
Transparentní volby 2016 

 

1. Plánované náklady na kampaň 

 

Celkové náklady na senátní kampaň budou činit cca 1000000,-Kč. 

Údaj je k dispozici na webu hnutí. 

Celkové náklady na kampaň do krajských voleb budou 2,3 mil.Kč v souladu 

s koaliční smlouvou se STAN. 

 

2. Zřízení transparentního účtu  
 

Naše hnutí má jeden účet, který je počínaje měsícem září 2016  transparentní, 

tzn., že první výpis bude zveřejněn počátkem října. Z jednotlivých položek je a 

bude patrné kudy k nám finance plynou a za co je utrácíme. Jednotlivé položky 

jsou popsány. 

Nicméně příjmy za rok 2015 jsou jmenovitě patrné ve Výroční finanční zprávě za 

rok 2015. 

Příjmy za rok 2016 budou patrné v taktéž uveřejněné Výroční finanční zprávě za 

rok 2016. 

Veškeré výdaje související s volební kampaní 2016 budou realizovány až od září 

2016, takže budou patrné v nově zřízeném transparentním účtu. 

Transparentní účet: 

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-

styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet#detailni-informace|vmvk_3 

 

 

3. Transparentní spolupráce v rámci strany 
 

Naše hnutí nemá žádnou další centrálu. 

 

4. Dary a další zdroje financování kampaně 
 

Dominantním zdrojem financování senátní volební kampaně je státní příspěvek 

za mandát senátora ing. Sulovského – 850.000,-Kč/rok  a dary členů a 

sympatizantů hnutí.  Jednotlivé příjmy a dary po položkách za rok 2015 jsou k 

dispozici ve Výroční finanční zprávě za rok 2015. Totéž bude k dispozici za rok 

2016. Počínaje zářím bude možno sledovat jednotlivé výdaje za předvolební 

kampaň a na provoz Hnutí průběžně po měsících na odkazu v rubrice finanční 

podpora. 

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet#detailni-informace%7Cvmvk_3
https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet#detailni-informace%7Cvmvk_3


Informace je dostupná na webu hnutí www.ostravak.cz v rubrice finanční 

podpora. 

 

 

 

5. Transparentní výdaje na kampaň 
 

Tyto výdaje nezveřejňujeme, jsou k dispozici u hlavního koordinátora naší 

volební kampaně. 

 

6. Přehledné předvolební akce 
 

Nezveřejňujeme, v rámci předvolební kampaně 2016 žádné veřejné akce 

plánovány nejsou. S našimi voliči se setkáváme průběžně, nejen před volbami. 

Je možné nás kontaktovat e-mailem ať už prostřednictvím tajemníka či jmenovitě 

kdykoli nejen během předvolební kampaně.  

 

7. Volební tým a dobrovolníci v kampani 

 
Hlavním koordinátorem naší volební kampaně je Matouš Kobilík, Mattbox.cz 

s.r.o., a mnoho dobrovolníků z řad hnutí. 

Údaj je dohledatelný na webu hnutí. 

Volební tým krajského týmu starostů je zveřejněn na stránkách STAN. 

 

8. Seznam komunikačních kanálů, které využíváte ve své 

kampani 
 

Hlavním komunikační kanálem je celoročně i v předvolební kampani web hnutí, 

včetně možnosti kontaktovat jednotlivé představitele či členy hnutí. 

www.ostravak.cz 

Hlavním komunikačním kanálem krajského týmu starostů jsou webové stránky 

www.stan.cz, kde jsou všechny potřebné údaje. 
   

http://www.ostravak.cz/
http://www.ostravak.cz/
http://www.stan.cz/

