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 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 
  KUKHK-17275/SKZ/2017 30. 5. 2017 
 
Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail Počet listů: 2   
správní a krajský živnostenský úřad Blažková/150 Počet příloh: 0 / listů: 0 
vnitřní správy sblazkova@kr-kralovehradecky.cz Počet svazků: 0 
  Sp. znak, sk. režim: 77.2.1;S/5 
 

 

Oznámení o zřízení zvláštního účtu pro účely voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad, 
oznamuje, že v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017, a v souladu s ust. § 31 odst. 4 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl zřízen u České národní banky, 
pobočka Hradec Králové, zvláštní účet, na který mohou politické strany, politická hnutí a 
jejich koalice složit příspěvek na volební náklady ve výši 19 000 Kč. Politické strany, 
politická hnutí nebo koalice, které budou podávat kandidátní listinu v Královéhradeckém 
kraji, složí výše uvedený příspěvek na zvláštní účet zřízený u České národní banky, pobočka 
Hradec Králové: 
 
Číslo účtu:  
96014-7820511/0710 
 
Variabilní symbol:  
identifikační číslo politické strany nebo politického hnutí podle zákona o základních 
registrech (v případě koalice identifikační číslo té politické strany nebo politického hnutí, 
které členové koalice souhlasně označí) – § 1 odst. 4 vyhl. č. 396/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů   

 

Konstantní symbol:  

558 - při bezhotovostním složení příspěvku na volební náklady      
 
379 - při složení příspěvku na volební náklady v hotovosti          
 
Příspěvek takto složený politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí je příjmem 
státního rozpočtu. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina 
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nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, 
vrátí do 1 měsíce krajský úřad složený příspěvek. Je-li složena na účet kraje místo částky 
19 000 Kč jiná částka, krajský úřad ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu. S ohledem na 
uvedené je nezbytné, aby politické strany, politická hnutí a koalice současně s podáním 

kandidátní listiny písemně sdělily krajskému úřadu adresu nebo číslo účtu, na které 

lze příspěvek na volební náklady vrátit.   
 
                                                                                              
 
       
                                                                                                
                                                                                           Mgr. Štěpánka Blažková 
                                                                                      vedoucí oddělení vnitřní správy 
                                                                                            podepsáno elektronicky 
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