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Stále působíme v Česku — v Brně, 
Praze, Táboře a Ostravě, ovšem čím 
dál většího významu nabývají i naše 
zahraniční aktivity. Angažujeme se 
intenzivně v Polsku, úspěchu jsme do-
sáhli ve Slovinsku, naši právní experti 
byli přizváni na konference na Colum-
bia University v New Yorku či v Oxfor-
du. Při Evropské Komisi vyvrcholila 
naše snaha o změnu kurzu EU v otázce 
odpovědnosti korporací vydáním „Sdě-
lení o odpovědnosti korporací“ — de 
facto nového programového prohlášení 
Evropské Komise pro tuto oblast. 

V České republice jsme se dostali 
daleko s návrhem na rozšíření pravo-

mocí NKÚ. Poskytli jsme hodně přes 
tisíc bezplatných právních konzulta-
cí, nejčastěji k územnímu plánování, 
územnímu a stavebnímu řízení a účas-
ti veřejnosti v nich. Zorganizovali jsme 
spojení sil nejvýznamnějších protiko-
rupčních organizací, abychom prosadi-
li společné požadavky. 

Všechny tyto rozsáhlé aktivity by 
nebyly možné bez podpory jednotlivců 
i institucí. Všem, kteří přispěli na naši 
činnost finančně nebo jinak, patří vel-
ký dík.

V rukou držíte zprávu o činnosti Ekologického právního 
servisu v loňském roce. Rok 2011 byl pro nás rokem 
prudkého rozvoje. 

Pavel FrancStanislav Kutáček

Úvodní slovo
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Odpovědný stát

Jedním z nejdůležitějších problémů společenského života v České republice je 
klientelismus a systémová korupce. Veřejnost tento problém intenzivně vnímá 
a formuje se zde celospolečenská poptávka po jeho řešení. Našim cílem je proto 
navrhnut a pomoci prosadit legislativní opatření, která eliminují příležitosti pro 
systémovou korupci. V roce 2011 jsme mimojiné otevřeli téma korupčních rizik 
při správě státem ovládaných firem a navrhli pro ČR  zákon o lobbingu. V diskuzi 
s ostatními watchdogy se snažíme najít způsob, jakým by tyto organizace mohly 
využít obrovskou společenskou poptávku po řešení problému korupce k tomu, 
aby společně prosadily skutečně funkční a nepopulistická řešení. Jedním 
z výsledků této činnosti byla koordinovaná akce nevládního sektoru v rámci  
tzv. Pankrácké výzvy.
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Pankrácká výzva

Poprvé v historii jsme spojili síly nej-
významnějších protikorupčních or-
ganizací, abychom prosadili společné 
požadavky. 

Podezřelý odchod Martina Romana 
z postu ředitele největší státní firmy 
ČEZ na post, ze kterého by mohl zpětně 
zahladit stopy po několika podezřelých 
machinacích se státním majetkem, nás 
přiměl zmobilizovat ostatní protiko-
rupční organizace (Transparency In-
ternational, Oživení, Vyměňte politiky 
a další) pod společnou výzvu. 

Výzva adresovaná premiérovi, mi-
nistrovi financí Kalouskovi, předse-
dovi ČSSD Sobotkovi a vicepremiérce 
Peake požaduje

• okamžité odvolání Martina Romana 
z dozorčí rady ČEZu

• zajištění nezávislého vyšetřování 
zakázek pro Škodu Power

• znemožnění obchodování s ano-
nymními firmami ve stanovách ČEZ

• zřízení vládního nominačního vý-
boru pro jmenování dozorčích rad

• umožnění kontroly NKÚ ve spo-
lečnostech ovládaných státem a 
samosprávou

Výzvu od listopadu do konce roku 
podpořilo 12 největších protikorupč-
ních organizací a cca 5000 jednotlivců.

Setkání protikorupčních organizací
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Rozšíření pravomoci NKÚ  
o kontrolu státních firem

19. května 2011 jsme uspořádali semi-
nář pro poslance1 a prezentovali naši 
analýzu2, ze které vyplývá, že stát má 
v akciových společnostech majetek v 
celkovém objemu odpovídajícím 62 % 
ročních příjmů státního rozpočtu. 

Na rozdíl od všech okolních států 
tento balík peněz nemůže v České re-
publice kontrolovat Nejvyšší kontrolní 
úřad. Nejenže tak ČR neplní meziná-
rodní standard – tzv. Limeskou dekla-
raci, ale hlavně nechává více než 600 
miliard korun zcela bez dozoru.

