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Návrh usnesení

Výkonný výbor TOP 09 dle části 3 Nominačního řádu TOP 09 vyhlašuje nominace do
stranických orgánů volených celostátním sněmem.

Vyhlášení nominací kandidátů do funkcí
volených celostátním sněmem TOP 09
Výkonný výbor dle části 3 Nominačního řádu TOP 09 vyhlašuje nominace do stranických orgánů
volených celostátním sněmem. 7. celostátní sněm TOP 09, který proběhne 20. 11. 2021 v Praze, bude volit
do těchto funkcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

předseda strany,
1. místopředseda strany,
až 4 místopředsedové strany,
až 9 dalších členů předsednictva strany,
15 dalších členů výkonného výboru,
předseda celostátní revizní komise,
členové celostátní revizní komise,
náhradníci celostátní revizní komise,
předseda smírčího výboru,
členové smírčího výboru,
náhradníci smírčího výboru.

Celostátnímu sněmu se předkládají nominace kandidátů schválené na krajské úrovni krajským
výborem nebo sněmem, na celostátní úrovni pak výkonným výborem. Jejich přehled předá generální
sekretář předsedovi volební komise celostátního sněmu. V průběhu celostátního sněmu může předkládat
nominace každý delegát sněmu (dle volebního řádu sněmu).
V rámci krajských organizací předkládají členové strany, místní a regionální výbory a sněmy své návrhy
k rozhodnutí krajskému výboru. Rozhodnutí krajských výborů a sněmů o nominacích budou
shromažďovat krajští manažeři a dle pokynů je předají generálnímu sekretáři.
Nominace musí obsahovat identifikaci kandidáta jménem, příjmením a osobním číslem a název funkce,
do které je navrhován. Souhlas s kandidaturou je třeba pouze při jejím prvním projednávání.

Harmonogram
do 17.10.2021

členové, MV, MS, RV a RS mohou předávat nominace krajskému manažerovi

od 18.10. do 20.10.2021

krajský manažer odešle předsedům MO a RO přehled všech nominací

od 18.10. do 7.11.2021

MV a RV se mohou vyjádřit k nominacím

od 8.11. do 10.11.2021

krajský manažer odešle členům KV přehled všech nominací včetně vyjádření MV a RV

od 8.11. do 17.11.2021

KV rozhodne o nominacích podaných členy, MV, MS, RV a RS

do 17.11.2021

KV, KS a VV mohou schvalovat vlastní nominace

do 18.11.2021

krajský manažer předá přehled všech nominací přijatých KV a KS generálnímu sekretáři
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