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XML se dynamicky generují z aktuálně zpracovaných výsledků voleb. Doba aktualizace je 60 sekund 

(doba držení obsahu ve webcache na straně serveru). 

 

Pro volby do zastupitelstev krajů budou k dispozici 3 typy XML souborů: 

 

1. Průběžné informace za jednotlivé kraje i ČR: volební účast, zpracované volební okrsky, počet 

hlasů pro jednotlivé strany. Po zpracování výsledků za všechny okrsky kraje a spuštění centrálního 

výpočtu za kraj se v XML objeví i počet zvolených zastupitelů za jednotlivé strany včetně jmen 

zastupitelů. XML soubor se dynamicky generuje z aktuálně zpracovaných výsledků voleb. Doba 

aktualizace 60 sekund. 
 

url: http://www.volby.cz/pls/kz2008/vysledky 

xsd: kz_vysledky.xsd 

 
 

http://www.volby.cz/pls/kz2012/vysledky


2. Průběžné informace za jednotlivé okresy a obce: volební účast, zpracované volební okrsky, počet 

hlasů pro jednotlivé strany. Číslo okresu bude předáváno jako parametr cislo_okresu (čísla okresů lze 

získat z prezentačního systému voleb nebo z Excelu přístupném na serveru pro média). Ve výsledném 

XML jsou uvedeny vždy všechny obce zadaného okresu – tzn. i obce, kde ještě není ukončeno 

zpracování. Upozorňujeme, že pro zjištění výsledků za města Plzeň, Brno a Ostrava je nutné použít 

údaj z CELKEM za okresy: Plzeň – 3203, Brno – 6202, Ostrava - 8106. Při zadání chybného čísla 

okresu se vrátí XML s chybou. Upozorňujeme, že XML za jednotlivé okresy budou dost velké a příliš 

se tak nehodí k průběžnému stahování (celkem cca 10-13MB). 

Upozornění: data za jednotlivé obce se mohou až do provedení výpočtu zápisu za zastupitelstvo kraje 

změnit, např. při dodání opraveného zápisu některou z okrskových volebních komisí.  

 

url: http://www.volby.cz/pls/kz2008/vysledky_okres?cislo_okresu=xxxx 

xsd: kz_vysledky_okres.xsd 
 

 

 

http://www.volby.cz/pls/kz2012/vysledky_okres?cislo_okresu=xxxx


3. Průběžné informace za kraje s preferenčními hlasy pro jednotlivé kandidáty. XML může sloužit 

jako zdroj pro průběžný výpočet složení zastupitelstev kraje ještě před ukončením hlasování. U 

kandidátů není po výpočtu zastupitelstva kraje v ČSÚ zobrazován příznak zvolení. Pro konečné 

složení zastupitelstva kraje využijte první XML (vysledky) 

 

url: http://www.volby.cz/pls/kz2008/vysledky_kandid 

xsd: kz_vysledky_kandid.xsd 

 

 
 

 

http://www.volby.cz/pls/kz2012/vysledky_kandid

