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Stručný přehled

Evropská občanská iniciativa dává občanům výjimečnou příležitost  spoluutvářet agendu evropské politiky a žádat 
Evropskou komisi (dále jen „Komise“), aby ve věci jejich zájmu navrhla právní předpis, spadá-li do její pravomoci. 
Aby byla iniciativa zařazena na pořad jednání Komise, musí organizátoři iniciativy shromáždit prohlášení o podpoře 
nejméně od 1 milionů občanů z nejméně sedmi členských států EU. Na shromažďování prohlášení o podpoře mají 
organizátoři 12 měsíců. Počáteční datum sběru si mohou zvolit do 6 měsíců od registrace iniciativy.

Více o tom, jak probíhá registrace evropských občanských iniciativ, najdete v pokynech Jak připravit návrh iniciativy. 
Pokud jíž máte nějaký nápad a hledáte nezávislé poradenství, může využít funkci PORADENSTVÍ na stránkách Fóra 
evropské občanské iniciativy. Získáte tam individuální pomoc během přípravné fáze organizování iniciativy. 

Shromáždit do 12 měsíců přes jeden milion podpisů od občanů z nejméně 7 zemí EU není snadný úkol. Proto je 
třeba plán kampaně připravit s dostatečným předstihem před datem jejího zahájení a zajistit zdroje potřebné k jeho 
realizaci. Je třeba:

• sestavit a koordinovat realizační tým kampaně v různých zemích, fungující v různých jazycích a spolupracující 
s různými partnery;

• formulovat jasná a propojená hlavní poselství kampaně a zároveň ponechat určitou volnost, aby je bylo 
možné přizpůsobit místním potřebám;

• vytvořit vizuální identitu;

• vytvořit pro vaši iniciativu velmi dobře fungující internetové stránky;

• zjistit, které komunikační kanály pro vás budou klíčové.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_cs


- Jak vést kampaň -

4

EVROPSKÁ 
OBČANSKÁ 
INICIATIVA

2
Vytvořte si v celé EU 
podpůrnou infrastrukturu

Nejúspěšnější evropské občanské kampaně stavěly na základech, které si 
organizátoři vytvořili ještě před předložením návrhu iniciativy. Pokud již 
součástí silné celoevropské sítě jste, nejprve sestavte organizační jádro, 
které bude zajišťovat podporu. V ideálním případě byste měli mít takovou 
síť k dispozici již před zahájením iniciativy, ale z pozice organizátora na ni 
můžete pracovat (nebo ji konsolidovat) i mezi registrací iniciativy a začátkem 
sběru podpisů.  Snažte se navázat kontakty s organizovanými a aktivními 
občany a organizacemi z jiných členských státech, kteří sdílejí vaše zájmy a 
cíle. Pokud již takovou síť máte, bude s vašimi evropskými partnery třeba 
zvážit některé předběžné kroky (viz také pokyny Jak hledat partnery):

• Bude třeba porozumět zájmům a cílům jednotlivých partnerů – 
jejich záměry nemusí být totožné. Definujte si hlavní cíle kampaně, 
které sdílejí všichni partneři.

• Pečlivě si zvolte několik členských států (doporučujeme alespoň 
sedm), ve kterých je vaše téma již dobře známé, má širokou 
podporu a kde máte silného partnera. Kampaň tak zaměřte tam, 
kde má největší šanci na úspěch.

• Zjistěte si informace o finančních, personálních, síťových a 
dobrovolnických zdrojích každého partnera a v případě potřeby 
poskytujte slabším partnerům pomoc vyhledáním druhého 
partnera v téže zemi.

• Dohodněte se na finančních aspektech – bude kampaň financována 
v každé zemi z místních zdrojů, nebo budete prostředky sdílet a 
přidělovat podle potřeby?

• Stanovte si, jak budete kampaň koordinovat – jaké interní 
komunikační nástroje budete používat a ve kterých jazycích?

• Určete národní a koordinační týmy a pokud to bude možné, 
vytvořte příležitost, aby se všichni osobně mohli sejít.

