
S ohledem na regionální působení ALTERNATIVY nerozvádím všechny tři kategorie vašeho 

dotazníku, ale pouze tu, která obsahuje dostatečné pokrytí vašeho zájmu o informace ve 

vztahu k volební kampani do kraje a do Senátu, které se u nás víceméně překrývají = tedy 

nejsou vedeny odděleně (viz náhled na vizuální propojení obou kampaní) 

 

 

Kritéria dobré praxe – centrály politických stran a hnutí  

v krajských a senátních volbách 2016 

Soubor 8 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní před krajskými a 

senátními volbami: 

1)    Plánované náklady na kampaň 

 Jaká je celková suma plánovaných nákladů vaší strany na tuto kampaň?  

cca 800 tis.Kč 

 Kde je tato částka zveřejněna? 

Byla zveřejněna v odpovědích na četné dotazy novinářů. 

2)    Zřízení transparentního účtu 

 Máte pro tuto kampaň transparentní účet? Kde je účet dohledatelný?  

Zveřejňujeme transparentní účet na webových stránkách.  

 Jsou jednotlivé položky účtu srozumitelně popsány?  

Ano. 

 Plynou všechny prostředky přes tento účet? Pokud ne, prosím vysvětlete.  



Ano. Zveřejňovány jsou položky příjmové, aby byla plněna funkce protikorupční kontroly 

financování strany. 

3)    Transparentní finance v rámci strany 

 Jakou částkou přispíváte z centrální úrovně na kampaň jednotlivým kandidátům na 

senátory a na krajské volby?  

Kampaně jsou plně hrazené z prostředků strany. 

4)    Přijímání darů v rámci strany 

 Jakým způsobem evidujete dary (a darovací smlouvy) jednotlivým kandidátům vaší 

strany na jiné než centrální úrovni?  

Případné dary jsou ojedinělé a jsou evidovány centrálně. Souborně jsou uvedeny ve VFZ. 

 Máte přehled o získaných darech svých regionálních organizací v době konání 

kampaně? Pokud ano, jakou formou získáváte o těchto darech přehled?  

Ano, absolutní. Veškeré případné dary administruje výhradně odpovědný statutární 

zástupce strany a jsou předmětem projednání a schválení rady strany. 

 Je přijímání darů v kompetenci krajských organizací nebo je schvaluje centrála 

(existuje průběžný systém evidence)?  

Viz předchozí. 

5)    Transparentní spolupráce v rámci strany 

 Jak krajská i senátní kampaň jednotlivých kandidátů koordinována z centrální úrovně? 

Jakou podporu v kampani z centrály poskytujete kandidátům (podporu finanční, 

poskytnutí služeb, personální – např. centrální volební manažer, zajištění jednotného 

vizuálního stylu, manuály, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, služby agentur, 

personální pomoc, apod.)?  

Ano. 100% zajištěním volební kampaně, včetně jejího financování.  

 Dostáváte od kandidátů či místních sdružení vyúčtování jejich kampaně dříve nežli 

pro účely finanční výroční zprávy?  

Ano. Od Výchozí analýzy a stanovení strategie je realizace volební kampaně předmětem 

průběžné kontroly Rady strany.  

6)    Transparentní výdaje na celostátní kampaň (tuto odpověď TI nebude před volbami 

zveřejňovat)! 

 Zveřejňujete, jaké jsou vaše výdaje na tuto kampaň na centrální úrovni (nejen 

koordinace a podpora kandidátů, ale i samostatná celostátní image kampaň) – např. 

náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, 



náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, 

služby PR/konzultačních firem,…apod.)?  

Dílčí údaje o nákladech volební kampaně a její části aktivně nezveřejňujeme, neboť je 

pokládáme za taktický konkurenční údaj. Zveřejňujeme údaje, poskytující informace o 

potenciální korupci – tedy v oblasti příjmů strany.  

 Kde jsou tyto informace dostupné?  

Dostupné jsou na webových stránkách strany, včetně všech VFZ, Zpráv auditora apd.  

7)    Volební tým a dobrovolníci v kampani 

 Kdo je hlavním koordinátorem vašich volebních kampaní?  

Manažer strany. 

 Jaké je složení vašeho volebního týmu (s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani 

včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani?  

Rozsah kampaní naší strany nevyžaduje ustanovení pevných volebních týmů. V gesci 

manažera je koho a k jaké dílčí spolupráci využije.  

 Spolupracujete na kampani s některou agenturou (PR, reklamní)? Pokud ano, se 

kterou?  

Viz. předchozí 

 Kde jsou tyto informace dohledatelné?  

Z rozestřených konkrétních okolností je zřejmé, že tyto položky nejsou předmětem 

samostatného vedení – tedy předmětem vedení podružné analytická evidence. Jsou 

obsaženy v dokumentech, zápisech, rozhodnutích Rady. 

Prezentovány jsou v odpovědích na dotazy redaktorů médií, zejména v předvolebním 

období.  

8)    Seznam komunikačních kanálů, které využíváte ve své krajské kampani 

 Uveďte odkazy na weby, sociální sítě, YouTube kanály (jiné).  

www.alternativa.online 

https://www.facebook.com/alternativa2008/?fref=ts  

https://www.facebook.com/Alternativa-KVary-258585777822448/?fref=ts  

https://www.facebook.com/alternativa.profrantovky/?fref=ts 

https://www.facebook.com/VPM-Alternativa-1411303629140476/?fref=ts 

http://www.alternativa.online/
https://www.facebook.com/alternativa2008/?fref=ts
https://www.facebook.com/Alternativa-KVary-258585777822448/?fref=ts
https://www.facebook.com/alternativa.profrantovky/?fref=ts
https://www.facebook.com/VPM-Alternativa-1411303629140476/?fref=ts


www.jiri.kotek.cz 

https://www.facebook.com/Jiri-Kotek-ALTERNATIVA-215122945534561/?fref=ts 

https://www.youtube.com/channel/UCk3Qn_Cu-4UeiYX3unWUUXQ 

 

 

http://www.jiri.kotek.cz/
https://www.facebook.com/Jiri-Kotek-ALTERNATIVA-215122945534561/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCk3Qn_Cu-4UeiYX3unWUUXQ

