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Oznámení o zřízení zvláštního účtu na 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, a podle 
ustanovení § 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky 
způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s 
konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zřídil Magistrát 
hlavního města Prahy zvláštní účet u pobočky České národní banky, na který politická strana, 
politické hnutí nebo koalice, podávající kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021, skládá příspěvek na volební 
náklady. 
 

Číslo a název volebního kraje Pobočka ČNB Číslo zvláštního účtu 

1 Hlavní město Praha Praha 96014-17828031/0710 

 
 
Podle ustanovení § 31 odst. 4 cit. zákona činí výše příspěvku na volební náklady 19 000 Kč.    
 
Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným 
s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním 
symbolem totožným s identifikačním číslem té strany nebo politického hnutí, které členové 
koalice souhlasně označí. 
 
Při bezhotovostním složení příspěvku na volební náklady se použije konstantní symbol 558. Při 
složení příspěvku na volební náklady v hotovosti se použije konstantní symbol 379. 
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