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Kritéria dobré praxe 
v krajských volbách 2016

Soubor osmi kritérií, která budou vodítkem pro monitoring kampaní před 
krajskými volbami: 

1)    Plánované náklady na kampaň

– Jaká je celková suma plánovaných nákladů na vaši kampaň? 

Odhadované celkové náklady na 

– Zveřejnili jste někde náklady na kampaň?

Ano. 

– Kde je tato částka zveřejněna (odkaz)?

Tyto informace jsme zveřejnil
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky

2)    Zřízení transparentního účtu

– Má místní sdružení vaší politické
vaše strana/hnutí zřízený na centrální úrovni?

STAN vlastní transparentní účet, kam na základě darovacích smluv přijímá peníze na 
svou kampaň. 

– Jsou jednotlivé položky účtu srozumitelně popsány?

Lze zjistit datum transakce a název daného účtu.

– Kde je účet dohledatelný?

Transakce jsou zveřejněny na transparentním účtu STAN, na který odkazujeme 
přímo na našich stránkách: 
2016-1/financovani-kampane/

Transparentní účet je zde: http://bit.ly/2biFXao

3)    Transparentní spolupráce v

– Jakou částkou přispívá na vaši krajskou kampaň centrála politické strany/hnutí? 

STAN přispívá na naší kampaň 100% částkou uvedenou v bodě č. 1, veškeré výdaje 
jsou hrazeny z bankovního účtu STAN.
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Kritéria dobré praxe – krajské organizace 
krajských volbách 2016 

Soubor osmi kritérií, která budou vodítkem pro monitoring kampaní před 

Plánované náklady na kampaň 

Jaká je celková suma plánovaných nákladů na vaši kampaň?  

Odhadované celkové náklady na naší kampaň jsou: 4,6 mil.Kč. 

Zveřejnili jste někde náklady na kampaň? 

Kde je tato částka zveřejněna (odkaz)? 

zveřejnili na těchto webových stránkách: 
nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/none

Zřízení transparentního účtu 

vaší politické strany/hnutí transparentní účet? Případně má ho 
vaše strana/hnutí zřízený na centrální úrovni? 

STAN vlastní transparentní účet, kam na základě darovacích smluv přijímá peníze na 

Jsou jednotlivé položky účtu srozumitelně popsány? 

datum transakce a název daného účtu. 

Kde je účet dohledatelný? 

Transakce jsou zveřejněny na transparentním účtu STAN, na který odkazujeme 
přímo na našich stránkách: https://www.starostove-nezavisli.cz/volby

kampane/  

http://bit.ly/2biFXao  

Transparentní spolupráce v rámci strany 

Jakou částkou přispívá na vaši krajskou kampaň centrála politické strany/hnutí? 

STAN přispívá na naší kampaň 100% částkou uvedenou v bodě č. 1, veškeré výdaje 
jsou hrazeny z bankovního účtu STAN. 
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krajské organizace 

Soubor osmi kritérií, která budou vodítkem pro monitoring kampaní před 

kraj/none-13/none-10/  

/hnutí transparentní účet? Případně má ho 

STAN vlastní transparentní účet, kam na základě darovacích smluv přijímá peníze na 

Transakce jsou zveřejněny na transparentním účtu STAN, na který odkazujeme 
nezavisli.cz/volby-1/krajske-volby-

Jakou částkou přispívá na vaši krajskou kampaň centrála politické strany/hnutí?  

STAN přispívá na naší kampaň 100% částkou uvedenou v bodě č. 1, veškeré výdaje 
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– Jakou další podporu z centrály vaše kampaň má 
vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, 
personální pomoc apod.)? 

Hlavní kancelář STAN kromě 
grafický manuál, celostátní 

4)    Dary a další zdroje financování kampaně

– Zveřejňujete informace o všech vašich dárcích 
informaci o tom, jakou část kampaně pokrývají vaše vlastní zdroje? 

Informace o dárcích pravidelně zveřejňujeme ve výročních zprávách STAN. 

– Kde jsou tyto informace uvedeny (odkaz)?

Výroční zprávy STAN jsou zde: 
zprava-stan/  

Informace o našich dárcích průběžně zveřejňujeme na těchto stránkách: 
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky

5)    Transparentní výdaje na kampaň

– Zveřejňujete (např. procentuálně) aktuální strukturu vašich výdajů v kampani 
(náklady na administrativní zázemí, 
náklady na vytvoření spotů/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění 
předvolebních setkání s voliči, služby

Konkrétní výdajovou strukturu v
nezveřejňujeme, zveřejníme je po volbách.

– Kde jsou tyto informace dostupné?

