
   

  

NOMINAČNÍ ŘÁD  

§ 1 

Rozeslání informací  

Členům Svazu musí být do 15. ledna roku následujícího po roce, v němž se konaly celostátní 

volby do zastupitelstev obcí (dále jen „volební rok“), rozeslány údaje o: 

a) stávajícím složení Rady Svazu, 

b) seznam ostatních členských obcí a měst v příslušném kraji. 

§ 2 

Krajské nominace 

1. Členové Komory obcí a členové Komory měst v příslušném kraji připraví společnou 

nominaci členů a náhradníků Rady uvedených v § 12 odst. 2 Stanov z členů Svazu v 

příslušném kraji. Při přípravě návrhu usilují o paritní zastoupení členů obou Komor a 

rovnoměrné zastoupení okresů v kraji. 

2. Členové Komory mohou připravit nominaci členů a náhradníků Rady uvedených v § 12 

odst. 2 Stanov z členů své Komory v příslušném kraji. 

3. Nominace musí být doručeny do 15. dubna volebního roku Předsednictvu Svazu. 

Nominace podle odst. 1 a 2. musí být opatřeny: 

a) podpisy členů Svazu vyjadřující souhlas se svou nominací, 

b) podpisy členů Svazu v daném kraji, kteří s obsahem nominace vyjádřili souhlas.  

 

§ 3 

Příprava nominace Předsednictvem Svazu  

1. Je-li Předsednictvu Svazu doručena nominace podle § 2 odst. 1 a zároveň 

a) je opatřena nadpolovičním počtem podpisů členů Komory obcí v daném kraji a 

nadpolovičním počtem podpisů členů Komory měst v daném kraji dle § 2 odst. 3 

písm. b) a 

b) počet nominovaných členů Svazu odpovídá počtu okresů daného kraje poníženého 

o počty okresů, jejichž území je tvořeno výhradně územím statutárního města, 

Předsednictvo do nominace nezasahuje. 

2. Je-li Předsednictvu Svazu doručena nominace podle § 2 odst. 1 a zároveň  

a) jde o jedinou nominaci podle § 2 odst. 1 doručenou Předsednictvu z daného kraje, 

b) počet nominovaných členů Svazu odpovídá počtu okresů daného kraje poníženého 

o počty okresů, jejichž území je tvořeno výhradně územím statutárního města, 

Předsednictvo do nominace nezasahuje. 

3. Jsou-li Předsednictvu doručeny nominace, z nichž žádná neodpovídá podmínkám 

uvedených v odst. 1 nebo 2, připraví vlastní návrh nominace tak, že v nejvyšší možné míře 

zohlední: 

 



   

  

a) doručené nominace z daného kraje, 

b) paritní zastoupení Komor a to i s ohledem na nominace z jiných krajů, 

c) dosavadní činnost nominovaných členů a jejich zástupců ve Svazu. 

4. Je-li Předsednictvu doručeno více nominací podle odst. 1, k podpisům členů Svazu v 

daném kraji (§ 2 odst. 3 písm. b)), které jsou obsaženy ve více takových nominací, se u 

dříve doručených nominací nepřihlíží. 

§ 4 

Informování členů Svazu o nominaci Předsednictva  

Předsednictvo připraví návrh nominace pro jednání Sněmu z nominací podle § 3. Tuto 

nominaci rozešle členům Svazu nejpozději 14 dní před konáním Sněmu ve volebním roce. 

 


