
Vážení členové volebního výboru, 
 
již teď je jasné, že se nám podaří ušetřit ve volebním rozpočtu přes dvě stě tisíc korun oproti plánu. 
Připravují se jednorázové bonusy pro koordinátory, bonus dostaneme já, Jakub Horák, pražský manažer 
Dan Pecha a drobný bonus zřejmě dostane i Karolína Sadílková, která jinak fakturovala tržní sazbu. Mnozí 
členové volebního týmu se stali poslanci. Strana získá nižší stovky milionů na příspěvcích od státu. 
Nicméně na jednu důležitou osobu bylo zapomenuto - Jiří Hoskovec. 
 
Rád bych Jiřímu Hoskovcovi navrhl odměnu 150 tisíc korun za 8 měsíční práci hlukobo pod 
komerční cenou při 60+ hodinách práce týdně a za exekuci HitHit, přičemž 100 tisíc by šlo z mé 
odměny a 50 tisíc z uspořených prostředků kampaně. Navrhuji tedy, že se složíme já a strana v 
poměru 2:1. 
 
Kdyby vypadl Jiří jako můj zástupce a kritický článek celé organizace, kampaň by fungovala napůl nebo 
vůbec, ať už protože bychom neudělali třeba HitHit (což byl Jirkův projekt) nebo jiné projekty, nebo kvůli 
tomu, že bych prostě vyhořel v momentech, kdy jsem si potřeboval odpočinout a neměl bych býval nikoho k 
ruce, kdo by mě v tu chvíli spolehlivě zastoupil. Nikdo jiný s Jiřího znalostmi a spolehlivostí ve volebním 
týmu k dispozici nebyl. Když jsem na začátku kampaně dostal možnost "přivést si asistenta", bylo mi jasné, 
že potřebuji plnohodnotného člena týmu, který mě dokáže zastoupit, ne sekretářku. Musel jsem tedy 
improvizovat. Jiřího jsem naponěkolikáté přemluvil, aby si v PwC vzal neplacené volno a za 24 tisíc 
měsíčně namísto vyšetřování finančního zločinu ve velkých firmách šel pracovat pro dobro světa. Pro 
srovnání Karolína pobírala 40 tisíc měsíčně, já 36 tisíc měsíčně, ale Jiřího práce nebyla o nic méně 
důležitá. Na rozdíl ode mě, Jakuba Horáka nebo Dana Pechy nemá Jiří jako řídící pracovník bonus za 
úspěch. Připomínám rovněž, že Jiří vyjednal příznivé ceny novin, cenu solární lodi snížil na polovinu a 
přinesl téměř 700 tisíc korun díky úspěšnému projektu na HitHit, který vedl. Protože Jiří byl 1) kritický 2) 
někde na polovině tržního platu za tuto pozici 3) nemá žádnou odměnu odjinud, přijde mi takto vysoká 
odměna v jeho případě opodstatněná. 
 
Závěrem připomínám naši obezřetnost při práci s finančními prostředky 
- Podařilo se nám vybrat víc než dva a půl milionu korun stylem "amerického" fundraisingu. Úspěch naší 
iniciativy nikdo nečekal, přesto fungoval. 
- Dosáhli jsme úspor v daních a administrativě, protože např. díky přefakturaci online reklamy přes 1. 
Pirátská s.r.o. strana nemá zvýšené administrativní náklady spojené s odvodem DPH nebo díky půjčce na 
eshop a odkupu shopu 1. Pirátskou namísto vyrovnání mezi provozovatelem a stranou jsme uspořili 
dalších zhruba 8 tisíc korun na daních. Tyto úspory se nakupily. 
- Přímý dovoz z Číny uspořil téměř 50 % nákladů na největší várce propagačních předmětů. U všeho 
dováženého zboží jsme dosáhli těch nejlepších cen, jaké Piráti kdy měli (např. cena vlajek: dříve nás vlajka 
stála 200 korun, díky dovozu 90). 
- Propůjčil jsem straně software na zakládání firem. 
- Na poslední chvíli jsme srazili některé výdaje zejména na online, což ušetřilo další prostředky. 
 
Věřím proto, že odměna je opodstatněná a toto provedení, kdy se složíme já i strana, je nejférovější, 
nejtransparentnější a nejšetrnější řešení. Předem děkuji za vyhovění této žádosti. 
 
Štěpán Štrébl 
volební manažer 
 
Příloha: Usnesení 
 
Volební výbor 
schvaluje záměr 50 tisíc korun na mimořádnou odměnu za kampaň pro Jiřího Hoskovce; 
schvaluje dodatek ke smlouvě s volebním manažerem, který umožní použít část odměny za mandát 
určené volebnímu manažerovi na odměnu asistenta volebního manažera. 