Předložili jsme návrh na rozšíření 
kontrolních pravomocí NKÚ i na stá-
tem vlastněné firmy, který má oporu 
v koaliční smlouvě, avšak do progra-
mového prohlášení vlády se již z ne-

1 http://www.youtube.com/watch?v=z0eO3otQZyg

2 http://aa.ecn.cz/img_upload/8d7362970723bd7e-

c5a17e791cf88d95/2011_06_01_EPS_ANALYZA_NKU_

FINAL.pdf

jasných důvodů nedostal. Navrhovaná 
novela Ústavy a zákona o NKÚ, kterou 
vláda předložila, rozšiřuje pravomo-
ci NKÚ pouze na samosprávu, vysoké 
školy a veřejnoprávní média. 

Rozšíření pravomocí NKÚ na stá-
tem vlastněné podniky, jak je to běžné 
v zahraničí, by mohlo pomoci předejít 
divokému tunelování a neefektivnímu 
hospodaření státních firem a ušetřit 
státu desítky miliard korun ročně. 

Poslanci, na základě našich dopo-
ručení a právní analýzy, načetli a do-
poručili sněmovně pozměňovací návrh 
novely Ústavy a zákona o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, který obsahuje roz-
šíření pravomocí NKÚ o kontrolu stát-
ních a obecních firem. 
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Zákon o lobbingu

Připravili jsme paragrafový návrh zá-
kona o lobbingu, na kterém se shodly 
hlavní protikorupční organizace v Čes-
ké republice. 

Návrh vychází z výsledků kulatých 
stolů pořádaných Respekt institutem 
na jaře 2011 a příkladů dobré praxe ze 
zahraničí.

Pravidla řízení 
státních firem

Cílem mezinárodní konference, kterou 
jsme pořádali spolu s Respekt institu-
tem, bylo otevřít na politické úrovni 
dosud opomíjené téma řízení státních 
firem. Konference ukázala, že úprava 
pravidel, podle nichž jsou v České re-
publice řízeny státní firmy, je jedním 
z klíčů ke zvládnutí korupce. 

Na konferenci „Transparentnost 
a  odpovědnost při správě obchodních 
společností ovládaných samosprá-
vami“ vystoupili zahraniční hosté — 
Hans Christiansen (ekonom OECD), 
Morten M. Kallevig (bývalý náměstek 
generálního ředitele Odboru majetku 
Královského norského ministerstva 
obchodu a průmyslu), Mark Boyle (pro-
vozní ředitel britského Department of 
Business Innovation and Skills).

5ekologický právní servis /  výroční zpráva 2011



Odpovědná energie

Naším cílem je zejména právními prostředky přispět k postupné transformaci evropské 
energetiky směrem k udržitelnější a decentralizovanější podobě. Opuštění paradigmatu 
energetiky velkých centrálních zdrojů, které jsou zpravidla v rukou několika korporací 
silně ovlivňujících činnost veřejných institucí, a také posilování role malých zdrojů 
založených na obnovitelných zdrojích energie, chápeme jako posílení demokratických 
prvků ve společnosti.
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Bezplatné emisní 
povolenky za 48 miliard

Naše práce na této kauze začala už 
v roce 2009, kdy byl přijat protiústav-
ní přílepek k zákonu o spotřební dani. 
Česká republika si tak prostřednic-
tvím argumentů podstrčených ČEZem 
vymohla na EU výjimku, podle které 
bude moci v následujícím období na 
rozdíl od zbytku Evropy rozdat emisní 
povolenky výrobcům energií zdarma.

Do září 2011 musela vláda schválit 
a  předložit Komisi žádost o bezplatné 
povolenky s výčtem všech podpoře-
ných projektů. Upozornili jsme politi-
ky na to, že je stále možné přehodnotit 
situaci a o povolenky nezažádat. Tím 
by si Česká republika mohla přijít na 
cca 48 miliard, které by se daly použít 
na zmírnění dopadů vládních škrtů, 
nastartování ekonomiky, úsporu ener-
gií a snižování účtů za elektřinu do-
mácnostem.

V krátkém čase se k požadavku, aby 
vláda myslela raději na občany, při-
pojilo několik organizací – např. Svaz 
českých a moravských bytových druž-
stev spravující zhruba 18 % bytového 
fondu v ČR s více jak 2 000 000 bydlí-
cími, Odborový svaz Hasičů nebo Svaz 
odborářů a služeb dopravy - a více než 
tisícovka jednotlivců.

Nesouhlasně se k rozdání povole-
nek nechali slyšet například Jana Hays 
z Candole Partners, Karel Schwar-
zenberg, ekonom Milan Zelený nebo 
ministr financí Miroslav Kalousek: 
„S bezplatným přidělením povolenek 
zásadně nesouhlasím. Je třeba myslet 
na příjmy rozpočtu a najít kompromis 
mezi potřebami energetických firem 
a státu,“ prohlásil.

