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Stát potřebuje občany, kteří se mu dívají pod ruce a umějí se účinně ozvat,  
když si všimnou plýtvání, nespravedlnosti nebo postupu za hranou zákona.

Účinně se ozvat je těžší, než napsat naštvaný status. Vyžaduje to schopnost 
používat klasické nástroje, na které instituce slyší – námitky, připomínky, 
odvolání a jiné – a porozumět tomu, jak tyto nástroje fungují. S takovými 
superschopnostmi se člověk nerodí, ale může je získat a díky nim nejen 
bránit svá práva, ale i měnit své okolí k lepšímu. 

Jednejte s úřady jako profíci! Frank Bold vám s tím rád pomůže.

Svobodu a demokracii,  
která nám umožňuje v České republice 
spokojeně žít, pracovat a podnikat, 
nebereme jako samozřejmost.
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„Ve Frank Bold se 
snažíme měnit svět 
právem. Lobbujeme 
za protikorupční 
zákony a tlačíme stát 
k tomu, aby dodržoval 
svá vlastní pravidla. 
To je něco, co v jistém 
smyslu může dělat 
každý z pozice občana 
a voliče. My se snažíme 
k tomu inspirovat a také 
propojovat aktivní lidi, 
organizace a firmy.  
Když máte spojence, 
dokážete mnohem víc.“

Pavel Franc,
CEO Frank Bold
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Na co se nás nejčastěji ptáte?

Co nejčastěji hledáte na webu poradny?

 → Jak založit spolek?
 → Jaká jsou pravidla pro zakázky malého rozsahu?
 → Jak se zapojit do pořizování územního plánu?
 → Jak se bránit obtěžování hlukem?

 → Jak se počítají lhůty?
 → Co se (ne)smí v ochranném pásmu lesa?
 → Jak žádat úřad o informace?
 → Můžu nahrávat na zasedání zastupitelstva?

Frankova právní poradna je velká on-line knihovna plná právních rad 
a návodů pro aktivní občany, kteří řeší kauzy ve veřejném zájmu.  
Na to, co v ní nenajdete, a přesto je to důležité, se nás můžete zeptat.
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* V roce 2018 byla zrušena telefonická poradna.
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320 000
lidí ročně čerpá z našich 
internetových návodů

4 500
adresátů zpravodaje 
pro aktivní občany

500
dotazů ve veřejném zájmu 

řešíme průměrně  
každý rok v naší poradně

1995
rok, kdy to všechno začalo

27
spolků, kterým jsme  

dlouhodobě pomáhali  
řešit lokální kauzy

„Být aktivním občanem 
a řešit problémy 
ve veřejném zájmu 
vyžaduje energii a čas, 
ale stojí to za to. Nebojte 
se nás zeptat na věci, 
kterým nerozumíte. 
Vše přehledně v právní 
analýze vysvětlíme 
a poradíme, co je ve vaší 
situaci možné dělat.“

frankbold.org/poradna

Petra Andrášik,
právnička poradny
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Jak by měla vypadat právní poradna pro 21. století? Kde to jde, posunujeme se  
od suchého textu k přívětivějším formám. Testujeme videa, infografiky  
a další nástroje. Naším cílem je, aby co nejvíc uživatelů poradny dokázalo  
vyřešit svůj problém svépomocí, efektivně a bez asistence právníka.

 → on-line
 → srozumitelně
 → efektivně

 → jednodušší jazyk
 → vizualizace
 → odlišení důležitých informací

 → obtížná orientace
 → velké množstí informací
 → nutná pomoc odborníka

Budoucnost poradny

Informace  
v přístupnější  
formě

Právo jako  
nepřehledný soubor 
odborných textů

On-line nástroje 
připravené pro okamžité 
použití

 VÝCHOZÍ STAV:  AKTUÁLNÍ PROCES:  ŽÁDOUCÍ STAV: 
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„Právo by mělo být 
co nejvíce přístupné 
a srozumitelné. Naším 
cílem je podpořit aktivní 
občany a nabídnout 
jim snadno dostupné 
a uživatelsky přívětivé 
právní nástroje. 
Pomocí těchto on-line 
služeb budou schopni 
pochopit problematiku 
a posunout své kauzy 
efektivněji.“

Petr Kalíšek,
vedoucí poradny
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Pomáháme odborně růst aktivním občanům 
a vybraným lokálním spolkům. Spolupracovali jsme 
s nimi na nejrůznějších kauzách. Pomohli jsme jim 
například napsat podání, prověřit veřejnou zakázku 
nebo se třeba účastnit povolování stavby, která 
na dlouho ovlivní tvář jejich města. Z těchto iniciativ 
později vzešlo množství lokálních zastupitelů,  
již vybavených potřebnými nástroji a zkušenostmi, 
jak jednat se státní správou a úřady.

Příběhy Občanů 2.0

Jeseníky mají své strážce

Místní aktivní obyvatelé si všimli, že 
po výměně vedení CHKO Jeseníky ná-
padně vzrostl počet žádostí o výjimky 
ze zákona kvůli rozmachu developer-
ských projektů. Správa povolovala 
výjimky jako na běžícím páse, i v nej-
přísněji chráněném územní. Obyvatelé 
založili spolek Terra Natura, přihlásili 
se do řízení o výjimkách a s naší po-
mocí se vložili do jednání. Podařilo se 
nám odvrátit např. demolici turistické 
chaty nebo výstavbu vleků v nejcen-
nějších místech jesenické přírody.

