METODIKA
1. Publikované údaje vycházejí z údajů prezentovaných v průběhu zpracování Českým statistickým
úřadem a z celkových výsledků voleb, vyhlášených Státní volební komisí. Jde o údaje k datu
řádných voleb, nejsou v nich promítnuty změny v zastupitelstvech provedené na základě usnesení
soudů. Všechny údaje jsou uvedeny za obce, ve kterých se volby ve vyhlášeném termínu konaly.
2. V tomto dílu jsou uváděny pouze výsledky voleb do zastupitelstev obcí (tj. zastupitelstev obcí,
městysů, měst, statutárních měst a hl. m. Prahy) z důvodu možnosti provádět uzemní srovnání.
Tento díl se tedy nezabývá výsledky voleb do zastupitelstev městských částí a městských obvodů
územně členěných statutárních měst a hl. m. Prahy. Výjimku tvoří tabulky 14, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24 a 25, které strukturou odpovídají tabulkám v I. dílu publikace.
3. Informace o výsledcích jednotlivých volebních stran jsou i v podrobném územním detailu doplněny
informací o potenciálu, se kterým tyto strany do voleb vstupovaly. Z toho důvodu jsou v tabulkách
uváděny také údaje o počtu obcí, kde volební strana kandidovala, o počtu zde rozdělovaných
mandátů a celkovém počtu kandidátů na kandidátních listinách. Celkové výsledky za dané území
jsou složeny z výsledků v jednotlivých obcích, náležejících tomuto území.
4. Obdobná informace je uvedena také v té části publikace, která se zabývá podrobným přehledem
výsledků voleb z hlediska politických stran a politických hnutí, které kandidáty a zvolené zastupitele
na kandidátní listiny navrhly (včetně nezávislých kandidátů).
5. Není-li uvedeno jinak, jsou přehledy výsledků volebních stran i navrhujících politických stran
a politických hnutí řazeny vzestupně podle jejich číselného kódu.
6. 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.
7. Pod pojmem „volební strana“ je myšlena politická strana, politické hnutí (registrované u MV,
jejichž činnost nebyla pozastavena), jejich koalice nebo jejich sdružení s nezávislými kandidáty;
volební stranou jsou také samostatně kandidující kandidáti a místní sdružení nezávislých
kandidátů. V tabulkách též souhrn za jednotlivé nezávislé kandidáty nebo souhrn za místní
sdružení nezávislých kandidátů.
8. Výsledky jednotlivých nezávislých kandidátů jsou od úrovně okresu sloučeny pod souhrnné
označení „Nezávislý kandidát“ (NK; volební strana č. 80) a výsledky jednotlivých místních sdružení
nezávislých kandidátů pod souhrnné označení „Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem“ (SNK; volební
strana č. 90).
9. Pod pojmem "navrhující strana" se rozumí politická strana nebo politické hnutí, které navrhlo do
voleb konkrétní kandidáty. Nebyl-li kandidát navržen na kandidátní listinu pro volby žádnou
politickou stranou či politickým hnutím, jde o nezávislého kandidáta. V případě koalic a sdružení
politických stran a hnutí s nezávislými kandidáty je tento údaj vždy uveden přímo na kandidátní
listině a hlasovacím lístku.
10. Pod pojmem "politická příslušnost" se rozumí politická strana nebo politické hnutí, kde je
kandidát členem. Nebyl-li kandidát členem žádné politické strany či politického hnutí, jde
o kandidáta bez politické příslušnosti.
11. Pod pojmem „obec“ se v tabulkách za volby do obecních a městských zastupitelstev rozumí
obec, městys, město, statutární město a hl. m. Praha; v tabulkách za volby do městských částí
a městských obvodů se rozumí městská část nebo městský obvod územně členěných statutárních
měst a hl. m. Prahy.
12. Údaje v procentech jsou ve všech tabulkách zaokrouhlovány na jedno desetinné místo.
13. Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.

14. Ležatý křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů.