Přesto vláda žádost nakonec schvá-
lila a odeslala Evropské komisi. Ana-

lyzovali jsme odeslanou žádost, z níž 
vyplynulo, že její obsah je v přímém 
rozporu s evropskou legislativou a řadě 
budoucích příjemců povolenek by tato 
výhoda vůbec neměla být poskytnuta. 
Na tyto závažné nedostatky jsme upo-
zornili Evropskou komisi, která bude 
o české žádosti rozhodovat v polovině 
roku 2012. Kromě poskytnutí samotné 
analýzy jsme celou věc několikrát dis-
kutovali přímo s odpovědnými úřední-
ky v Bruselu. 

Image courtesy of EWEA
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Velká výzva

Pomáhali jsme síti Friends of the Ear-
th vytvořit právní návrhy inspirované 
britským Climate Change Act z roku 
2008. 

Tato legislativa představuje bezpre-
cedentní právně závazný dlouhodobý 
rámec snížení produkce uhlíkových 
emisí.. Inspirovali jsme se britským 
modelem, kdy veřejnou diskuzi a ně-
kdy dokonce legislativní proces odstar-
tovala kampaň Velká výzva členských 
organizací sítě Friends of the Earth.

Společně jsme usilovali o národní 
návrhy zákonů ke změně klimatu, kte-
ré by byly účinné a poskytovaly jasný 
a vymahatelný rámec pro dlouhodobý 
vývoj státních politik. Naším společ-
ným cílem jsou opatření, která by sys-
tematicky podporovala vizi decentra-
lizované ekonomiky, s co nejmenším 
využitím fosilních zdrojů.

V Maďarsku jsme k této problema-
tice organizovali workshop, pomáhali 
jsme slovinské neziskové organizaci 
FOCUS připomínkovat slovinský návrh 
zákona  a poskytovali právní podporu 
během jejího vyjednávání se slovin-
skou vládou. Vytvořili jsme komplexní 

právní podklady pro českou verzi 
zákona pro organizaci Hnutí Duha 
a zorganizovali jsme setkání se 
zákonodárci na Ministerstvu ži-
votního prostředí, na němž jsme  
legislativní řešení představili. 

Úspěchem je také vytvoření 
online databáze1, která podává 
informace a materiály souvisejí-
cí s dosud vydanou legislativou 
ke změně klimatu tou nejsrozu-
mitelněji možnou formou a má 
za cíl evokovat celospolečenskou  
diskuzi.

1 http://www.climatedatabase.eu/

Kauza Prunéřov II 
Korupční projekt 
modernizace největší české 
hnědouhelné elektrárny

Pro zastavení kauzy předražené mo-
dernizace elektrárny Prunéřov II jsme 
zajistili nové důkazy.  Zjistili jsme, že 
pro projekt, který nesplňuje legislativ-
ní požadavky na kvalitu technologií, 
a je pravděpodobně výrazně předraže-
ný, nemá společnost ČEZ zajištěn do-
statek paliva. 

Hrozí tak, že se modernizace ČEZu 
nezaplatí, a že bude muset elektrárnu, 
pro kterou nebude mít uhlí, v budouc-
nu nevýhodně prodat.

Nezákonnosti projektu jsme napadli 
prostřednictvím účasti ve správních 
řízeních. Na přelomu roku 2011/2012 
jsme některá vydaná povolení pro 
Prunéřov napadli také u správního 
soudu. 
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Právní pomoc občanům 
ohroženým těžbou hnědého uhlí v západním Polsku

Pomáhali jsme v Polsku, kde byly 
naše aktivity zaměřeny na pro-
jekt nového hnědouhelného dolu 
nedaleko města Gubin na západě 
Polska. Zhruba 10 vesnic mělo být 
zničeno a místní životní prostředí 
nenávratně poškozeno kvůli plá-
novanému uhelnému  dolu. 

V posledním roce zde značně 
vzrostl tlak na realizaci projektu 
jak ze strany lokálních úředních 
orgánů, tak ze strany investora. 
Bylo zahájeno několik správních 
řízení s cílem začlenit projekt do 
místních a regionálních územně 
plánovacích dokumentací. Investor 
(státní společnost PWE) požádal 
o povolení pro těžbu a polská vláda 
zahrnula projekt do státní uzemní 
koncepce. 

