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Důvody k založení spolku

Hlavním důvodem k založení spolku byla silná nespokojenost s politickou situací, která
se v posledních letech zhoršovala. O špatném stavu české demokracie vypovídaly zejména
tyto skutečnosti: vysoká centralizace moci do rukou premiéra Andreje Babiše, jeho obrovský
střet zájmů a vlastnění médií, vysávání státního rozpočtu, časté útoky na nezávislá média z
vlády i  z  prezidentského úřadu,  snahy ovládnout justici,  silný populismus a lživý politický
marketing  vládnoucích  stran,  stále  hrubější  vystupování  politiků,  vzdalování  se
demokratickým hodnotám.

Zhoršování politické situace dokládají i objektivní ukazatele jako index vnímání korupce
vyhodnocovaný  Transparency  International,  index  demokracie  vyhodnocovaný  Economist
Intelligence  Unit  nebo  četnost  lživých  a  zavádějících  výroků  vládnoucích  politiků
vyhodnocovaných  spolkem  Demagog.  Obavy  z  toho,  že  ničení  naší  demokracie  bude
pokračovat i další roky po volbách, byly natolik silné, že jsme se rozhodli udělat něco víc než
jen odevzdat náš hlas.

Forma činnosti spolku

Jednou z příčin úpadku demokracie je skutečnost, že si lidé nevolí ty lepší politiky, ale
dávají  přednost populistům. Mnoho voličů se rozhoduje na základě mýtů,  dezinformací  a
domněnek.  Právě  na  tento  problém  jsme  se  rozhodli  zaměřit,  a  to  tvorbou  webu
Kohonevolit.cz, který pomáhá nerozhodnutým voličům a všem, kteří se v politice neorientují a
vyhledávají  si  informace  na  internetu.  To  bylo  doposud  obtížné,  protože  takový  web
neexistoval. Bylo možné nalézt obsáhlá porovnání volebních programů a volební kalkulačky,
které pouze objektivně vyhodnocují shodu názoru, ale už nehodnotí poctivost a populismus,
nebo naopak subjektivní články a diskuze plné politických názorů. Na webu Kohonevolit.cz
hodnotíme  politiky  a  strany  právě  podle  důvěryhodnosti,  demokratičnosti,  poctivosti,
množství a závažnosti skandálů. To vše bez vyjadřovaní názorů na společenská témata, což
zaručuje určitou objektivitu webu. Web zároveň slouží jako návod pro voliče, odkazuje na
nezávislá média a jiné spolky a organizace bojující za lepší demokracii.  Tím se je snažíme
podpořit, protože mnohdy nejsou veřejnosti známé, ačkoli odvádějí výbornou práci.

Činnost spolku v roce 2021

Spolek  jsme  se  rozhodli  založit  v  srpnu  2021,  krátce  před  říjnovými  volbami  do
sněmovny.  Předsedou  byl  zvolen  Jindřich  Calta  a  spolek  byl  13.  září  2021  zapsán  do
obchodního rejstříku s přiděleným IČO 11778610.

Již před založením spolku jsme pracovali na přípravě webu Kohonevolit.cz, který jsme
dále vylepšovali. V září a říjnu jsme se soustředili na propagaci webu a za tímto účelem jsme



založili transparentní účet. Protože by některá vyjádření na webu mohla být považována za
volební kampaň, registrovali jsme se u úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
jako třetí osoba volební kampaně. Web jsme podpořili placenou reklamou v internetových
vyhledávačích a na sociálních sítích. V září jsme se stali členem Sítě k ochraně demokracie.

Po  volbách  do  sněmovny  jsme  pokračovali  v  rozšiřování  webu  a  začali  jsme  ho
připravovat na příští volby – senátní na podzim 2022 a prezidentské na začátku roku 2023.

Výhled do budoucna

Těší nás vítězství demokratických stran ve volbách a příští roky vyhlížíme s nadějí, že se
stav  naší  demokracie  bude  po  dlouhé  době  opět  zlepšovat.  Přitom  si  však  velmi  dobře
uvědomujeme,  že  toto  vítězství  bylo  hodně  těsné.  Mnoho  voličů  odevzdalo  svůj  hlas
populistům a nedemokratickým stranám. Proto chceme i v příštích volbách nabízet voličům
potřebné informace a přispívat ke zvyšování politické gramotnosti.

V roce 2022 se chceme soustředit na zvýšení návštěvnosti webu Kohonevolit.cz, která v
předvolebním období zdaleka nedosahovala poptávky po informacích vyhledávaných voliči
na  internetu.  Proto  budeme  web  dále  rozšiřovat  a  snažit  se  o  vylepšení  jeho  pozice  ve
vyhledávačích.

Hospodaření

Spolek funguje na dobrovolné bázi a nemá proto žádné náklady na svoji činnost. Díky
tomu  funguje  zcela  nezávisle.  Veškeré  dary  přijaté  na  transparentní  účet  pocházely  od
fyzických osob a byly použity na propagaci webu prostřednictvím internetové reklamy. Za rok
2021 činily tyto výdaje 7 572 Kč. Ke dni 31.12.2021 činí zůstatek 129 Kč.

Poděkování

Děkuji všem, kteří spolupracovali na projektu Kohonevolit.cz, podíleli se na tvorbě webu
nebo  na  jeho  propagaci.  Děkuji  všem  dárcům  a  zakládacím  členům,  kteří  přispěli  na
propagaci  webu  a  podpořili  náš  projekt  v  začátcích.  Díky  Vašim  darům  je  naše  práce
účinnější. Nakonec děkuji Vám všem, kteří jakkoli podporujete zdravou demokracii.

19. 2. 2022

Za Kohonevolit z. s.

Jindřich Calta
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