• Co nejdříve začněte pravidelně spolupracovat (pomocí 
dohodnutých nástrojů a jazyků) na přípravě plánu kampaně. Rychle 
dořešte veškeré problémy v oblasti vnitřní komunikace.

Tipy
Efektivní komunikace v rámci vaší 
nadnárodní kampaně vám umožní 
sdílet nápady, metody a materiály 
(texty, návrhy atd.) a vyvarovat se 
opakování chyb. Použijte model 
ústředních koordinátorů, kteří 
podporují a vedou národní týmy, 
ale národní týmy zároveň mohou 
snadno komunikovat navzájem 
(využijte skupiny na WhatsAppu, 
Slacku nebo Skypu).
Sestavte komunikační plán 
obsahující tři hlavní fáze:
• Před zahájením – v této fázi 

se komunikace zaměřuje 
na vytvoření ekosystému 
zúčastněných stran a na 
formulování a otestování 
hlavních sdělení a materiálů 
kampaně.

• Veřejná kampaň – období 
trvající 12 měsíců, během něhož 
budete shromažďovat prohlášení 
o podpoře s jediným cílem: 
získat 1 milion podpisů.

• Návazná opatření – ať už bude 
výsledek iniciativy jakýkoli, i 
nadále budete nejspíš chtít 
komunikovat s členy vaší sítě a s 
podporovateli.

Začněte vymezením vašich 
hlavních cílových skupin. Ty se 
mohou v jednotlivých zemích lišit. 
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Které jsou vaše cílové skupiny?
• Zjistěte, ve kterých skupinách nejsnáze najdete osoby, které budou ochotny vaše prohlášení o podpoře podepsat. 

Nespoléhejte se na intuici – snažte se na podporu analýzy zorganizovat vlastní průzkum. 
• Konzultujte volbu klíčových skupin s vašimi partnery v prioritních zemích – místní jsou nejlépe obeznámeni se situací.
• Pokuste se definovat čtyři nebo pět typických stoupenců vaší myšlenky jako postavy/profily — jejich jméno, pohlaví, věk, 

povolání, zájmy, příslušnost ke skupinám atd. Každou si vizualizujte. Proberte, jak bude nejvhodnější ke každé z těchto osob 
při komunikaci o iniciativě přistupovat a navrhněte podle toho strategii. 

• Zjistěte, kde se tyto skupiny lidí sdružují – online i offline. Bude důležité vybrat jednu nebo dvě sociální platformy, na něž 
se vaše kampaň zaměří – místa osobního setkávání mají ale také svůj význam.

• Analyzujte, jaký jazyk tito lidé používají, co je zajímá a co je naopak odrazuje. Tyto prvky se mohou u jednotlivých profilů 
lišit, takže nepodceňte rozdíly.
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Klíčovou součástí plánu kampaně je samotná agenda. Pro každou velkou 
akci (dlouhé víceleté kampaně) si co nejkonkrétněji stanovte:

• Cílové skupiny

• Komunikační kanály – může jít o sociální platformu typu Facebook 
nebo mediální kampaň

• Klíčová sdělení

• Mediální formáty

• Čas a zdroje potřebné k vytvoření komunikačních prostředků – jsou 
realistické?

• Datum zahájení a dokončení akce

• Cíle – kolik podpisů by každá akce měla přinést?

Inteligentní komunikační strategie má kumulativní dopad. Snažte se 
plánovat činnosti tak, aby vzájemně násobily svůj dopad. Například:

• Určete si v rámci první vlny signatářů v určité zemi známou 
oblíbenou osobnost.

• Snažte se tuto vlivnou osobu pro svou věc získat tím, že na Twitteru 
zveřejníte, že mnoho jeho/jejích fanoušků již iniciativu podpořilo. 
Požádejte tuto osobu, aby se k iniciativě připojila také.

• Zveřejněte obsah, který bude pro její fanoušky atraktivní (zejména 
pokud tato osoba vaši inciativu skutečně podpoří).

• Využít příběh k podnícení zájmu sdělovacích prostředků.

