METODIKA
1.

Veškeré publikované údaje vycházejí z údajů prezentovaných v průběhu zpracování Českým

statistickým úřadem a z celkových výsledků voleb, vyhlášených Státní volební komisí.
2. Do výsledků hlasování jsou zahrnuty i výsledky zvláštních způsobů hlasování (tzv. covid okrsků)
zjišťované sčítací komisí, zřizovanou příslušným krajským úřadem v důsledku hygienicko-epidemických
opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 dle zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech
hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (dále jen „ zákon 350“).
3. Údaje o jednotlivých kandidátech zachycují stav k datu, který byl nejzazší lhůtou pro odstoupení nebo
odvolání kandidáta podle volebního zákona.
4. Údaj „Počet osob v seznamu" představuje počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu
voličů za podmínek stanovených volebním zákonem a osob vedených v evidencích oprávněných voličů
dle zákona 350.
5. Údaj „Vydáno úředních obálek" udává počet voličů, kteří se zúčastnili voleb a kterým byla
okrskovou volební komisí v den voleb ve volební místnosti a komisí pro hlasování (§ 5 zákona 350)
vydána úřední obálka pro hlasování.
6. Údaj „Odevzdáno úředních obálek" znamená celkový počet úředních obálek pro volby do krajských
zastupitelstev, které se nalézaly ve všech volebních schránkách (včetně volebních schránek určených
pro zvláštní způsoby hlasování).
7. Údaj „Počet platných hlasů celkem" je celkový počet všech platných hlasovacích lístků zařazených
do „sčítání hlasů“ okrskovou volební komisí a sčítací komisí, po vytřídění neplatných hlasovacích lístků
vyjmutých z odevzdaných úředních obálek.
8. Není-li uvedeno jinak, jsou přehledy řazeny podle číselného kódu údaje. V některých tabulkách je
zřejmé řazení od nejvyšší hodnoty ukazatele.
9. Pokud je uveden pojem „strana“, je tím myšlena politická strana, politické hnutí nebo koalice.
10. Zkratky použité pro označení politických stran, politických hnutí a koalic při zpracování výsledků
voleb nemusí být vždy shodné se zkratkami názvů těchto subjektů, používaných v jiných dokumentech.
Použité zkratky a názvy stran, které podaly kandidátní listiny, jsou uvedeny v tab. 51, zkratky a názvy
navrhujících stran jsou uvedeny v tab. 52. Zkratka BEZPP = bez politické příslušnosti.
11. Údaje v procentech platných hlasů jsou uváděny na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení (údaj je za
druhým desetinným místem uříznut), proto celkový součet nemusí být roven 100 %, obdobně je tomu
v důsledku zaokrouhlování.
12. Pokud jsou názvy krajů uvedeny z prostorových důvodů zkráceně, jsou používány zkratky:
Středočeský kraj (STČ), Jihočeský kraj (JHČ), Plzeňský kraj (PLK), Karlovarský kraj (KVK), Ústecký kraj
(ULK), Liberecký kraj (LBK), Královéhradecký kraj (HKK), Pardubický kraj (PAK), Kraj Vysočina (VYS),
Jihomoravský kraj (JHM), Olomoucký kraj (OLK), Zlínský kraj (ZLK) a Moravskoslezský kraj (MSK).
Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.
Ležatý křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů.
Výpočty v tabulce jsou prováděny z nezaokrouhlených údajů (včetně součtů).
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