V roce 2011 jsme díky zapoje-
ní médií, podniknutým právním 
krokům a přímým akcím společ-
ně se sdruženími Nie kopalni od-
krywkowej a EKO-Unia dosáhli 
úspěchu. Polská vláda odložila při-
jetí státní územní koncepce téměř 
o rok a ve spolupráci s obcí Gubin 

se nám podařilo zrušit proces začleně-
ní dolu do místního územního plánu. 
Rozhodnutí jsme také obhájili u soudu 
poté, co bylo napadeno krajskou samo-
správou. 

Mimoto se nám povedlo navázat 
úspěšnou spolupráci s německými 
proti uhelnými iniciativami ( Grunne 
Liga, Greenpeace), které se  do projektu 
aktivně zapojily. Všechny naše aktivity 
již teď podstatně zabrzdily schvalování 
celého projektu.

Pomoc  
v energetické 
kauze ve Slovinsku

Společně s několika evropskými part-
nery jsme vytvořili metodiku posu-
zování připravenosti elektráren pro 
aplikaci takzvané CCS (technologie 
podzemního ukládání CO2). Toto po-
souzení je nově vyžadováno pro všech-
ny velké projekty elektráren využíva-
jících fosilní paliva v EU.

V modelovém případě nově pláno-
vané elektrárny Sostanj ve Slovinsku 
jsme zdokumentovali nedostatečnost 
provedeného posouzení a napadli jej 
prostřednictvím stížností k Evropské 
komisi a Evropské investiční bance.

V případě, že se stížnostmi uspě-
jeme a naše metodika bude alespoň 
částečně akceptována jako standard, 
může se posuzování CCS připravenos-
ti elektráren stát účinným nástrojem 
k posuzování dlouhodobých rizik pro-
jektů založených na fosilních palivech. 
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Odpovědné firmy

Filip Gregor se jako zástupce občanského sektoru v poradní skupině expertů 
Evropského ředitelství pro vnitřní trh podílel na konzultacích budoucího návrhu 
zákona. Zákon má přimět evropské nadnárodní společnosti, aby sledovaly 
a zveřejňovaly dopady svého podnikání na lidská práva a přírodu. Filip Gregor 
prosazoval, aby budoucí zákon pamatoval také na oběti působení nadnárodních 
firem, a zlepšoval jejich postavení.  

Cílem naší práce je vytvoření právního rámce pro odpovědnost nadnárodních 
korporací na úrovni EU. Úzce přitom spolupracujeme s ECCJ, koalicí více jak 250 
organizací z 15 Evropských zemí, kterou pomáháme vést a pro kterou připravujeme 
právní návrhy.
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Přístup obětí ke spravedlnosti

V průběhu roku 2011 jsme se věnovali 
reformě tzv. Nařízení Brusel I, které 
stanovuje  pravidla pro mezinárodní 
pravomoc soudů ve státech EU. Tato 
pravidla jsou klíčová pro možnost obě-
tí porušování lidských práv z rozvojo-
vých zemí domáhat se spravedlnosti 
v Evropě. 

Doposud pravidla nařízení Brusel I 
platila pro situace, kdy žalovaná stra-
na byla domicilována v Evropě - v praxi 
to umožňuje vznášet žaloby proti ma-
teřským společnostem nadnárodních 
korporací, pokud mají sídlo v Evropě. 
Jurisdikci soudů v případech, kde byl 
žalován zahraniční subjekt, určují ná-
rodní pravidla jednotlivých států EU. 
Evropská komise navrhla nahrazení 
těchto pravidel jednotnou úpravou. 
Tato změna, jak byla navržena, by však 

znemožnila obětem žalovat společně 
evropskou mateřskou společnost spo-
lečně s její zahraniční dcerou, která 
byla přímo zapojena v jednání, které 
oběti poškodilo. To by zásadním způ-
sobem ztížilo postavení žalobců. Bez 
zapojení dceřiné společnosti by bylo v 
mnoha případech nemožné prokázat 
odpovědnost celé korporace.

Snažili jsme se o opravu této chyby 
v návrhu revize Nařízení. Také jsme 
prosazovali začlenění konceptu forum 
necessitatis - tj. pravomoci soudů v si-
tuacích, kdy oběti nemají přístup k ne-
stranné justici ve své vlastní zemi.

Na této věci jsme spolupracovali 
s Amnesty International. Analyzo-
vali jsme návrhy projednávané v Ev-
ropském Parlamentu, připravovali 
pozměňovací návrhy a vysvětlovali 

situaci klíčovým členům Evropského 
parlamentu.

