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Předkládá Předsednictvo TOP 09 

Vypracoval Jan Kutý 

Návrh usnesení         Výkonný výbor vyhlašuje nominace do senátních voleb v roce 2022 dle předloženého   

        materiálu. 

 

Vyhlášení nominací do senátních voleb v roce 2022 

Nominace se vyhlašují pro tyto senátní obvody: 
 
  1 - Karlovy Vary 
  4 - Most 
  7 - Plzeň-město 
10 - Český Krumlov 
13 - Tábor 
16 - Beroun 
19 - Praha 11 
22 - Praha 10 
25 - Praha 6 

28 - Mělník 
31 - Ústí nad Labem 
34 - Liberec 
37 - Jičín 
40 - Kutná Hora 
43 - Pardubice 
46 - Ústí nad Orlicí 
49 - Blansko 
52 - Jihlava 

55 - Brno-město 
58 - Brno-město 
61 - Olomouc 
64 - Bruntál 
67 - Nový Jičín 
70 - Ostrava-město 
73 - Frýdek-Místek 
76 - Kroměříž 
79 - Hodonín 

 
V souladu s nominačním řádem: 
 
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. 

 
1. Předsednictvo TOP 09 stanovuje: 

a) Harmonogram nominací: 
Vyhlášení, včetně termínů je přílohou tohoto materiálu. 
 

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. Originál nominačního formuláře musí být doručen do 
 stanoveného termínu osobě přijímající nominace. Kandidát zařazený na kandidátku uhradí zákonem 

 stanovenou kauci ve výši 20 000 Kč. 
 

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. 
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Přílohy: 

- Vyhlášení výkonným výborem se stanovenými termíny. 
- Vzor prohlášení kandidáta. 

 
Výkonný výbor TOP 09: 
 
Vyhlašuje nominaci na kandidáty voleb do Senátu Parlamentu České republiky 2020, do volebních 
obvodů: 
 
  1 - Karlovy Vary 
  4 - Most 
  7 - Plzeň-město 
10 - Český Krumlov 
13 - Tábor 
16 - Beroun 
19 - Praha 11 
22 - Praha 10 
25 - Praha 6 

28 - Mělník 
31 - Ústí nad Labem 
34 - Liberec 
37 - Jičín 
40 - Kutná Hora 
43 - Pardubice 
46 - Ústí nad Orlicí 
49 - Blansko 
52 - Jihlava 

55 - Brno-město 
58 - Brno-město 
61 - Olomouc 
64 - Bruntál 
67 - Nový Jičín 
70 - Ostrava-město 
73 - Frýdek-Místek 
76 - Kroměříž 
79 - Hodonín 

 
 

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací  01.09.2021 
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. Originál nominačního formuláře musí být doručen do stanoveného termínu 
osobě přijímající nominace. 
 
Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy, výbory a sněmy místních a regionálních 
organizací je stanoveno na:   15.10.2021 
 
Osoba přijímající nominace a její adresa: Jan Kutý, celostátní kancelář TOP 09 
   Opletalova 1603/57 
   110 00 Praha 1 
datovou schránkou: 86ttzqc 
 
Pověřená osoba odešle předsedům MO a RO přehled všech nominací k vyjádření 
do:    20.10.2021 
 
MV a RV se mohou vyjádřit k nominacím do:  15.11.2021 
 
Pověřená osoba odešle předsedům KO přehled všech nominací včetně vyjádření MV a RV 
do:    20.11.2021 
 
Krajské výbory navrhnou kandidáta VV do:  10.12.2022 
 
Pověřená osoba předloží VV přehled všech nominací včetně vyjádření MV a RV 
do:    15.12.2021 
 
Jednání VV, který rozhodne o kandidátech do:  07.01.2022 
                  
Datum konání veřejných voleb nejpozději:  07.10.2022 
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