
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE 
ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 

 
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2  

 

Číslo jednací: KK/377/LP/21 

 

 

O Z N Á M E N Í  
o zřízení zvláštního účtu pro složení příspěvku na volební náklady pro účely voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 8. a 9. října 

2021 

 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad, oznamuje, 

že zřídil u České národní banky zvláštní účet pro složení příspěvku na volební náklady podle ustanovení 

§ 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. Číslo účtu je určeno v souladu s přílohou č. 1 

vyhlášky MF č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení příspěvku 

na volební náklady, ve znění pozdějších předpisů. Na tento zvláštní účet mohou politické strany, 

politická hnutí a jejich koalice složit příspěvek na volební náklady ve výši 19.000,- Kč. 

 

Pro volební kraj č. 5 – Karlovarský – byl zřízen účet číslo:  96014-7823341/0710 

 
Variabilní symbol: Identifikační číslo (IČO) politické strany, politického hnutí, totožné s 

identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí podle zákona o základních 

registrech, v případě koalice je variabilní symbol totožný s identifikačním číslem té politické 

strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí.  

Konstantní symbol:  558    při bezhotovostním složení příspěvku na volební    

                                              náklady 

                                    379    při složení příspěvku na volební náklady v hotovosti 

 

UPOZORNĚNÍ: Současně s podáním kandidátní listiny politická strana, politické hnutí nebo koalice 

písemně sdělí krajskému úřadu adresu nebo číslo účtu a identifikační kód banky, na které lze vrátit 

příspěvek na volební náklady (§ 1 odst. 2 vyhl. MF č. 396/2003 Sb.). 

 

V Karlových Varech dne 15. února 2021 

 

 

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, v.r. 
vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu 
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