
Žádost o schválení záměru na vypsání výběrového řízení na "strategický koncept" 
jako východiska přípravy strategie pro volby 2017  
 
Důvod: 
Vážené RV na jednání Volebního výboru (dále jen VV) jsme probírali přípravu na kampaň.  
Stávající data a strategii kampaně nejsme dle našeho názoru schopni koncipovat dostatečně 
efektivně. Jsme schopni dodat vstupní data dle plánu, tyto však nejsou v dostatečném 
detailu pro efektivní zacílení ani strategii komunikace, které bude potřeba (skupiny, důvody 
pro ně, složitost sděleného). Datový tým toto potvrdil a zaznělo to opakovaně i na volebním 
štábu. 
 
Datový tým je schopen strategii validovat, popřípadě v součinnosti s dalšími lidmi upravovat 
podle potřeb Pirátů. Plánování však je nad naše síly i dovednosti. Efektivitu online kanálů 
například či změny vysílaných zpráv audiencím z pohledu politické strany nedokážeme určit. 
Nikdy jsme touto cestou nešli. Že je potřeba se na ni vydat v rámci prezentace programu a 
boje o PS, je podle našeho názoru nezbytné. 
 
Návrh usnesení RP: 

 Republikové předsednictvo schvaluje a předkládá republikovému výboru následující 
záměr: 

o Republikový výbor schvaluje záměr na vypsání výběrového řízení na 
"strategický koncept volební kampabně" pro sněmovní volby 2017 v celkové 
maximální výši 240 000,- Kč a sucess fee pro autora konceptu v hodnotě 36 
000,- za každý získaný mandát. 

 
Návrh VV pro záměr: 

 Najít ve výběrovém řízení partnera (stratéga či agenturu) na vytvoření strategického 
plánu kampaně  

 
Rozpočet: 

 Úvodní analýza – max. 150 000,- CZK (odevzdání do 31. 3. 2017) 
 Měsíční maintenance fee - dohled nad exekucí, strop 15 000,- měsíčně, 6 měsíců, 

včetně změn a úprav strategie podle vývoje – max. 90 000,- CZK 
 Success fee za každý získaný mandát odměna 36 000,- Kč. 

 
 Rozpočet shrnutí 

o Celkem do voleb: max 240 000,- CZK 
o Success fee 36 000 Kč za každý získaný mandát 

Potřeba: 
Strategický plán kampaně bude obsahovat: 

 Získání znalosti o cílových skupinách 
 Systematická definice cílových skupin, definice potřeb, určení komunikačních kanálů, 

velikost skupiny 
 Změření a určení KPI (key performance indicators) pro určité skupiny a metodiku 

změření postupu v rámci komunikace s těmito skupinami (návštěvy, interakce apod.) 
 Volební potenciál Pirátů v rámci cílových skupin, plus co je v pirátském programu pro 

ně relevantní 
 Co aktivizuje skupinu z našeho programu/činnosti – co je pro ně klíčové 
 Způsob komunikace na určené skupiny – message, tonalita 
 Strategie kampaně v čase (kampaň na umístění v průzkumech v létě, ostrá kampaň 

na volby) 
 Určení cílů a konverzí a jejich měření v součinnosti s Piráty 

o Navyšování awereness (stále lidé nevědí co dělají Piráti) 
o Získání kontaktu 



o Získání aktivního dobrovolníka 
o Přihlášení a setrvání v newsgroupě 
o Zvýšení umístění v průzkumu 
o Hlas pro piráty ve volbách 

 Definice komunikačních kanálů 
 Doporučení v rámci Online, outdoor, dobrovolnická kampan, PR 
 KPI kampaně 
 Zadání pro sociologický výzkum 
 Maintenance kampaně v sekvencích po týdnu – co bude výstupem 
 Týdenní feedback KPI, revize vývoje strategie a součinnost v přípravě exekuce 

Komunikaci a úpravy strategie řeší volební manažer a volební výbor, je komunikována s 
volebním štábem a týmy, které se na kampani v něm podílejí. 
Vstupy do výběrového řízení: 

 Program strany 
 Náš návrh strategie (dodá datový team) 
 Známý rozpočet na produkci a exekuci kampaně – kolik máme na tvorbu „artefaktů“ 

nákup médií a maintenance 
 Limitace ve využití kanálů (FB ano/ne apod.)   

 
Poznámka:  
Naprostou většinu věcí stále řešíme na úrovni strany tj. in-house a ani strategii nehodláme 
získat tzv. „na klič“ 

 Kreativní koncept kampaně - in-house nástřel vizuálů a copy (odhadovaná cena při 
nákupu by byla 150k-250k) 

 Detailní analýza specifických komunikačních kanálů jednotlivých skupin 
 Obsah, osoby, program 

 


