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TAJNÉ ELEKTRONICKÉ VOLBY 
Popis systému, návod pro uživatele 

Systém pro tajné volby byl navržen s ohledem na bezpečnost 
a rychlost zpracování tajných voleb na konferencích nebo 
schůzích různých orgánů společností, kde je potřeba 
rozhodování ve sboru s ohledem na utajení každého 
jednotlivého hlasu. Systém se skládá ze dvou částí, z nichž 
uživatelé přijdou do kontaktu jen s aplikací pro vlastní volbu. 
Pověřený zástupce (obvykle člen volební komise) má přístup 
k administrační části aplikace. 

Utajení voličů: 

V prvním stupni se volič autorizuje u příslušné komise a 
vyzvedne volební klíč (obdoba volebních lístků) v diskrétní 
zalepené obálce. Uvnitř obálky je vytištěn volební klíč, který 
je platný pro jednu volbu jednoho voliče. Tedy pro každou 
volbu či kolo se vydává nová diskrétní obálka. Systém 
neumožňuje v průběhu voleb nijak ovlivňovat ani prohlížet 
průběh voleb s výjimkou možnosti nahlížet na použité volební 
klíče. Z použitých volebních klíčů je zřejmé, zda volilo 100 % 
voličů a zda je tedy možné volbu ukončit ještě před termínem 
stanoveným pro danou volbu. 

Po skončení volby jsou výsledky ihned k dispozici. Systém 
vygeneruje protokol o výsledku volby. Systém je imunní vůči 
neplatným hlasům. Volič může volit jen platným způsobem. 
Vlastní volba je velmi jednoduchá a intuitivní. Jako volební 
terminály jsou použity tablety s dotykovou obrazovkou. 
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VOLEBNÍ OBRAZOVKA 
 

 

  

Název volby

Pole pro označení/zvolení

Seznam kandidátů 

Tlačítko pro posun obrazovky 

Informační obrazovka 
– sděluje, kolik je 

zvoleno kandidátů, 
kolik je hlasů 

k dispozici a celkový 
počet kandidátů 



VOLBA 
 

 

 

  

Takto je označen 
vybraný kandidát 

Nevybraní kandidáti 
zůstávají červení

Informační obrazovka říká, že je 31 kandidátů celkem, 
vybraní jsou 4 a zbývá 6 k výběru 



 

 

 

 

 

 

Jsou-li vyčerpány hlasy k dispozici, nelze 
vybrat dalšího kandidáta 

Tlačítko pro odeslání volby – zobrazí se, pouze 
pokud odrolujete na konec seznamu kandidátů 



POTVRZENÍ VÝBĚRU 
 

 

 

 

 

Poslední kontrola před 
odesláním hlasu

Hlas odešlete tlačítkem „Potvrdit“


