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EPS je nevládní, nezisková, apolitická organizace právníků usilujících o právní ochranu životního 
prostředí a lidských práv, prohlubování demokratických procesů a prosazování principů právního státu.

Naše činnost:  
Poskytujeme bezplatnou právní pomoc jednotlivcům i komunitám 
v případech, kdy je ohrožováno nebo poškozováno jejich životní 
prostředí.  
Řešíme závažné právní případy podporující rozšiřování možností 
účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního 
prostředí.
Právní cestou reagujeme na konflikt mezi tlakem na výstavbu 
velkých infrastrukturních projektů (dálnice, vodní cesty) a zájmy 
ochrany přírody a krajiny.
Pomáháme lidem, kteří jsou postiženi negativními dopady 
globalizace, zaměřujeme se na problematiku působení 
nadnárodních korporací.
Právními prostředky se snažíme o prosazování efektivní ochrany 
národních parků, chráněných krajinných oblastí, rezervací atd.
Sledujeme legislativní počiny vlády, ministerstev i jednotlivých 
poslanců a upozorňujeme na nedemokratická, diskriminační nebo 
prokorupční ustanovení připravovaných právních předpisů.
Spolupracujeme s právníky z jiných profesí a studenty právnických 
fakult s cílem ovlivnit jejich nazírání na využívání práva pro 
ochranu veřejných zájmů a lidských práv.  
Pracujeme na problematice práv spotřebitelů a zaměstnanců 
velkých obchodních řetězců ve vztahu k odpovědnosti korporátních 
celků.

Naše témata jsou rozdělena do 5 programů:

Program „GARDE - Globální odpovědnost“ 
(Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity) 

Program „Právo na příznivé životní prostředí“  
(PŽP)

Poradna EPS 

Program „Legislativa“ 

Program „Rozvoj práva ve veřejném zájmu“ 
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EPS je členem mezinárodní sítě environ-
mentálních právníků E-LAW (Environmental 
Law Alliance Worldvide), dále členem EEB 
(European Environmental Bureau), sociace 
českých nevládních ekologických organizací 
Zelený kruh, mezinárodní sítě organizací 
OECD Watch a zastupujícím členem České 
republiky V ECCJ (European Coalition for 
Corporate Justice). Jsme zakládajícím 
členem mezinárodní sítě Justice & 
Environment (J&E). 

Průvodce správním řádem. Spolu s dalšími právníky jsme 
napsali publikaci „Průvodce správním řádem“. Publikace je 
nezbytnou praktickou pomůckou pro všechny účastníky 
správního řízení.

Danone se omluvilo za „BIO“. Zastupovali jsme společnost 
Pro-Bio, největšího českého zpracovatele ekologických 
potravin, která podala na společnost Danone žalobu. Danone 
se konečně v roce 2006 omluvilo za neoprávněné používání 
značky BIO na svých jogurtech, neboť jogurty nepocházely 
ze systému ekologického zemědělství.

Investice Hyundai pod dohledem. Představitelé automobilky 
Hyundai, veřejné správy a Moravskoslezského kraje uzavřeli 
s nevládními organizacemi pod naším vedením "Deklaraci 
porozumění", v níž se společnost Hyundai zavázala ke 
zmírňování, odstraňování a kompenzaci negativních dopadů 
jejího závodu v Nošovicích na životní prostředí a lidské zdraví. 
Jde o první komplexní smlouvu s nadnárodní společností v 
České republice, která byla přijata ještě před samotným 
zahájením stavby. 

Nová dráha letiště Ruzyně. Nejvyšší správní soud zrušil změnu 
územního plánu Prahy, týkající se nové dráhy letiště Ruzyně. 
Soud konstatoval, že územní plány musí podléhat soudnímu 
přezkumu, že Aarhuská úmluva je bezprostředně použitelná 
a má přednost před českým právem.  

Kauza Nemak končí smírem. Kauza týkající se mexické 
hliníkárny Nemak je ukončena. Pozemky, potřebné pro 
průmyslovou zónu Havraň u Mostu, vlastněné sedlákem 
Rajterem, kterého jsme 5 let zastupovali, město Most 
vykoupilo. Jan Rajter za své pozemky získal 
260 milionů korun.

Právník EPS se stal členem Legislativní rady vlády. Podílel se 
na přípravě návrhů právních předpisů. 

Očekávání vs. Realita. Uspořádali jsme mezinárodní 
konferenci „Očekávání vs. Realita“ o společenské odpovědnosti 
korporací (CSR) v nově přistoupivších zemích EU, kterou zaštítil 
bývalý prezident Václav Havel. Mezi významnými hosty 
konference byl mimo jiné i eurokomisař Vladimír Špidla. 
Tato akce byla završením ročního projektu, do kterého jsme 

zapojili nevládní organizace a odborové organizace z České 
republiky, Slovenska, Maďarska, Estonska, Slovinska, Rakouska 
a Francie. 

Kontroverzní papírna v Opatovicích nebude. Právní pomocí 
poskytnutou místním občanům jsme pomohli zabránit 
kontroverzní investici finské společnosti Myllykoski, která 
chtěla v Opatovicích nad Labem postavit obří papírnu.

Tlak na automobilky. Společnost Toyota Peugeot Citröen 
Automobiles u Kolína zavedla na základě našich požadavků 
kvalitnější opatření na revitalizaci okolí své továrny.

Ústavní soud podpořil obce. Ústavní soud potvrdil právo obcí 
hájit své zájmy, práva svých občanů a právo obce rozhodovat 
o využití svého území i přes rozdílné představy ze strany kraje 
a státu. 

Kauza Lidl v Táboře. Obecní hospodaření v Táboře bude 
více transparentní. V rámci kauzy supermarketu Lidl rozhodl 
okresního soud takto: „Pokud obec zveřejní pro prodej svého 
pozemku konkrétní podmínky, nesmí jej následně prodat za 
podmínek zcela jiných“.

