






Chceme být příkladem byznysu, který dává smysl. Všechny naše komerční subjekty mají přísný 
etický kodex a společné hodnoty. K tomu na evropské úrovní prosazujeme změnu praxe a 
právního rámce, který upravuje to, jak se firmy chovají ke svému okolí. Jsme právníci s širokým 
portfoliem služeb, kteří sami podporují zelenou energetiku, odpovědný development a dobrou 
veřejnou správu. Sami také rozvíjíme vlastní neziskové aktivity.

Hájíme právo dýchat čistý vzduch. Právní cestou tlačíme státní aparáty k účinnému řešení 
zdraví ohrožujícího stavu ovzduší v Česku i Polsku. Tlačíme také na postupný přerod přístupu k 
energetice a tím pádem odklon od největších znečišťovatelů ovzduší – uhelných elektráren.

Monitorujeme legislativu a připravujeme návrhy zákonů pro transparentní stát a dobrou 
správu, za které lobbujeme u politiků a po prosazení hlídáme jejich naplňování. Vyzýváme 
politiky k odpovědnému a demokratickému vládnutí a hlídáme, zda nepřekračují hranice svých 
pravomocí. V případě ohrožení se snažíme oslabení demokracie předejít.

Propojujeme stovky lidí, kteří chtějí aktivně ovlivnit budoucnost naší země. Zdarma jim ve 
vybraných oblastech poskytujeme právní pomoc a poradenství, manuály, online zjednodušující 
nástroje a usnadňujeme jejich spolupráci.

Začalo to myšlenkou klubu pro děti našich zaměstnanců, který by byl v souladu s našimi 
hodnotami. Dnes vedeme 2 lesní mateřské školky, kde se děti snažíme vést k šetrnému 
přístupu a úctě k přírodě a odpovědnosti za věci veřejné a stav životního prostředí.





Ve všem, co děláme, 
se snažíme být 
upřímní a smělí. 

Proto jsme tyto vlastnosti 
dali do svého názvu.

A tak vznikl Frank Bold. 



Postavit se nadnárodní korporaci, podpořit lokální 
hnutí, učit lidi používat právní nástroje, vést 
studenty práv a vychovávat děti v lesní školce. 

To bez smělých lidí nejde.



Víme, že slovo právník 
nemá nejlepší zvuk.
Chceme však světu 
ukázat, že i právníky 
můžete mít rádi. 

Právo pro nás 
představuje efektivní 
způsob řešení 
aktuálních 
společenských 
problémů. Ne efektivní 
způsob jejich zamlžení 
pomocí 
nepochopitelných slov.











Umíme být přesvědčiví. 

Víme, jak prosadit kvalitní 

právní argumentaci, 

vymyslet tu správnou 

právní strategii 

a vybojovat u soudu 

vítězství.
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pracujeme na 
evropské legislativě, 

jejímž cílem
je zvýšit odpovědnost 
podniků za negativní

dopady jejich činnosti. 
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