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Kritéria dobré praxe – centrály politických stran 
a hnutí v krajských a senátních volbách 2016 

Soubor osmi kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní 
před krajskými a senátními volbami  

1)    Plánované náklady na kampaň 

Celková suma volebních výdajů Koalice pro Plzeňský kraj je 1,2 mil. Kč. (400 Kč 
Strana zelených a 800 tis. Kč KDU-ČSL). 

2)    Zřízení transparentního účtu 

Strana zelených má zřízený transparentní účet, kde je odchod položky 400 tis. Kč na 
volby patrný. Ovšem kampaň je financována z transparentního účtu KDU-ČSL. 
Koalice pro Plzeňský kraj jakožto regionální subjekt účet na volby nemá. 

 

Nicméně všechny prostředky přes transparentní účet neplynou, protože KDU ČSL 
platí nějaké věci centrálně, kvůli celkové ceně. 

3)    Transparentní finance v rámci strany 

Toto je otázka na hlavní kancelář. Nicméně hlavní kancelář přispěla Straně 
zeelených Plzeňský kraj na volby částkou 264 tis. Kč. Kandidáta na senátora v 
obvodu Plzeň nemáme. 

4)    Přijímání darů v rámci strany 

– Jakým způsobem evidujete dary (a darovací smlouvy) jednotlivým kandidátům vaší 
strany na jiné než centrální úrovni? 

Veškeré dary naší krajské organizaci jsou přes Hlavní kancelář Strany zelených, kdy 
s nimi hlavní kancelář sepíše darovací smlouvu. Jména jsou zveřejněny na webu SZ. 

5)    Transparentní spolupráce v rámci strany 

Tato otázka je spíše na centrálu Strany zelených. 

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

Tato otázka je na ceentrálu strany. 

7)    Volební tým a dobrovolníci v kampani 

Hlavním manažerem Koalice pro Plzeňský kraj je Oldřich Rozšafný. 

Hlavním koordinátorem za Strany zelených Plzeňského kraje je Jan Cina. 

 

Počet dobrovolníků je asi 20. 

 

Koalice pro Plzeňský kraj spolupracuje s agenturou Diskant. 

8)    Seznam komunikačních kanálů, které využívá vaše strana/hnutí na 
centrální úrovni v těchto volbách 

Facebook. Koalice pro Plzeňský kraj. 