Konec legislativního procesu je oče-
káván v roce 2012. Domníváme se, že 
stanovisko Evropského parlamentu 
zohlední naše návrhy. Je však pravdě-
podobně, že členské státy EU odmítnou 
revizi jako celek. V tom případě mini-
málně nedojde k zhoršení postavení 
obětí vůči současnému stavu.
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Human rights Due 
Diligence projekt

Due diligence lidských práv schválené 
radou OSN pro lidská práva je hlavním 
tématem mezinárodních hnutí za kor-
porátní odpovědnost firem. 

Due diligence lidských práv je chá-
páno jako proces, jehož splněním by 
měli společnosti dokázat, že nejsou 
v  rámci své činnosti přímo ani nepří-
mo účastny porušování lidských práv. 
Přesto není dosud jasné, jakou roli v 
plnění tohoto konceptu zaujímá stát.

Poslední čtyři roky prosazujeme 
tento koncept prostřednictvím disku-
zí s  evropskými politiky, spoluprací 
se sítí kanadských a amerických or-
ganizací prosazujících odpovědnost 
korporací a ve spolupráci s předními 
akademiky a právníky pracujeme na 
vypracování doporučení pro prosaze-
ní koncepce do legislativních rámců a 
mobilizaci neziskových organizací vě-
nujících se této problematice. 

Výsledkem našeho snažení by 
měla být prioritizace téma korpo-
rátní odpovědnosti v agendě Evrop-
ské komise a stejně tak vytvoření 
pracovní skupiny v rámci OSN, 
která by pomáhala prosadit vize 
programu po celém světě. 

Naším cílem je předložit závě-
rečnou zprávu v prosinci 2012.
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Zveřejňování informací  
o environmentálních a sociálních 
dopadech  

Zajištění transparentnosti korporací 
je jedním ze základních požadavků, 
které prosazujeme. Na jaře roku 2011 
Komisař pro vnitřní trh Michel Bar-
nier oznámil, že předloží návrh legis-
lativy, která by měla zlepšit zveřejňo-
vání informací o environmentálních a 
sociálních dopadech činnosti velkých 
firem. 

V průběhu celého roku jsme pra-
covali na tom, aby tento nový rámec 
řešil hlavní problémy současné praxe, 
především, aby umožnil posoudit, zda 
se příslušná společnost chovala v dané 
společnosti odpovědně. Pomohli jsme 
ECCJ vydat společné prohlášení s Ev-
ropským fórem odpovědných investorů 
a s Global Reporting Initiative. 

Zorganizovali jsme setkání 
úředníků Komise s experty, kteří stu-
dovali efektivnost tohoto způsobu 
regulace. Konečně, Filip Gregor se jako 
zástupce občanského sektoru podí-
lel na práci poradní skupiny expertů, 
kterou pro tento účel svolala Evrop-
ská Komise. Návrh legislativy má 
být zveřejněn v  druhé polovině roku 
2012. Původně to mělo být dříve, avšak 

Komise se rozhodla spojit tuto inicia-
tivu se svou prací na revizi práva ob-
chodních společností, což lze uvítat, 
protože právě tato oblast práva definu-
je mechanismy, kterými se řídí jejich 
odpovědnost. Zároveň se však Generál-
ní ředitelství pro vnitřní trh, které tuto 
legislativu připravuje, musí vypořádat 
s odporem lobbingových asociací ob-
chodních korporací.

Image courtesy of Éole
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Servis pro občany

V týmu 3 právníků a za pomoci téměř třiceti studentů práv 
jsme v 1078mi hodinách právního poradenství poskytli 
zdarma občanům 1120 konzultací.

Nejvíc se na nás lidé obraceli v únoru a v červnu. Nejčastěji 
z Jihomoravského a Středočeského kraje a z Prahy, 
nejméně nás žádali o radu lidé z Karlovarského kraje.

Nejčastější dotazy směřují k územnímu plánování, 
územnímu a stavebnímu řízení a účasti veřejnosti v nich. 

Oproti loňskému roku se na nás obrátilo dvakrát více lidí 
obtěžovaných hlukem s dotazem, jak se mohou tomuto 
zdravotnímu riziku bránit. 

Desítky dotazů směřovaly k problémům s úřady 
a jednáním úředníků. Velká část všech dotazů se, byť 
nepřímo, točila kolem netransparentního hospodaření obcí 
a rozhodování ve věcech veřejných. 

Aktivity v roce 2011

• 1120 právních konzultací občanům
• 17 právních školení 
• 10 nových právních manuálů 
• výuka na 2 právnických fakultách 

a fakultě sociálních studií
• 3 druhy právních stáží podle 

časových možností studentů
• intenzivní právní pomoc v 9 

lokálních kauzách
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Blokáda nelegálního kácení na Šumavě

V srpnu jsme poskytovali intenzivní 
právní pomoc občanům blokujícím 
kácení na Šumavě. Považujeme za ne-
přijatelné, aby v demokratické společ-
nosti policejní síla napomáhala poru-
šování zákonů. 

