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Abstrakt 

Zavedení volebních okrsků do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a související 

projekt poskytování seznamů voličů v členění dle volebních okrsků probíhá v úzké součinnosti 

s Ministerstvem vnitra (MV) a se Správou základních registrů (SZR).  

Cílem je vést v RÚIAN účelový územní prvek volební okrsek, vytvořit vazby všech adresních míst na 

příslušný volební okrsek a přes CzechPOINT poskytnout obcím na vyžádání seznamy voličů v členění po 

jednotlivých volebních okrscích. 

Abstract 

In the project, the basic register RUIAN is implementing a solution that will allow the initial fill RUIAN surface 

definition of electoral districts and their subsequent editing. To write data on the delimitation of electoral 

districts in RUIAN occurs first January 2014. The aim is not only a common cause in RUIAN purpose 

territorial element electoral district, but by way of basic registers and CzechPOINT provide municipalities for 

election at the request of the village electoral lists. 
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1. ÚVOD 

Zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb. v § 31 definuje obsah RÚIAN. Taxativně vyjmenovává 

základní územní prvky a územně evidenční jednotky, o kterých jsou vedeny údaje v RÚIAN. 

Současně zákon v § 31 připouští možnost vést v RÚIAN údaje o účelových územních prvcích, pomocí 

kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do 

registru územní identifikace zapisují. Účelový územní prvek vedený v RÚIAN musí splnit podmínku, že je 

bezezbytku skladebný z nebo do některého základního územního prvku.  

2. ÚČELOVÝ ÚZEMNÍ PRVEK  

Pod pojmem územní prvek, respektive účelový územní prvek, je třeba si představit část zemského povrchu 

vymezenou hranicí nebo výčtem jiných územních prvků vedených v RÚIAN, které ji dohromady tvoří. 

Identifikační údaje a vazby účelového územního prvku na ostatní základní územní prvky, případně na 

územně evidenční jednotky, jsou referenčními údaji. 

Prvním účelovým prvkem vedeným v RÚIAN je volební okrsek.  

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.  
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3. VYMEZENÍ VOLEBNÍCH OKRSKŮ 

Problematiku voleb, voličských seznamů a vymezení volebních okrsků upravují následující zákony ve znění 

pozdějších předpisů: 

 č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, 

 č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, 

 č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, 

 č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, 

 č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. 

Pro volby do Poslanecké sněmovny, do Senátu, do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů, do 

zastupitelstev obcí nebo pro volbu prezidenta republiky, se v každé obci, městské části nebo městském 

obvodu statutárně členěného města stanovují stálé volební okrsky. 

Vymezení stálých volebních okrsků stanovuje, dle § 15 zákona č. 491/2001 Sb., starosta.  

4. ZDROJOVÁ DATA O VOLEBNÍCH OKRSCÍCH 

Přechodné ustanovení čl. IV zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony, stanovuje jako zdroj 

údajů, pro úvodní naplnění volebních okrsků do RÚIAN, Ministerstvo vnitra. To, dle tohoto ustanovení, 

poskytne Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), pro účel prvotního plnění údajů o volebních 

okrscích do RÚIAN, všechny potřebné údaje, kterými disponuje. 

 

Obr. 1. Vizualizace adresních míst s příslušností k volebnímu okrsku z ISEO (město Kolín). 
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Na základě údajů z Ministerstva vnitra, z Informačního systému evidence obyvatel (ISEO) a z podkladů o 

vymezení volebních okrsků předaných od obcí a městských obvodů/částí, které na svém území mají 

vymezeny dva a více volebních okrsků, byla na ČÚZK zpracována data pro úvodní naplnění volebních 

okrsků do RÚIAN.  

Vlastnímu naplnění volebních okrsků do RÚIAN předcházelo několik měsíců příprav. Především se jednalo o 

zpracování a provedení plošného vyjádření volebních okrsků, které probíhalo na základě bodových podkladů 

v podobě adresních míst s atributem volebního okrsku, respektive na základě podkladů předaných konkrétní 

obcí. 

V obcích s jedním volebním okrskem byl automaticky vytvořen okrsek totožný s hranicemi obce. U ostatních 

obcí a městských obvodů/části pro provedeno plošné vymezení. V ČR je 6 253 obcí a více jak jeden volební 

okrsek má přibližně 1 600 obcí. 

V souvislosti se zavedením volebních okrsků do RÚIAN ČÚZK ve Sbírce zákonů svým sdělením č. 369/2013 

Sb. vyhlásil, že k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do RÚIAN dojde dne 31. prosince 2013. 

 

Obr. 2. Plošné vymezení volebních okrsků v RÚIAN (město Kolín). 

5. EDITACE VOLEBNÍCH OKRSKŮ V RÚIAN 

Editace volebních okrsků probíhá v Informačním systému územní identifikace (ISÚI), do kterého jeho 

správce (ČÚZK) implementoval funkčnost umožňující správu volebních okrsků.  

Nový účelový prvek má vedle popisných údajů i lokalizační složku v podobě hranic volebního okrsku, které 

budou bezezbytku skladebné do území obcí, respektive městských částí/obvodů v případě územně 

členěných statutárních měst. 
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V současné době probíhá, na základě přechodných ustanovení obsažených v čl. IV zákon č. 222/2012 Sb., 

dvouměsíční kontrola správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v RÚIAN od jednotlivých starostů [1]. 

6. ZÁVĚR 

RÚIAN je, na základě § 30 odstavce 1) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

pozdějších předpisů, veřejným seznamem a současně podle § 62 odstavec 1) je veřejně přístupný 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, včetně vytěžování jeho obsahu. 

Údaje o volebních okrscích jsou volně dostupné, tak jak je to v případě ostatních prvků vedených v RÚIAN.  

K prohlížení údajů veřejností je určena webová aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP), která je volně 

k dispozici [2]. 

K dalšímu zpracování jsou údaje o volebních okrscích poskytovány také jako součást výměnného formátu 

RÚIAN (VFR) [3]. 
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