
 

 Cel  Krajská kancelář TOP 09 Olomouc, Kateřinská 11, 779 00 Olomouc  tel. 604 229 310  e-mail snajdrova@top09.cz   

Krajský výbor TOP 09 Olomouckého kraje vyhlašuje nominaci na 
volbu nových krajských orgánů TOP 09 na krajském sněmu v roce 

2013  
 

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 8.4.2013 

Termín primárních voleb ( tj. termín krajského sněmu): 14.9.2013   

Termín podávání nominačních návrhů jednotlivými členy TOP 09: 31.5.2013 

Termín uzávěrky příjmu nominací od výborů regionálních organizací: 6.9.2013 

Místo, adresa a osoba přijímající nominace: Krajská kancelář TOP 09 Olomouc,  krajská 

manažerka Irena Šnajdrová, Kateřinská 11, 779 00 Olomouc, e-mail: snajdrova @top09.cz 

Osoby oprávněné podávat návrhy: členové TOP 09 Olomouckého kraje 

Orgány oprávněné nominovat: regionální výbory a sněmy, členové krajského výboru, delegáti 

krajského sněmu 

Forma podání návrhů a závazné podmínky příjmu nominace: písemně na přiloženém a 

řádně vyplněném formuláři (písemný souhlas navrženého kandidáta s nominací, prohlášení 

kandidáta, kontaktní list) 

Nominační poplatek: není stanoven 

Předpoklady kandidáta pro nominaci: - viz preambule nominačního řádu 

Nominace se přijímají na tyto funkce: předseda KV, až 3 místopředsedové KV, až 5 členů KP a 

další členy KV, předseda, 2 členové a 2 náhradníci KRK, delegáti a jejich náhradníci na CS dle 

stanoveného klíče) 
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Předpoklady pro kandidáty, preambule Nominačního řádu: 

TOP 09 je strana zodpovědných občanů. Její představitelé a kandidáti politických pozic musí mít 
takové vlastnosti, aby byli pro své voliče důvěryhodní. Proto je kandidatura a výběr kandidátů 
jedním z úhelných kamenů existence strany. Proto také tento výběr probíhá s dostatečným 
časovým předstihem, aby bylo možné připravit kvalitní podmínky pro kandidáty a také zrealizovat 
profesionálně vedenou kampaň. Kontinuitu práce strany zajišťuje věrnost idejím, na nichž vznikla. 
To však nesmí být stav neměnný, nýbrž pevná báze pro pružné reagování na potřeby doby.  

Výběrem kandidátů si strana zajišťuje příliv nových sil, které tuto potřebnou dynamiku přinášejí. 
Je proto žádoucí, aby nové myšlenky a impulsy mohly přicházet od osob různého věku, pohlaví, 
vyznání či sociálních skupin.  

Kandidát musí být posuzován podle idejí strany a svých schopností tyto ideje udržovat a rozvíjet je 
tak, aby strana zůstávala živá a moderní. Osobní věrohodnost kandidáta je zárukou naplňování 
politického poselství. Kandidát by měl prokázat své kompetence a kvalifikaci solidním profesním 
životem, aktivitami v občanské společnosti, příkladným životem osobním; životem v rodině, 
výchovu dětí, péčí o hendikepovaného či starého člena rodiny je třeba hodnotit jako standardní 
zaměstnání.  

Kandidát by měl mít takové povolání, aby nebyl závislý na mandátu, o který usiluje. Měl by 
disponovat důkladnými znalostmi problematiky mandátu, o který se uchází. Jeho sebeprezentace, 
jak vizuální tak verbální, by měla být na vysoké úrovni. Kandidát by měl umět prezentovat své 
názory srozumitelnou formou a technickými prostředky, které mu umožní oslovit voliče.  
 
Kandidát TOP 09 se při svém volebním boji opírá o dobré jméno strany. To dává záruku 
důvěryhodnosti a solidnosti. Kandidát tedy svým chováním nesmí toto dobré jméno poškodit. 
Ohrozil by tak možnost strany pozitivně ovlivňovat dění ve státě.  

Kandidátovi strana také pro jeho volební úsilí poskytuje zázemí zkušeností, finančních prostředků, 
vědomostí a podobně. Proto si je dobrý kandidát vědom, že jeho volební úspěch je úspěchem celé 
strany, spolustraníků, kteří se na každodenní práci podílejí. Takový úspěšný kandidát je pak při 
naplňování svého mandátu straně loajální a podporuje ji v jejích činnostech. Své úspěchy 
prezentuje jako úspěchy TOP 09, účastní se práce odborných komisí, poskytuje své znalosti 
vzděláváním stranických kolegů.  

 

Kandidát, budoucí nositel mandátu, musí být sto dávat straně svou osobností profil. 
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Navrhovatel; Jméno a příjmení: _________________  
 
Dne: ____________________ Podpis navrhovatele: __________________ 
 
Funkce, do které je kandidát navrhován: ________________________________ 

 

Písemný souhlas kandidáta, prohlášení a kontaktní list: 

Příjmení: _______________________ Jméno: :________________________ 

Rodné číslo: ____________ /________  Věk: __________________________ 

Trvalé bydliště, Ulice: _____________________________________________ 

Číslo popisné / orientační: _____ / _____ Obec: _________________________ 

PSČ: __________________________ 

Osobní číslo1 (pouze členové TOP 09): ______________________ 

Další položky jsou doplňující,  členové TOP 09 mohou aktualizovat své údaje. 

Titul před jménem: ________________  Titul za jménem: __________________ 

Povolání: _______________________ 

Kontaktní adresa, je-li jiná než trvalé bydliště,  

Ulice: ________________________________________________________ 

Číslo popisné / orientační: _____ / _____ Obec: 

__________________________ 

PSČ: __________________________ 

E-mail: ________________________ Alternativní e-mail: 

_________________ 

                                                        

1 Osobní číslo najdete na http://my.top09.cz nebo jej sdělí příslušná krajská kancelář TOP 09. 

http://my.top09.cz/
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Mobil: _________________________ Jiný tel. kontakt: 

___________________ 

 
Prohlašuji, že souhlasím se svým zařazením do nominace na volbu nových krajských 

orgánů TOP 09 Olomouckého kraje na krajském sněmu, který se uskuteční 14.9.2013, a 

svou kandidaturou do funkce_______________________________________.  

 

Nejsou mi známy překážky mé volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni 

vnitrostranické volby.  

 

V rámci svého politického programu se ztotožňuji s programovými východisky a 

principy TOP 09 a jejím hodnotovým desaterem.  

 

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním výše uvedených osobních údajů 

pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, a že údaje uvedené v prohlášení jsou úplné a pravdivé; v opačném 

případě odstoupím ze své funkce, budu-li zvolen. 

 

 

Dne: ______________________ Podpis kandidáta: _____________________ 

Přílohou může být osobnostní profil, doporučení, atp. 

 


