
 

          Výkonný výbor TOP 09 

       Vyhlášení nominací pro volby do PSP 

Výkonný výbor TOP 09 vyhlašuje nominace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. 

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací (nejméně 15 měsíců před uplynutím 
předchozího mandátu):  
25. červenec 2016 

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy k projednání MV, RV a KP či KV je 
stanoven (nejpozději 14 měsíců před uplynutím předchozího mandátu), tedy: 
dle stanovení krajem, při podávání návrhů místním výborům 9. října 2016. 

Vzhledem k počátku nominací v průběhu letních dovolených a prázdnin Výkonný výbor 
doporučuje, aby krajská předsednictva či krajské výbory schválili předkládání návrhů členy 
přímo krajské kanceláři a tak termín návrhů od členů přiměřeně prodloužili. V takovém případě 
je krajská kancelář povinna o došlých návrzích výbory místních a regionálních organizací 
informovat a poskytnout jim lhůtu na vyjádření k návrhům před projednáním a schválením 
krajským výborem. 

Doporučené schválení kandidátů na úrovni MO:  9. listopadu 2016. 
(pokud nebudou návrhy adresovány přímo krajské kanceláři) 

Doporučené schválení kandidátů na úrovni RO:  9. prosince 2016 
(pokud nebudou návrhy adresovány přímo krajské kanceláři) 

Nejzazší termín schválení kandidátů na úrovni KO: 27. února 2017 

Termín jednání VV, který rozhodne o kandidátní listině (nejméně 9 měsíců před uplynutím 
předchozího mandátu): březen 2017 

Pozn. Vzhledem k plnění úkolů souvisejícími s krajskými volbami posunul Výkonný 
výbor původně navrhované termíny o 45 dnů. 

Předpokládané datum konání veřejných voleb: 
Nejpozději do 25.10.2017. 
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Závazné podmínky příjmu nominace: Písemný souhlas kandidáta, prohlášení a kontaktní list 
dle schváleného vzoru (v příloze), složení nominačního příspěvku. 

Nominační příspěvek: 

Nominační příspěvek je stanoven dle pořadí na kandidátní listině ve výši, kterou uvádí níže 
uvedená tabulka.  

Nominační příspěvek se dělí do tří skupin. První platí pro pozici lídra kandidátky a 
nejpravděpodobněji volitelné pozice, druhý pro další pozice na kandidátce, které byly volitelné 
v roce 2013 a třetí pro všechny ostatní pozice na kandidátce. Nominační příspěvek musí být 
zaplacen do dvou týdnů po jednání výkonného výboru, na kterém bude kandidátka 
schvalována. 

Výtěžek z nominačních příspěvků bude použit na předvolební kampaň v daném kraji. 
 

Kraj 
Počet míst na 
kand. listině 

Počet 
získaných 
mandátů pro 
TOP 09 

 

Nominační příspěvek 

      50 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 

PHA 36 7 1. až 4. 5. až 8.  9. až 35. 

PLZ 20 2 1. místo  2. místo  3. až 20. 

KVA 14 0 není 1. místo  2. až 14. 

JHC 22 2 1. místo  2. místo  3. až 22. 

STC 34 4 1. až 2.  3. až 5.  6. až 34. 

ULA 26 1 1. místo  2. místo  3. až 26. 

LIB 17 2 1. místo  2. až 3.  4. až 15. 

HKR 20 1 1. místo  2. až 3.  4. až 20. 

PCE 19 1 1. místo  2. místo  3. až 19. 

VYS 20 1 1. místo  2. místo 3. místo 4. až 20. 

ZLN 22 1 1. místo  2. místo  3. až 22. 

JHM 34 2 1. až 2.  3. až 4.  5. až 34. 

OLM 23 1 1. místo  2. místo  3. až 23. 

MSL 36 1 1. místo  2. až 3.   4. až 36. 

Návrhy nominací mohou předkládat pouze členové TOP 09, navrhnout mohou kteréhokoli 
jiného člena či nestraníka, u kterého je předpoklad, že bude v den voleb splňovat náležitosti a 
nebudou u něj překážky kandidovat dle zákona o volbách do Parlamentu České republiky. 
Osobu přijímající nominace od členů určí příslušný krajský výbor. 

 