• Celý postup pak opakujte.

Tip
Rozhodující je načasování. 
Neplánujte hlavní akce kampaně 
na léto nebo na vánoční prázdniny, 
kdy mají lidé v hlavě jiné věci. 
Sledujte na druhé straně dynamiku 
místní politické scény. Využívejte 
relevantní vnitrostátní a regionální 
akce a debaty, během kterých se 
hovoří o tématech, mezi která 
předmět vaší iniciativy spadá. 
Jedná se o příležitosti, jak dopad 
vaší kampaně posílit.
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Marketingové strategie

Ne všechny evropské občanské iniciativy, kterým se podařilo shromáždit 
1 milionů podpisů, se zaměřovaly výhradně na sociální média. Avšak je 
všeobecně uznávaným faktem, že sociální média jsou velmi účinným 
způsobem, jak získat podporu. V závislosti na specifickém vnitrostátním 
kontextu mohou ale skvěle zafungovat i jiné strategie. Každá iniciativa by 
však měla mít silnou marketingovou strategii pro sociální média. Postupujte 
takto:

• Určete si cílové skupiny.

• Vyberte jednu (maximálně dvě) sociální platformy široce využívané 
danou cílovou komunitou – v ideálním případě ty, na kterých jste si 
již vy nebo vaši partneři vybudovali nějakou pozici.

• Identifikujte v cílové skupině prostředníky a influencery s velkým 
počtem fanoušků.

• Buďte kreativní a vymyslete pro vaši iniciativu krátký, působivý 
a snadno pochopitelný název, který lze snadno přeložit do jiných 
jazyků – například „Zakažte glyfosát“ nebo „Bydlení pro všechny“. 
Vytvořte atraktivní grafické a vizuální prvky. 

• Sestavte (a otestujte) vhodný obsah a sdělení kampaně — každý 
obsah by měl rezonovat u cílové skupiny, a měl by být proto psán 
jasně a stručně, aby se dal  použít ve více sdělovacích prostředcích.

• Kampaň realizujte ve vlnách – pokud si to můžete dovolit, využijte 
drobnější finanční částky na propagaci příspěvků, které se vzájemně 
dobře doplňují.

• Pečlivě výsledky monitorujte. Sledujte pokud možno chování 
uživatelů. V které fázi uživatel ztratí zájem cestou k online systému 
sběru podpisů? Co opadnutí zájmu způsobuje? Lze to nějak změnit? 
Shromažďujte zpětnou vazbu a výsledky. Pomůže vám to sdělení a 
kampaň optimalizovat.

Tipy
• Odpovídejte online na 

připomínky a dotazy – pokud 
narazíte na internetové trolly, 
buďte zdvořilí, ale rozhodní. 
Vaše komunita vás bude chránit. 
Vytrvalé autory nenávistných 
příspěvků zablokujte.

• Buďte trpěliví – konečným cílem 
sice je motivovat lidi k tomu, 
aby vám přes online systém 
zaslali podpis, avšak nemusí 
být nejúčinnější strategií je o to 
přímo žádat.

• Motivujte prostředníky a 
influencery, aby vaše hlavní 
sdělení a příspěvky šířili.

• Využívejte místní akce – 
například významné konference 
nebo televizní programy a 
související hashtagy. Pomůže 
vám to komunikovat s novými 
skupinami.
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Text klíčových sdělení

Při formulování a testování vašich hlavních sdělení si odpovězte na tyto 
otázky:

• Zamyslete se nad tím, jak byste účel vaší iniciativy vysvětlili ve dvou 
či třech větách babičce nebo sousedům.

• A jak byste myšlenku vysvětlili 10letému dítěti?

• Snažte se vysvětlení shrnout do pouhých pěti slov. (Nesnažte se 
být nutně zajímaví, spíše buďte praktičtí.)

• Vaše sdělení by měla působit pozitivně.

• Mějte připravené jasné a jednoduché vysvětlení postupu evropské 
občanské iniciativy – např. proč chcete, aby oslovení vyplnili 
prohlášení o podpoře? Jak vámi požadovaný právní předpis EU 
situaci změní? 
Využívejte komunikační materiály dostupné ve všech úředních 
jazycích EU na internetových stránkách evropské občanské 
iniciativy. 

