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Předkládá Předsednictvo TOP 09 

Vypracoval Jan Kutý 

Návrh usnesení 1. Výkonný výbor bere na vědomí předsednictvem stanovené zásady nominací do 

senátních voleb volebního obvodu 78 – Zlín 2018, doporučený harmonogram a 

obecné požadavky na kandidáty. 

2. Výkonný výbor vyhlašuje nominace dle předloženého materiálu. 

 

Vyhlášení nominací do senátních voleb, 

volební obvod 78 – Zlín, 2018 
V souladu s novelou nominačního řádu: 
 
Dle nominačního řádu: 
4.1. Vyhlášení: 

a) Předsednictvo stanoví nejméně měsíc před lhůtou pro vyhlášení zásady nominací, zejména doporučený 
harmonogram a obecné požadavky na kandidáty. 

b) Výkonný výbor stanoví nejméně měsíc před lhůtou pro vyhlášení rámec možných předvolebních, případně 
i povolebních koalic a spolupráce. Tato rozhodnutí může delegovat nižším výborům. 

4.17. Z mimořádných důvodů, např. konání celostátního sněmu, probíhající volební kampaně jiných veřejných voleb, 
může výbor vyhlašující nominace zkrátit lhůtu pro vyhlášení a upravit návazné termíny. 

 
1. Předsednictvo TOP 09 stanovuje: 

a) Harmonogram nominací: 
- 13.3.2018 vyhlášení nominací pro senátní volby výkonným výborem. Vyhlášení, včetně termínů je 

přílohou tohoto vyhlášení. 
 

b) Obecné požadavky na kandidátky a kandidáty: 
- Podmínkou pro zařazení kandidáta na kandidátku podanou TOP 09 je vyplnění nominačního 

formuláře který je přílohou tohoto vyhlášení. 
- Zaplacení nominačního příspěvku kandidáta, který stanoví předsednictvo TOP 09.  

 
c) Navržené kandidáty, případně podporu kandidátů jiných politických stran bude schvalovat usnesením 

výkonný výbor, není tedy třeba, aby výkonný výbor předem stanovoval rámec možných 
předvolebních, případně i povolebních koalic a spolupráce 
 

Přílohy: 
 
- Vyhlášení výkonným výborem se stanovenými termíny. 
- Vzor prohlášení kandidáta. 
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Výkonný výbor TOP 09 
vyhlašuje nominaci na kandidátky voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do volebního obvodu 78 – 
Zlín (doplňovací volba).

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací  13.3.2018 
O vyhlášení nominací bude orgány strany a členy informovat e-mailem generální sekretář. Zároveň bude 
oznámení o nominacích zveřejněno na webových stránkách TOP 09. 
 
Závazné podmínky příjmu nominace: 

- Podmínkou pro zařazení kandidáta na kandidátku podanou TOP 09 je vyplnění nominačního 
formuláře který je přílohou tohoto vyhlášení. 

- Zaplacení nominačního příspěvku kandidáta, který stanoví předsednictvo TOP 09.  
 
Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy, výbory a sněmy místních a regionálních 

organizací je stanoveno (nejméně 14 dní od vyhlášení) na: 

    27.3.2018 
 
 
Osoba přijímající nominace a její adresa: 
Jan Chlubna, celostátní kancelář TOP 09, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana 
 
Osoba přijímající nominace odešle došlé návrhy k vyjádření místním a regionálním výborům 
(nejdéle týden od uzávěrky příjmu nominací) do: 
     29.3.2018 
       
Místní a regionální výbory mají možnost se k došlým nominacím vyjádřit 
 
od:    30.3.2018 
do:      8.4.2018 
 
Krajský výbor navrhne kandidáta VV 
 
do:     13.4.2018 
 
Datum jednání VV, který rozhodne o kandidátní listině:                 (do 20.4.2018) 

                  
 
Datum konání veřejných voleb: 18. a 19.5.2018 
 
Vzhledem ke krátkému času od vyhlášení termínu voleb prezidentem republiky do jejich konání jsou 
všechny lhůty zkráceny na minimum a je třeba, aby si příslušné výbory naplánovaly svá jednání do 
uvedených termínů. 


