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Kritéria dobré praxe – senátní volby 

Soubor osmi kritérií, která budou vodítkem pro monitoring kampaní před senátními 

volbami: 

1)   Plánované náklady na kampaň 

– Jaká je celková suma plánovaných nákladů na vaši kampaň? 

600 až 650 tisíc Kč v závislosti na tom, zda postoupím do II. kola volby. 

– Zveřejnil jste někde náklady na kampaň? 

Ano, hradím je z transparentního účtu: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700457131 

Náklady hradím ze zápůjček, které jsou zajištěny očekávanými příjmy za mandáty z voleb do 

Zastupitelstva Libereckého kraje. Transparentní účet pro tyto volby najdete zde: 

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2600281888 

Předběžný rozpočet senátní kampaně: 

pronájem, výroba a (de)instalace polepů autobusů 138 664,00 Kč  24 % 

tiskoviny (brožura a noviny včetně distribuce) 130 813,00 Kč  22 % 

lampostery včetně výroby    117 831,00 Kč  20 % 

plachty na domy a ploty včetně pronájmu  53 146,00 Kč  9 % 

inzerce v obecních zpravodajích a novinách  41 952,00 Kč  7 % 

grafika       35 000,00 Kč  6 % 

volební kauce      20 000,00 Kč  3 % 

plakátovací plochy včetně tisku   15 691,00 Kč  3 % 

ostatní náklady - web, tisk plakátů, Facebook 15 151,00 Kč  3 % 

dohody o provedení práce    15 000,00 Kč  3 % 

právní služby      6 000,00 Kč  1 % 

celkem       589 248,00 Kč  100 % 

– Kde je tato částka zveřejněna (odkaz)? www.jankorytar.cz 

2)   Zřízení transparentního účtu 

– Má místní sdružení vaší politické hnutí transparentní účet? Případně má ho vaše hnutí 

zřízený na centrální úrovni? 

Ano, jako volební účet používáme transparentní účet zřízený politickým hnutím Změna.  

– Jsou jednotlivé položky účtu srozumitelně popsány? 

Snažíme se o to. Závěrečné vyúčtování kampaně zveřejním po volbách na mém webu. 

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700457131
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2600281888
http://www.zmenaprolibereckykraj.cz/
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– Kde je účet dohledatelný? https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700457131 

3)   Transparentní spolupráce v rámci strany 

– Jakou částkou přispívá na vaši krajskou kampaň centrála politického hnutí? 

500 až 550 tisíc Kč v závislosti na tom, zda postoupím do II. kola volby. 

– Jakou další podporu z centrály vaše kampaň má (např. zajištění jednotného vizuálního stylu, 

billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, personální pomoc apod.)? 

Centrála politického hnutí Změna je v Liberci, takže využívám zázemí našeho hnutí. Avšak 

vzhledem k tomu, že příliš velké zázemí nemáme, dělám si některé věci v rámci kampaně sám. 

4)   Dary a další zdroje financování kampaně 

– Zveřejňujete informace o všech vašich dárcích finančních i nefinančních darů a informaci o 

tom, jakou část kampaně pokrývají vaše vlastní zdroje? 

Dárce pouze hlavně finanční, hmotné dary nemáme. Dále nám příznivci zdarma poskytují 

plochy pro umístění reklamních plachet a pomáhají nám jako dobrovolníci. 

– Kde jsou tyto informace uvedeny? https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700457131 

5)   Transparentní výdaje na kampaň 

– Zveřejňujete (např. procentuálně) aktuální strukturu vašich výdajů v kampani (náklady na 

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

spotů/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění předvolebních setkání s voliči, 

služby PR/konzultačních firem apod.)? 

Ano, předběžné plnění rozpočtu lze sledovat na transparentním účtu. 

– Kde jsou tyto informace dostupné? https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700457131 

6)   Volební tým a dobrovolníci v kampani 

– Kdo je hlavním koordinátorem vaší volební kampaně? Kampaň koordinuji já osobně. 

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

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

Mgr. Jiří Římánek, volební manažer, koordinace kanceláře 

Ing. Jakub Macek, koordinátor venkovní kampaně a dobrovolníků, příprava tiskových a 

mediálních výstupů, správa Facebooku, volební zmocněnec 

Mgr. Ondřej Petrovský, rozpočet kampaně a finanční plán, objednávky reklamních ploch 

Romana Prošková, videoreportáže a fotografie z akcí, tvorba videí, správa Facebooku 

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700457131
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700457131
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700457131
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Mgr. Jan Korytář, koncepční příprava kampaně, marketing, obsahová a grafická podoba 

výstupů kampaně 

Pavel Akrman – grafické práce, obsahové korekce 

Mgr. Zuzana Tachovská -  fundraising 

 

Do kampaně zapojujeme příznivce a brigádníky, cca deset intenzivně a desítky jednorázově. 

– Spolupracujete na kampani s některou agenturou (PR, reklamní)? Pokud ano, se kterou? Ne. 

– Kde jsou tyto informace dohledatelné? 

Tým kampaně najdete na www.jankorytar.cz 

7)   Přehledné předvolební akce 

Zveřejňujete průběžně na svém webu/sociálních sítích seznam všech připravovaných 

i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, 

slosování o ceny, kulturní akce apod.)? Ano, především na sociální síti Facebook 

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

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

www.jankorytar.cz 

www.facebook.com/korytar 

http://www.jankorytar.cz/
http://www.facebook.com/korytar