Správa národního parku Šumava 
porušila zákon svým rozhodnutím za-
hájit kácení v lokalitě Na Ztraceném 
s vědomím, že k němu nemá vyřízeny 

všechny nezbytné výjimky. Svým před-
běžným výrokem to potvrdil veřejný 
ochránce práv. Policie tedy v tomto pří-
padě neměla právo zasahovat proti li-
dem, kteří se nelegálnímu kácení sna-
žili zabránit, jak vyplývá i z rozsudku 
krajského soudu v Plzni.

Poskytovali jsme nutné právní pora-
denství na místě i na telefonu, a vedle 
toho jsme vypracovali řadu právních 

analýz a podali řadu právních podá-
ní a výzev příslušným orgánům (ža-
lob, vyjádření, trestních oznámení, 
podnět veřejnému ochránci práv), ve 
spolupráci s dalšími právníky jsme po-
máhali s vytvořením vzorů a sepisem 
dalších podání pro účastníky blokády 
(zejm. pokud jde o přestupkové řízení). 

„Dobrý den, moc a moc děkuji, mám radost za ty perfektní 
odpovědi. Tak dobré vyhlídky jsem neočekávala, všechny 
informace zužitkujeme a ještě jednou velmi děkujeme a 
ozveme se, jak postupujeme a dopadáme. Patří vám všem 
v EPS můj velký obdiv a uznání a poděkování, moc lidem 
pomáháte a pomáhá jim to se učit víc bránit a zlepšit tak 
celkově situaci v republice.“ 

Lea, Zlínský kraj

„Děkuji za ochotu a podporu, 
neboť se jinak cítím v tomto ‚boji‘ 
za svůj domov, který miluji, za 
přírodu kolem, kterou rovněž 
miluji, strašně sama....“  

Lenka, Hradec Králové
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Setkání grassrootových organizací 

Uspořádali jsme setkání organiza-
cí, kterým dlouhodobě poskytujeme 
právní pomoc. Zúčastnilo se 22 lidí z 
16 občanských sdružení či grassrooto-
vých iniciativ. 

Cílem akce, která proběhla během 
červnového víkendu v obci Krásensko 
nedaleko Brna, bylo vzájemné síťování 
těchto organizací, navazování kontaktů 
a obecná podpora jejich prezentace, 
informovanosti a nastavení dalších 
komunikačních kanálů jak směrem 
k veřejnosti, tak mezi sebou.

V úvodním bloku si účastnici otes-
tovali své schopnosti prezentace, 
kdy ostatním měli pomocí interak-

tivních materiálů představit sebe a 
své sdružení. Odbornou část setkání 
zaštítilo Oživení přednáškou na téma 
korupce a veřejných zakázek. Poté 
následovala beseda s Nesehnutím, kde 
sdružení představilo svou činnost a ak-
tivity. 

Na podporu motivace a psychohy-
gienu bylo zaměřeno promítání filmu 
Vše pro dobro světa a Nošovic a psycho-
logický blok s psychologem. Po promí-
tání filmu také následovala diskuze 
s režišérem Vítem Klusákem a pro-
gramovým ředitelem Pavlem Francem, 
jenž ve filmu vystupuje. Úspěšné set-
kání bylo zakončeno blokem iniciativy 

Napistejim.cz, což účastnici ocenili pro 
přínosnost vlastním řešeným kauzám. 
Výstupem setkání na žádost účastníků 
byly tzv. komunikační nástroje, což 
v praxi znamenalo založení aktivní 
skupiny na facebooku a mailing listu. 
Tyto nástroje mají sloužit pro další ko-
munikaci účastníků, předávání infor-
mací a sdílení vzájemných problémů 
či případů. 

 „Skutečně vysoce hodnotím Vaši snahu a ochotu pomoci a jsem Vám za 
poskytnuté služby velmi zavázán. Nevěřil bych, že je v dnešní době možné 
získat bezplatně tak profesionální pomoc. Přesvědčili jste mne o opaku a já 
Vám ještě jednou velmi děkuji.“ 

Petr, Středočeský kraj

„Takto adekvátně mi neporadil 
ani právní poradce, za kterým 
jsem byla osobně.“ 

Jana, Praha
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Kauza Prunéřov II na konferenci 
Kolumbijské univerzity

Global Conference on Environmental 
Justice and Global Citizenship

V květnu vystoupili naši právníci na konferenci Kolumbijské univerzity1 
„Threatened Island Nations: Legal Implications of Rising Seas and a Changing 
Climate“ s příspěvkem “Přeshraniční klimatická výzva pro uhlí: jeden malý krok 
proti špinavé energii, velký skok pro klimatickou spravedlnost”, který vznikl ve 
spolupráci s vládou Federativních států Mikronésie, Greenpeace International a 
dalšími partnery.

