METODIKA
1.

Veškeré publikované údaje vycházejí z údajů prezentovaných v průběhu zpracování Českým

statistickým úřadem a z celkových výsledků volby, vyhlášených Státní volební komisí.
2.

Údaj „Zapsaní voliči" představuje počet osob, zapsaných do výpisů ze stálých a zvláštních

seznamů voličů za podmínek stanovených volebním zákonem.
3. Údaj „Vydané obálky" znamená počet voličů, kteří se zúčastnili voleb a kterým byla okrskovou
volební komisí ve volební místnosti vydána úřední obálka pro hlasování.
4. Údaj „Odevzdané obálky" představuje počet voličů, kteří provedli volbu a odevzdali úřední obálku
do volební schránky.
5. Údaj „Platné hlasy" znázorňuje počet odevzdaných platných hlasů po vytřídění neplatných
hlasovacích lístků a neplatných hlasů z odevzdaných úředních obálek (úřední obálka však nemusí
hlasovací lístek obsahovat).
6. Údaj „Volební účast“ je vypočítán jako podíl počtu vydaných obálek a zapsaných voličů.
7. Pokud je uveden pojem „strana“, je tím myšlena politická strana, politické hnutí nebo koalice.
Navrhující stranou u volby prezidenta je:

997
998
999

poslanci
senátoři
občan

8. 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. Číselník krajů a okresů je obsahem přílohy č. 1 a Seznam obcí s rozšířenou působností
je obsahem přílohy č. 2.
9. Není-li uvedeno jinak, jsou kandidáti řazeni podle vylosovaného pořadového čísla. V hlavičkách
tabulek jsou použity zkratky pro kandidáty dle vylosovaného čísla následovně:
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

- Mirek Topolánek
- Michal Horáček
- Pavel Fischer
- Jiří Hynek
- Petr Hannig
- Vratislav Kulhánek
- Miloš Zeman
- Marek Hilšer
- Jiří Drahoš

10. Počet obyvatel při výběru obcí a rozdělování obcí do velikostních skupin je podle stavu
k 1. 1. 2017.
11. Údaje o 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 %.
Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.
Ležatý křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů.