Dálnice na jižní Moravě. Zastupovali jsme občany v kauze 
plánované výstavby rychlostní silnice R52  Brno – Vídeň a 
v dalších jihomoravských dopravních případech (R43, D1). 
Ombudsman na základě našeho podnětu potvrdil, že v těchto 
případech nejsou dodržovány zákony. Evropská komise 
a  Evropská investiční banka se rozhodly projekty zatím 
nefinancovat, pokud nebudou vyjasněny právní problémy 
a dokud nebude zpracována „studie proveditelnosti“, která 
srovná  jejich ekonomickou a ekologickou vhodnost s dalšími 
možnými variantami. 

Bráníme diskriminované. Zabývali jsme se diskriminací 
zaměstnanců velkých obchodních řetězců. Podařilo se nám 
získat a zveřejnit informace o výši pokut udělovaných inspekcí 
práce za četná porušení právních předpisů obchodními řetězci.
 
Ochrana práv spotřebitele. Aktivně jsme reagovali na nové 
postupy korporací vůči spotřebiteli v případech letištních cen 
„bez povinných poplatků“,  toxických hraček na trhu, 
spotřebitelských úvěrů, klamavého označování potravin 
a dalších.



 
V EPS Praha:
Nigel Robinson - fundraiser

EPS Praha
Záhřebská 50, 120 00 Praha 2, 
Tel.: +420 222 816 765
fax.: +420 224 941 092
E-mail: praha@eps.cz

V EPS Brno:
Pavel Černý – právník
Martin Fadrný – právník 
Markéta Višinková – právnička
Pavel Franc - právník
Jiří Nezhyba – právník
Filip Gregor - právník
Luděk Šikola - právník
Radek Motzke – právník  
Jana Koukalová – právnička 
Sandra Podskalská – právnička 
Šárka Nekudová – organizační ředitelka 
Jan Palaščák – finanční ředitel 
Helena Badinová – administrativní pracovnice 
Jitka Nosková – administrativní pracovnice 
Jaroslava Al-Khatib – administrativní pracovnice 

V EPS Tábor:
Vítězslav Dohnal – právník 
Pavel Doucha – právník 
Michal Bernard – právník
Michael Kousal – pracovník programu 
„Legislativa“ a „PŽP“
Eva Kozinská – ekonomka
Jana Benešová – administrativní pracovnice 

EPS Brno
Dvořákova 13, 602 00 Brno 
Tel: +420 545 575 229 
Fax: + 420 542 213 373
E-mail: brno@eps.cz 

EPS Tábor
Převrátilská 330, 390 01 Tábor 
Tel: 381 253 904 
Fax: 381 253 910 
E-mail: tabor@eps.cz

V EPS V ROCE 2OO6 PRACOVALI:V EPS V ROCE 2OO6 PRACOVALI:

Děkujeme našim donorům

Open Society Fund, Open Society Institut Budapešť, C.S.Mott Foundation, Matra program nizozemské vlády, Nadace Partnerství, 
Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team (NESST), International Visegrad Fund, Nadace pro rozvoj občanské 
společnosti, Evropský sociální fond, EU  program Transition Facility, Ministerstvo životního prostředí, STEP, Bio Nebio, Newton 
I.T., Zhaba Facilitators Collective, The Prague Concert Co., CASNET s.r.o. a další.

Děkujeme také všem jednotlivcům, kteří v roce 2006 přispěli na činnost EPS. 

Bez Vaší podpory se ani v budoucnu neobejdeme.

http://www.fondeps.cz

Číslo účtu EPS: 471298763/0300 

kurz EUR k 29.12.2006 27,495 CZK

NÁKLADY v Kè

kanceláøské potøeby 132 264

literatura a periodika 101 577

dlouhodobý hmotný majetek a drobný DHM 136 413

provozní re�ie (energie a opravy) 127 740

cestovné 655 230

náklady na komunikaci (vè. po�tovné) 302 810

tisk, kopírování, propagace 605 791

nájem 308 135

právní slu�by a poplatky 491 879

posudky, expertizy 106 579

pøeklady a tlumoèení 160 380

�koly a semináøe 43 890

software 40 118

mzdové náklady 4 672 770

odvody daòové, sociální a zdravotní 1 364 369

dary 469 784

bankovní poplatky 28 319

ostatní (kurz. ztráty, penále, reprezentace) 545 647

celkem výdaje 10 293 696

PØÍJMY v Kè

vlastní èinnost 542 227

dotace z veøejných rozpoètù a rozpoètu EU

- ESF + MPSV � OP RLZ 2004-2006 979 436

- dotace z úøadu práce 41 973

- EK � GØ pro zamìstnanost a sociální vìci 1 496 355

- EK � Transition Facility 2004 1 725 227

- EK � OLAF 49 330

- MATRA program nizozemské vlády 234 360

- Embassy of the U.S.A. 23 798

- Ministerstvo �ivotního prostøedí ÈR 260 600

dotace z nadací a obèanských sdru�ení

- Open Society Fund Praha 556 907

- Open Society Institute Praha 1 404 120

- nadace Partnerství 72 568

- C. S. MOTT Foundation 823 725

- VIA Foundation 1 095 881

- E-LAW U.S. 35 325

- Justice and Environment 817 058

- International Visegrad Fund 214 934

dary fyzických a právnických osob 419 907

kretitní úroky 33 479

ostatní (kurzové zisky, prodej drobného majetku) 46 000

celkem pøíjmy 10 873 209

hospodáøský výsledek - zisk 579 513

Struktura příjmů EPS v roce 2006
celkové příjmy: 10 873 209 Kč
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