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Volby v České republice
6 druhů voleb v 5 volebních zákonech.
8 000 000 voličů
14 000 volebních okrsků a okrskových volebních komisí
100 000 členů okrskových volebních komisí
6 500 obcí a 6 500 stálých seznamů voličů.
V komunálních volbách 600 registračních úřadů a 200 000 kandidátů.
5 % míra využití nástrojů eGovernmentu.

Co znamená elektronizace správy voleb
Co chceme udělat:
- Sjednotit seznamy voličů do jednotné databáze spravované ministerstvem.
- Umožnit voličům komfortní přístup ke změně volebního okrsku a vydání
voličského průkazu.
- Poskytnout kandidujícím subjektům nástroj pro řádné podání kandidátní listiny.
- Zvýšit kvalitu podávání kandidátních listin a zefektivnit práci registračních úřadů.
- Vnést systém do obsazování a evidence okrskových volebních komisí.
- Poskytnout široké veřejnosti přístup k informacím o registračních řízeních,
kandidujících subjektech, hlasovacích lístcích a o pravidlech a průběhu voleb.
- Sjednotit dosud roztříštěnou úpravu administrativních postupů v jednotlivých
volebních zákonech.
Co dělat nebudeme:
- Klást volebním subjektům překážky ve využití pasivního volebního práva.
- Zavádět elektronické hlasování.

Informační systém správy voleb
Jak můžeme naše očekávání naplnit:
- Využít elektronických nástrojů a postavit Informační systém správy voleb.
- Zavést jednotný seznam voličů, který bude splňovat požadavky na agendový
informační systém, zjednoduší práci obcím a přes portál občana umožní voličům
žádat kterýkoli obecní úřad o vydání voličského průkazu a změnu volebního
okrsku.
- Zavést registr kandidátních listin, jehož vstupní branou bude obligatorní
elektronický formulář podání kandidátní listiny. Registr bude sloužit úřadům i jako
spisová služba a bude komunikovat s ROB pro ověření existence kandidáta a
odstraňování duplicit. Umožní nahlížení účastníků řízení do spisu a pro veřejnost
poskytne výstupy, které uleví správním úřadům od agendy poskytování informací.
- Zavést registr členů okrskových volebních komisí a udělat z něj nástroj pro
usnadnění komunikace volebních subjektů s obcemi a administrativy obcí.
- Jako bonus přidat nástroj ePetice – pro zakládání a podporu elektronických petic
pro nezávislé kandidáty.

Co nás čeká
Informační systém správy voleb vyžaduje věcnou, legislativní i technickou přípravu.
Existuje již podrobný věcný popis informačního systému a připravuje se popis
architektonického řešení.

Připravuje se text novel volebních zákonů, půjde o rozsáhlé změny ve všech
volebních zákonech současně s cílem sjednotit část úpravy do jednoho volebního
zákona.
Novely zákonů budou předloženy vládě v září 2019.

Ostrý provoz některých komponent systému je načasován již na rok 2021, celý
systém by však měl fungovat od roku 2022.