• Lokalizujte sdělení pro země, kde povedete kampaň – měla by 
být k dispozici v místním jazyce/jazycích a přizpůsobena místním 
kulturním souvislostem. 

• Otestujte si sdělení na členech vaší cílové skupiny. Reagují tak, jak 
jste čekali?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_cs
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Komunikační kanály

Propagační stránka poslouží jako skvělý nástroj kampaně tehdy, pokud:

• Lze ji snadno najít – zaregistrujte si krátký, relevantní a snadno zapamatovatelný název domény.

• Je mnohojazyčná – v jazycích zemí, kde vedete kampaň.

• Objasňuje problematiku – lidé by tam měli najít jasné a stručné vysvětlení problému, kterým se vaše 
iniciativa zabývá, popis řešení, které navrhujete, a postup a harmonogram vaší evropské občanské iniciativy.

• Zaujme – atraktivní a chytlavé vizuální materiály, například grafické prvky či videa, rovněž pomohou vaše 
cílové skupiny oslovit a přesvědčit. 

• Motivuje – zveřejňujte co nejčerstvější aktuality, počty podpisů z jednotlivých zemí a jejich celkový počet. 
Povzbudíte tak koordinátory a dobrovolníky a zaujmete další potenciální signatáře.

• Je užitečná – umístěte na ni odkazy na další relevantní informace.

• Podněcuje k akci – umístěte na ni vhodně tlačítko vedoucí k online systému sběru podpisů.

Využití sociálních médií

Co nejdříve rozhodněte o tom, které sociální platformy (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube atd.) a které 
účty budete používat. Budete například využívat stávající facebookové stránky partnerů, nebo vytvoříte pro účely 
kampaně speciální stránku? Pouze jednu centrální (s obsahem v několika jazycích) nebo pro každou zemi kampaně 
zvlášť?

Pokud se chystáte pro potřeby kampaně vytvořit jeden nebo více účtů, udělejte to co nejdříve, tedy s velkým 
předstihem před jejím zahájením, a vytvořte si základní síť prostředníků a influencerů. Jak se bude síť vašich 
příznivců rozrůstat, začněte o iniciativě psát, budujte publicitu, propagujte, zasílejte novinky o přípravách a o 
registraci a žádejte ostatní o připomínky a/nebo pomoc. Zpětná vazba vám pomůže vaše sdělení vyladit a lokalizovat. 
Odpovídejte v co nejpozitivnějším duchu na co největší počet komentářů. Pokud váš obsah nasdílí důležitý influencer, 
zveřejněte jeho příspěvek dalším nasdílením. Ozývejte se, upozorňujte na kampaň a buďte připraveni hovořit přímo 
s každou osobou, která připojí komentář. Buďte připraveni zodpovědět všechny otázky, které vám mohou položit. 
Usnadněte jim rozhodnutí podepsat prohlášení o podpoře.
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Pokud to váš rozpočet na komunikaci umožní, vytvořte zvlášť pro sociální 
média multimediální obsah: infografiky, animace ve formátu GIF, fotografie 
a krátké video. Připravte si je rovnou v mnohojazyčném formátu, aby se 
daly použít ve všech cílových zemích. Může se jednat například o krátké 
působivé video beze slov, pouze s připojeným textem v příslušném jazyce 
cílové země. Takový materiál budete moci využívat vícekrát – můžete ho 
prezentovat při různých příležitostech a doplňovat různými apely. Používejte 
pokud možno jediný mezinárodní hashtag a odkazujte na vaše internetové 
stránky.

Propagační akce

Zaměřte své omezené zdroje tam, kde je pravděpodobné, že budou mít 
největší dopad. Samotný fakt, že na akci přijde mnoho lidí, nezaručuje, že se 
vám tam podaří získat mnoho podpisů. A naopak: pokud se jedná o akci, kde 
bude většina lidí vaší věci nakloněna, patrně stojí za návštěvu.