1 http://eps.cz/cz2288078ak/aktuality/

V červenci jsme hovořili na výroční desáté „Global Conference on Environmental 
Justice and Global Citizenship“ v Oxfordu na téma britského zákona o snižování 
emisí skleníkových plynů a jeho možného využití dalšími státy Evropské unie.

Odborné příspěvky 
na konferencích 
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Lidé v EPS v roce 2011

Žaneta  
Goňová

Pavlína 
Šafránková

Eliška 
Bartošová

Josef  
Karlický

Martin  
Fadrný

Hana 
Sotoniaková

Jana 
Kravčíková

Jaroslava  
Al-Khatib

Pavel  
Doucha

Kristína 
Šabová

Jiří  
Nezhyba

Petr  
Bouda

Libor  
Jarmič

Stanislav 
Kutáček

Jiří  
Boudal

Pavel  
Franc

Pavel  
Černý

Šárka 
Nekudová

Filip 
Gregor

Markéta 
Cooiman

Eva  
Kozinská

administrativa

vedoucí kanceláří

komunikace  
s veřejností

právníkprávník

právničkaprávnička

administrativa právník

právničkaprávník

právník

právník

výkonný ředitel

koordinátor

programový ředitel

právník

dětský lesní klub 
Sýkorka

právník

právnička

ekonomka
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Jana 
Tomášková

Hana 
Pospíšilová

Barbora 
Bártová

Ester  
Kovářová

Linda 
Habalová

Jana  
Benešová

Barbara 
Kubátová

Magdalena 
Hulcová

Barbara 
Gregorová

Petra 
Marinová

Věra  
Tomanová

Daniel 
Škvařil

Vendula 
Záhumenská

Jana 
Koukalová

Kristýna 
Vobecká

Jan  
Šrytr

vedoucí kanceláří

administrativa

pedagožka pedagožkavedoucí dětského 
koutku EPSík

administrativa

právnička

pedagožkakoordinátorka stážistů

pedagožka ekonomkakoordinátor právnička

právnička

komunikace  
s veřejností

právník

Adameová Zuzana
Bažantová Eva
Bobák Martin
Bouška Michal
Brychtová Hana 
Cisková Lucia
Číhalová Jana
Dedrlová Lucie

V roce 2011 s námi spolupracovali studenti práv 
Hesczko Tomas 
Hofschneiderová Anna
Hrčka Daniel
Hýblová Kateřina
Jaskowiecová Lenka
Jirát Adam
Knob Miroslav 
Králík Jan 

Kubišová Alena 
Lobotka Andrej 
Mejtský Jakub
Mihálik Vladimír
Mikolášková Martina
Nečas Filip
Novosadová Kristýna
Novotná Marie

Porkertová, Jitka
Procházková Ema
Ročková Pavlína
Sotoniaková Hana 
Studnička Martin
Svoboda David 
Svoboda Tomáš
Taberyová Jolana

Tejnorová Michaela,
Valová Markéta
Všetečka Tomáš
Výchopňová Jana
Zůbková Donika
Zušcáková Monika

na mateřské dovolené
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Děkujeme donorům
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

Open Society Fund

Ministerstvo vnitra 

Státní fond životního 
prostředí

Evropská komise 
— EuropeAid

Open Society Institute

Nadace Partnerství 
— Švýcarské fondy

Inkubátor environmentálních 
podnikatelských záměrů.

Právní vzdělání pro celý život

„Teorie – dovednosti – praxe: inovace 
studia práva“

Dlouhodobé partnerství výzkumu, 
praxe a výuky práva

Projektový záměr EPS – 
implementace strategického plánu 
v roce 2011

Občanské iniciativy 3.0

„Za čistou Ostravu – rok po 
volbách“

Strategická průmyslová zóna 
Holešov – strategický omyl!

