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Kritéria dobré praxe – kandidáti 
v senátních volbách 2016 

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

 1)    Plánované náklady na kampaň 

 – Jaká je celková suma plánovaných nákladů na Vaši kampaň?  

Plán nemám, náklady podřizuji možnostem a potřebám komunikace. 

 – Kde je tato částka zveřejněna (odkaz)? 

Celková částka bude zveřejněna až bude konečná. Tedy zřejmě po volbách. Aktuální 
částka viz níže. 

 2)    Zřízení transparentního účtu 

 – Máte pro kampaň zřízen transparentní účet? Případně má ho Vaše 
 strana/hnutí (za kterou kandidujete) zřízený na centrální úrovni? 

Účet speciálně pro volby zřízený nemám, jekĺikož moje množství položek, i 
finančních prostředků, je zanedbatelné v porovnání s ostatními etablovanými 
straníky, či kandidáty. Kandiduji jako nezávislý kandidát. 

 – Jsou jednotlivé položky účtu srozumitelně popsány? 

Viz výše. 

 – Kde je účet dohledatelný? 

Viz výše. 

 3)    Transparentní spolupráce v rámci strany 

 – Jakou částkou přispívá na Vaši senátní kampaň centrála politické 
 strany/hnutí?  

Národní Demokracie, jako neparlamentní a nezastoupená strana, opoziční 
k současné politické linii, nemá finanční možnosti jiných, z vnějšku financovaných 
stran, a proto centrála politické strany ND nepřispívá finančně na moji senátní 
kampaň.  
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 – Jakou další podporu z centrály Vaše kampaň má (např. zajištění jednotného 
 vizuálního stylu, billboardy, zaplacená reklamní kampaň, reklamní předměty, 
 personální pomoc apod.)? 

Podpora mojí kampaně z centrály Národní Demokracie je zajištěna publikací a 
propagací mojí kandidatury na webových stránkách strany ND 
(www.narodnidemokracie.cz), dále na FB stránkách ND, jak centrály, tak i MO Brno, 
včetně jednotného prezentačního stylu a grafiky. 

 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?  

Moji kampaň financuji plně z vlastních zdrojů. 

 – Kde jsou tyto informace uvedeny? (uveďte odkaz) 

Zatím v mojí hlavě – je to jednoduché, jedná se o pár čísel. 

 5)    Transparentní výdaje na kampaň 

 – Zveřejňujete aktuální strukturu Vašich výdajů v kampani (např. 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.)?  

Nezveřejňuji – nemám kde je zveřejňovat, a není jich tolik, aby to mělo nějaký valný 
význam je zveřejňovat. 

 – Kde jsou tyto informace dostupné? 

Zde:  

- poplatek za zápis na kandidátní listiny   = 20.000,- Kč 
- úhrada za tisk informačních materiálů  =  9.730,- Kč 
- úhrada za distribuci informačních materiálů/ČP=  8.216,- Kč 
- webové stránky (www.luciezajicova.com) =   35.88 USD (cca 750,-) 

Celkem tedy k dnešku     = 38.696,- Kč 

+ můj čas cca 150 hodin      

http://www.narodnidemokracie.cz/
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 6)    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.)? 

Seznam všech akcí Národní demokracie zveřejňuje centrála ND na svém 
webu/sociálních sítích, a já se těchto akcí účastním, a jsem k dispozici voličům. 
Vlastní sociální sítě nepoužívám, a na mých webových stránkách jsem k dispozici 
každému zájemci přes mailové rozhraní (www.luciezajicova.com – Napište mi). 

 7)    Volební tým a dobrovolníci v kampani 

 – Kdo je hlavním koordinátorem Vaší volební kampaně? 

Já sama. 

 – Jaké je složení Vašeho volebního týmu (s uvedením rolí jednotlivých členů 
 v kampani, včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve Vaší 
 kampani?  

Já sama. 

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

Ne. 

 – Kde jsou tyto informace dohledatelné? 

Jsou všechny zde. 

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

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

www.luciezajicova.com , www.narodnidemokracie.cz . 

http://www.luciezajicova.com/
http://www.luciezajicova.com/
http://www.narodnidemokracie.cz/