Budou se vám hodit například tyto propagační materiály:

• Pohlednice nebo vizitky se sloganem kampaně, adresou stránek 
a hashtagem (v každém jazyce), které budou moci dobrovolníci a 
příznivci věnovat potenciálním signatářům.

• Nakopírované listy s důležitými informacemi, které připojíte k 
formulářům prohlášení o podpoře (v každém jazyce). Vysvětlete 
v nich méně srozumitelné aspekty a důvody, proč se od signatářů 
požadují osobní údaje.

Tipy
• Posilujte základnu příznivců 

tím, že budete vnášet přidanou 
hodnotu do konverzací a 
komunit, které jsou z hlediska 
cílů vaší iniciativy relevantní. 

• Buďte vidět, buďte originální, 
buďte opravdoví.

• Pište včas a pravidelně, abyste 
působili co nejinteraktivněji. 
Využívejte hashtagy, označujte 
tak další klíčové účty a využívejte 
interaktivní funkce, jako jsou 
průzkumy, živé příspěvky nebo 
odpovědi na časté dotazy. 
Zábavná a atraktivní forma není 
nikdy na škodu. 

• Žádejte příznivce, dobrovolníky, 
prostředníky a influencery, aby 
váš obsah sdíleli. Monitorujte 
výsledky. 

• Opakujte a kopírujte to, co v 
každé zemi funguje nejlépe. To, 
co nefunguje dobře, vylepšete 
nebo přestaňte využívat.

Tip
Usilujte na akcích o možnost 
vystoupit. Nacvičte si působivou 
řeč, aby i pětiminutový proslov 
přinesl podpisy.
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Výše uvedený text má sloužit jako návod pro organizátory občanských iniciativ. Pro Evropskou komisi 
není právně závazný. Neposkytuje vyčerpávající informace a nepředstavuje oficiální interpretaci 
textu Smluv. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v 
textu uvedeny.

Vztahy se zástupci tisku

Pokud vy nebo vaši partneři nemáte zavedené (a dobře finančně zajištěné) 
týmy pro styk s veřejností, neplýtvejte příliš času tiskovými zprávami. 
Namísto toho se snažte navazovat přímé osobní kontakty s jednotlivými 
novináři, kteří již o tématech, která jsou předmětem vaší iniciativy, někdy 
psali. Každý tým kampaně, ústřední i národní, by měl mít jednoho člena, 
který dokáže působivě a uvolněně vystupovat v televizi nebo v rozhlase. 
Nezaměřujte se pouze na novináře z velkých celostátních novin nebo 
na hlavní vysílací kanály. Zájem sdělovacích prostředků často vzniká 
postupně. Dobře napsaný článek v místním tisku může přitáhnout 
pozornost regionálních novin a tak dále. Nikdy neodmítejte příležitost 
hovořit s novinářem. Bloggeři, vloggeři, autoři podcastů a další influenceři 
ze sociálních médií mají často dobrý přístup ke komunitám zaměřeným na 
konkrétní témata.

Informace o tom, jak finanční prostředky získávaly úspěšné iniciativy, 
najdete v těchto přehledech:

• Jeden z nás 

• Right2Water 

• Zakažte glyfosát 

• Stop vivisekci 

• Minority SafePack (zatím není k dispozici)

Budete-li potřebovat individuální a nezávislé poradenství, využijte část 
„Poradenství“ na stránkách Fórum Evropské občanské iniciativy. Odpověď 
obdržíte do 8 pracovních dnů.

Tipy
• Věnujte pozornost novinářům 

ze sociálních médií, sdílejte 
jejich obsah, pokud je pro 
vaši iniciativu relevantní, a 
vysvětlujte, proč se o jejich 
příspěvky zajímáte. 

• Sledujte textové zprávy, e-mail a 
příchozí hovory. 

• Nežádejte pouze o místo pro váš 
článek – zamyslete se nad tím, 
jako originálně přispět (neotřelý 
lidský příběh, politické hledisko, 
povedenou fotku...).
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