ČÚZK ve Sbírce zákonů (jak je mu

uloženo zákonem), předpoklad realizace tohoto kroku je konec října 2013. Následně proběhne dvouměsíční zákonná lhůta
(předpoklad listopad, prosinec 2013), kdy budou mít obce možnost úvodní stanovení volebních okrsků v RÚIAN opravit pomocí
ISÚI tak, aby k 1. 1. 2014 byl systém připraven.
10) Volební okrsky jako účelové územní prvky v RÚIAN začnou platit až od 1. 1. 2014! Tuto skutečnost je třeba mít
na paměti zejména v souvislosti s případnými volbami v termínu do 31. 12. 2013. Do 31. 12. 2013 nelze čerpat údaje
o stanovení volebních okrsků platně z RÚIAN.
V Praze dne 17. 6. 2013
Ing. Tomáš Holenda
vedoucí projektu RÚIAN, ČÚZK
(v případě potřeby se obracejte na podpora@cuzk.cz)

