Informace Českého statistického úřadu
k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 5. a 6. října 2018
(informace k Senátu se týkají pouze obcí v okresech Třebíč a části obcí v okrese Havlíčkův Brod)

Pro usnadnění práce okrskové volební komise a v zájmu omezení chybovosti v zápisu komise je
vytvářeno programové vybavení („okrskový program“).
Program pro volby do zastupitelstev obcí umožní pořízení tiskopisu T/3 - Zápis o průběhu a
výsledku hlasování ve volebním okrsku a souhrnného hlasovacího lístku označeného jako
„Výsledky za okrsek č. …“, tisk zápisu a vytvoření výstupu (export dat) pro přebírací místo, a to na
USB disk nebo CD. Zápis je tištěn současně s exportem dat. Pokud jsou v pořízených datech
zjištěny chyby (pozor - kromě propustitelných chyb a informativních hlášek), provedení exportu dat
není umožněno. Jednotlivé tiskové strany zápisu jsou pro vzájemnou souvislost označeny shodnou
identifikací tzv. patičkou. Pokud se v datech vyskytnou propustitelné nebo informativní chyby,
budou jejich čísla uvedeny v patičce první strany tisknutého zápisu. Aplikace umožní komisím
stahovat i pomocné sčítací archy v PDF formátu.
Program pro volby do Senátu Parlamentu ČR umožní pořízení tiskopisu T/5 – Zápis o průběhu
a výsledku hlasování ve volebním okrsku, tisk zápisu a vytvoření výstupu (export dat) pro přebírací
místo, a to na USB disk, CD nebo disketu. Zápis je tištěn současně s exportem dat. Pokud jsou
v pořízených datech zjištěny chyby (pozor - kromě propustitelných chyb a informativních hlášek),
vytvoření exportu dat není umožněno. Jednotlivé tiskové strany zápisu jsou pro vzájemnou
souvislost označeny shodnou identifikací tzv. patičkou. Pokud se v datech vyskytnou propustitelné
nebo informativní chyby, budou jejich čísla uvedeny v patičce první strany tisknutého zápisu.

Programové vybavení včetně dokumentace bude možno stáhnout
z internetové stránky www.volby.cz
Požadavky na HW a SW vybavení počítače:
- počítač s operačním systémem MS Windows (min. konfigurace PC je dána příslušným
operačním systémem na něm běžícím), verze 2000, XP, Vista 7, 8, 10, volná disková
kapacita 50 MB, rozlišení min. 1024x768, USB port (pro výstup na USB disk), 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
pracovníky ČSÚ p. Ladislava Lánga, tel.: 731 439 241, e-mail: ladislav.lang@czso.cz nebo
Ing. Petra Vytrhlíka, tel.: 732 349 431, e-mail: petr.vytrhlik@czso.cz
Zhruba tři týdny před volbami bude na výše uvedeném volebním webu zpřístupněna demoverze
okrskových programů umožňující seznámit se s programovým vybavením a zpracovat vzorový
příklad.

V Jihlavě dne 4. 7. 2018
Ing. Jitka Číhalová
krajský gestor voleb v Kraji Vysočina