 

Prevence korupčního jednání

„Síť environmentálního poradenství v 
Jihomoravském kraji“

Systematické environmentální právní 
poradenství, vzdělávání a osvěta na 
celostátní úrovni, ČR

„Poradenství – metody, příklady 
certifikace“

 

Enhancing EU BusinessRegulation of the Energy Sector and 
the Standards of Good Governance in 
the Czech Republic

Anti-Corruption project 2011-2013

 

Satelity právního ekoporadenství
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European Climate 
Foundation

Embassy of the United 
States of America

The Secretary for 
State for Foreign and 
Commonwealth Affairs

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Nadace Partnerství

Národní agentura pro 
evropské vzdělávací 
programy/Grundtvig

„Litigation against the Prunerov II 
lignite-fired power plant, the nation‘s 
biggest source of GHG emissions“

Legal Strategy Against the Thermal 
Power Plants in the Czech Republic, 
Slovenia and Poland

 

Building a coalition for a joint 
advocacy of specific anti-corruption 
recommendations

Good governance of State-Owned 
Enterprises in Czech Republic

Transparency of State-Owned 
Companies, Conference and 
Roundtables

Vzdělávání a rozvoj odborných 
znalostí a kompetencí zaměstnanců 
NNO 

Slaďování rodinného a pracovního 
života zaměstnanců NNO

 

Síť občanské společnosti

 

Program celoživotního učení - Projekt 
Partnerství Grundtvig
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Finanční zpráva

NÁKLADY v Kč
kancelářské potřeby (vč. provozu kopírky) 94 024
literatura a periodika 27 482
provozní režie (energie a opravy) 81 708
cestovné 376 149
náklady na komunikaci (vč. poštovné) 180 210
tisk, kopírování, propagace 313 609
nájem 241 135
právní služby a poplatky 116 314
posudky, expertizy 480 580
překlady a tlumočení 66 404
školy a semináře 219 875
software 105 310
mzdové náklady 5 048 780
odvody daňové, sociální a zdravotní 1 812 764
dary 5 380
bankovní poplatky 19 441
ostatní (kurz. ztráty, penále, reprezentace, audity) 189 995
celkem náklady 9 379 160
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VÝNOSY v Kč
vlastní činnost 502 000
dotace z veřejných rozpočtů a rozpočtu EU
→ ESF — OP LZZ — Lidské zdroje a zaměstnanost 483 737
→ ESF — OP VK — Vzdělávání pro konkurenceschopnost 274 339
→ SFŽP — Státní fond Životního prostředí 241 032
→ dotace úřad práce 45 000
→ MŽP + MV ČR + MŠMT 879 563
→ EC — Enhancing EU Business 909 068
dotace z nadací a občanských sdružení
→ European Climate Foundation 1 750 513
→ Open Society Fund Praha 1 372 089
→ Open Society Institute 1 341 124
→ Nadace Partnerství — Švýcarské fondy 237 327
→ Grundtvig 28 240
→ British Embassy 12 759
→ Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze 95 677
→ LIFE+, Evropské komise 413 073
→ drobné granty a dotace 26 500
dary fyzických a právnických osob 637 623
kreditní úroky 12 738
ostatní (kurzové zisky, přefakturace, fondy) 34 235
CELKEM VÝNOSY 9 296 639
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK — ZTRÁTA -82 521
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 Zpráva auditora
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BRUSSELS
Rue d’Edimbourg 26 
1050 Brussels — Belgium
c.halburd@elseurope.org 
+32 (0) 483 606 672

TÁBOR
Příběnická 1908
390 01 Tábor — Czech Republic

BRNO
Dvořákova 13
602 00 Brno — Czech Republic
brno@eps.cz
+420 545 575 229

OSTRAVA
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava — Czech Republic

PRAHA
Drtinova 10
150 00 Praha — Czech Republic

KRAKÓW
al. 3 Maja 9/109a
30-062 Kraków — Poland

Jsme nezisková organizace lidí, kteří převážně právními nástroji společně přispívají 
k rozvoji demokracie a občanské společnosti, a řeší závažné společenské problémy. 
Vznikli jsme v roce 1995 a od roku 2005 působíme i na evropské úrovni. Jsme 
největší právní kanceláří svého druhu v České republice s pobočkami v Brně, Praze, 
Táboře, Ostravě, Krakově a v Bruselu.

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili.

IČ: 65341490, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha, Česká republika, 
číslo běžného účtu 2600050537/2010, číslo dárcovského účtu 2500212260/2010,   
BIC/SWIFT FIOZSKBAXXX, IBAN CZ55 2010 0000 0026 0005 0537
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www.eps.cz

Prosazujeme právní řešení závažných společenských 
problémů. Spoluvytváříme zákony, které ruší propojení 
politiky a byznysu. Podporujeme aktivní občany, 
spolupracujeme se studenty práv. Řídíme se Pravidly 
transparentnosti neziskových organizací. Jsme partnerem 
Advokátní kanceláře Šikola & partneři.
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„Používáme právo k řešení závažných společenských problémů. 
Pomáháme lidem bojovat proti bezpráví a prosazovat jejich práva. 
Naším cílem je občanská svoboda a skutečná demokracie.“