Zveřejníme je na webu po volbách.

6)    Volební tým a dobrovolníci v kampani

– Kdo je hlavním koordinátorem vaší volební kampaně?

Hlavním koordinátorem kampan

– Jaké je složení vašeho volebního týmu (
v kampani, včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani?

Složení volebního štábu a počtu dobrovolníků lze dohledat na těchto stránkách: 
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky
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centrály vaše kampaň má (např. zajištění jednotného 
vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, 

 

Hlavní kancelář STAN kromě PR konzultací a koordinací všech kampaní
, celostátní billboardy, reklamní předměty a volební noviny

Dary a další zdroje financování kampaně 

Zveřejňujete informace o všech vašich dárcích finančních i nefinančních
informaci o tom, jakou část kampaně pokrývají vaše vlastní zdroje? 

Informace o dárcích pravidelně zveřejňujeme ve výročních zprávách STAN. 

Kde jsou tyto informace uvedeny (odkaz)? 

Výroční zprávy STAN jsou zde: https://www.starostove-nezavisli.cz/o

dárcích průběžně zveřejňujeme na těchto stránkách: 
nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/none

Transparentní výdaje na kampaň 

procentuálně) aktuální strukturu vašich výdajů v kampani 
(náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on
náklady na vytvoření spotů/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění 
předvolebních setkání s voliči, služby PR/konzultačních firem apod.)

Konkrétní výdajovou strukturu v průběhu kampaně z konkurenčních důvodů 
, zveřejníme je po volbách. 

Kde jsou tyto informace dostupné? 

Zveřejníme je na webu po volbách. 

Volební tým a dobrovolníci v kampani 

Kdo je hlavním koordinátorem vaší volební kampaně? 

kampaně je Bc. Aleš Boháč 

Jaké je složení vašeho volebního týmu (s uvedením rolí jednotlivých členů 
) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani?

ního štábu a počtu dobrovolníků lze dohledat na těchto stránkách: 
nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/none
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(např. zajištění jednotného 
vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, 

kampaní připravila 
billboardy, reklamní předměty a volební noviny. 

finančních i nefinančních darů a 
 

Informace o dárcích pravidelně zveřejňujeme ve výročních zprávách STAN.  

nezavisli.cz/o-nas/vyrocni-

dárcích průběžně zveřejňujeme na těchto stránkách: 
kraj/none-13/none-10/ . 

procentuálně) aktuální strukturu vašich výdajů v kampani 
billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, 

náklady na vytvoření spotů/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění 
PR/konzultačních firem apod.)?  

onkurenčních důvodů 

uvedením rolí jednotlivých členů 
) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani? 

ního štábu a počtu dobrovolníků lze dohledat na těchto stránkách: 
kraj/none-13/none-11/  
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– Spolupracujete na kampani s
kterou?  

Ano, s Mattbox.cz s.r.o. 

– Kde jsou tyto informace dohledatelné?

Na těchto stránkách: https://www.starostove
1/volebni-kampan/  

7)    Přehledné předvolební akce

Zveřejňujete průběžně na svém webu/sociálních sítích seznam všech připravovaných 
i konaných veřejných akcí pořádaných v
debaty, slosování o ceny, kulturní akce apod.)

Ano. 

8)    Seznam komunikačních kanálů, 

– Uveďte odkazy na weby, sociální sítě, YouTube kanály

Osobní web: https://www.starostove

Volební web: https://www.starostove
13/  

Facebook: https://www.facebook.com/StanMoravskoslezskyKraj/

https://www.starostove-nezavisli.cz/volby

www.melounyspravedlive.cz

www.starostovesestaraji.cz
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Spolupracujete na kampani s některou agenturou (PR, reklamní)? Pokud a

Kde jsou tyto informace dohledatelné? 

https://www.starostove-nezavisli.cz/volby-1/krajske

Přehledné předvolební akce 

Zveřejňujete průběžně na svém webu/sociálních sítích seznam všech připravovaných 
konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně 

kulturní akce apod.)? 

Seznam komunikačních kanálů, které využíváte ve své krajské kampani

weby, sociální sítě, YouTube kanály (jiné). 

https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky

https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky

https://www.facebook.com/StanMoravskoslezskyKraj/  

nezavisli.cz/volby-1/krajske-volby-2016-1/  

www.melounyspravedlive.cz 

www.starostovesestaraji.cz  
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)? Pokud ano, se 

1/krajske-volby-2016-

Zveřejňujete průběžně na svém webu/sociálních sítích seznam všech připravovaných 
rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, 

které využíváte ve své krajské kampani 

nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/  

nezavisli.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/none-


