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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor správní a krajský živnostenský úřad (dále jen 
Krajský úřad) projednal podle § 33 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o volbách do Parlamentu) kandidátní listinu politické strany Koruna Česká 
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) podanou ve  volebním kraji 
Královéhradeckém pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané 
ve dnech 8. a 9. října 2021, a rozhodl takto:

Podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do Parlamentu  r e g i s t r u j e  kandidátní listinu 
politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska).

Odůvodnění:
Dne 3. srpna 2021 podala politická strana Koruna Česká (monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska) kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, konané ve dnech 8. a 9. října 2021.  

Krajský úřad přezkoumal podle § 33 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu podanou 
kandidátní listinu a zjistil, že u kandidátů č. 3 a č. 4 jsou nesprávně doložena prohlášení podle 
§ 32 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu.

Krajský úřad proto vyzval prostřednictvím zmocněnkyně politickou stranu Koruna Česká 
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) dne 11. srpna 2021, aby závady odstranila, 
a to ve lhůtě do 50 dnů přede dnem voleb, tj. do 19. srpna 2021 do 16:00 hodin. Daná politická 
strana závady ve stanovené lhůtě odstranila.
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Vzhledem k tomu, že politická strana Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska) ve stanovené lhůtě odstranila vady kandidátní listiny, stala se bezvadnou, tj. splňuje 
náležitosti podle zákona o volbách do Parlamentu, rozhodl Krajský úřad způsobem uvedeným 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou politické strany, politická hnutí nebo koalice, které podaly 
kandidátní listinu, domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Hradci 
Králové (§ 86 a § 88 zákona o volbách do Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle § 33 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na 
úřední desce krajského úřadu, který rozhodnutí vydal). 

Mgr. Štěpánka Blažková
vedoucí oddělení vnitřní správy

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. srpna 2021

ROZDĚLOVNÍK:
Zmocněnec politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska)
Zmocněnci ostatních politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu 
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním kraji Královéhradeckém
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