Informace Českého statistického úřadu
k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 20. a 21. října 2017
Pro usnadnění práce okrskové volební komise a v zájmu omezení chybovosti v zápisu komise je
vytvářeno programové vybavení („okrskový program“).
Při instalaci programu je vyžadováno zadání čísla obce a okrsku, které je automaticky doplňováno
do zápisu. Program umožní pořízení tiskopisu T/4a - Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve
volebním okrsku a jeho příloh. Při pořizování výsledků hlasování jsou automaticky vypočítávána
příslušná kontrolní čísla, násobky na přílohách a poslední číslo kandidáta (tzn. tyto údaje se
nepořizují), jsou automaticky nabízeny přílohy s předvyplněnými údaji o stranách, které byly
zaškrtnuty/vybrány na tiskopise T/4a. Při pořizování jsou prováděny interaktivně kontroly na
pořizované údaje.
Program dále umožní tisk zápisu T/4a a jeho příloh včetně vytvoření výstupu dat pro zpracování na
přebíracím místě, a to na USB disk nebo CD. Zápis je tištěn současně s exportem dat. Pokud jsou
v pořízených datech zjištěny chyby (pozor - kromě informativních hlášek), vytvoření exportu není
umožněno. Jednotlivé tiskové strany zápisu jsou pro vzájemnou souvislost označeny shodnou
identifikací tzv. patičkou.
Z programu je rovněž možné vytisknout pomocné sumarizační archy k přehlednému zaznamenání
a sečtení přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty.
Programové vybavení bude možno stáhnout z internetové stránky www.volby.cz

Požadavky na HW a SW vybavení PC:
- počítač s operačním systémem Windows (min. konfigurace PC je dána příslušným
operačním systémem na něm běžícím), verze 2000, XP, 7, 8, 10, volná disková kapacita
10 MB, rozlišení min. 1024x768, USB port (pro výstup na USB disk) nebo CD mechanika
(pro výstup na CD)
- laserová nebo inkoustová tiskárna pro tisk formátu A4
V případě problémů se stažením nebo instalací programového vybavení kontaktujte prosím
pracovníka ČSÚ p. Ladislava Lánga, tel.: 731 439 241, e-mail: ladislav.lang@czso.cz
Zhruba tři týdny před volbami bude na výše uvedeném volebním webu zpřístupněna demoverze
tohoto programu umožňující seznámit se s programovým vybavením a zpracovat vzorový příklad.
V Jihlavě 5. 6. 2017
Ing. Jitka Číhalová
krajský gestor voleb v Kraji Vysočina