Členové spolku Terra Natura

frankbold.org/resime/pripady
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Žďárští občané  
se zapojují  
do rozvoje města

Obyvatelé Žďáru si uvědomili, že měs-
to se s nimi samo od sebe nezačne 
bavit o své budoucnosti a vizi rozvoje, 
a tak se proaktivně s naší pomocí 
zapojili do územního plánování. Žďár 
se stává městem otevřeným názorům 
svých obyvatel. Manuály a vzory, 
které jsme vytvořili pro Žďár, jsou na 
našem webu k dispozici dalším aktiv-
ním občanům.

Pardubice chrání stromy

Desítky zdravých stromů v Pardubi-
cích stojí dál na svém místě, přestože 
jim hrozilo bezdůvodné pokácení. 
Teprve když se do věci vložili obča-
né, uznali nakonec úředníci, že není 
důvod, aby se kvůli rekonstrukci pro-
storu před nádražím musela vykácet 
lipová alej nebo že k záchraně platanů 
stačí o dva metry posunout vjezd 
plánovaného parkoviště.

Výstava návrhů na téma „Jak vidím svoje město“ k zahájení projektu  
Živé proStory Žďár 2015–2016

Desítky zachráněných stromů v Pardubicích stále zpříjemňují  
prostředí města
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Stážisté se zapojují do veřejně 
prospěšných aktivit, podpory klientů 
advokátní kanceláře i vnitřního chodu 
Franka. Pro studenty práv je stáž 
často prvním důkladným kontaktem 
s právem „naživo“ a pomáhá jim roz-
hodnout se, kam chtějí dál profesně 
směřovat. Díky zapojení do poradny 
a dalších veřejně prospěšných projek-
tů si navíc vyzkouší, jak se dá právo 
používat ve prospěch společnosti.

Stážisté

frankbold.org/students

Máme roční program stáže 
pro studenty vysokých škol 
právních i jiných oborů. 
Ročně u nás absolvuje stáž 
20–25 studentů. 

„Pomáhat reálným lidem s reálnými 
kauzami, způsobem, za kterým si můžu 
stát. Práce pro perspektivní organizaci, 
které jde o víc, než o vlastní zisk.“

Vincenc Bouček,
absolvent stáže, právník
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„Výborně zorganizovaná stáž s lidským 
přístupem, kde máte možnost vy-
zkoušet si různorodou práci a samo-
statně se rozvíjet, ale zároveň se 
v nejistotě máte na koho obrátit.“

Kristýna Zahálková,
stážistka, studentka práv

„Jako pro studenta humanitního oboru 
pro mě stáž ve Frank Bold představuje 
skvělé spojení práce na smysluplných 
projektech a získání vhledu do možná 
složitého, ale úžasného světa práva.“

Jakub Hadaš,
stážista, student sociologie
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Naše aktivity na lokální úrovni jdou ruku v ruce s činností protikorupční platformy 
Rekonstrukce státu, kterou Frank Bold inicioval a jíž je členem. Největší projekt 
občanského lobbingu u nás prosazuje a pomáhá uvést do praxe systémová 
protikorupční opatření. Navíc hlídá mantinely demokratického vládnutí.

Prosadili jsme: 

 → zákon o registru smluv

 → konec pokoutných přílepků 
k zákonům

 → zrušení anonymních akcií

 → reformu financování  
politických stran

 → majetková přiznání politiků

Aktivně připravujeme a prosazujeme zákony,  
ke kterým se politici nemají: 

 → Občané mají právo být informováni o tom, co se děje ve státní správě.

 → Nejvyšší kontrolní úřad má mít právo prověřovat i rozpočty  
krajských a městských firem.

 → Výběr uchazečů do dozorčích a kontrolních orgánů státních firem  
by měl být transparentní.

 → Prosazujeme 7 pojistek pro větší nezávislost justice.

Ambasadoři Rekonstrukce státu

Přihlašte se k našim Bleskovkám z Parlamentu.  
Je to nejjednodušší způsob, jak sledovat náš boj za transparentní stát.  

Napište nám zprávu na facebooku a budete vždy v obraze!

facebook.com/RekonstrukceStatu        twitter.com/RekonstrukceCZ
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„Jste muž nebo žena činu? Pojďte nám pomoci 
přesvědčovat politiky osobně. Ambasadoři 
Rekonstrukce státu jsou duší našeho projektu –  
jsou to aktivní občané ze všech oblastí života i koutů 
republiky, kteří komunikují s politiky, sledují jejich 
hlasování a diskutují s nimi. Staňte se ambasadorem 
a naučte se s námi lobbovat za prospěšné zákony!“

Sledujete našeho  
Tatíčka Masaryka  
na instagramu?

Divili byste se, jak dovede 
být aktuální.

@masaryk_official

Olga Pek,
koordinátorka zapojení veřejnosti



14 frank bold podporuje aktivní občany

Zapojte se
Jako dárce

Díky našim podporovatelům můžeme i nadále  
pomáhat aktivním občanům. Děkujeme všem,  
kdo finančně podporují naši činnost.

O dárce se stará

Markéta Voborníková Mašková
+420 770 160 903
marketa.vobornikova@frankbold.org
frankbold.org/podporte-nas

Jako profesionál

Jestliže ovládáte technologie, které by mohly  
on-line poradně pomoci posunout se kupředu,  
máte nápady nebo vedete projekty, o kterých  
bychom měli vědět, spojte se s Petrem. 

Poradnu vede

Petr Kalíšek
+420 773 034 052
petr.kalisek@frankbold.org
frankbold.org/poradna

Jako ambasador Rekonstrukce státu

Vítáme každého, kdo chce přiložit ruku k dílu a podílet se 
na napínavém příběhu o kultivaci české politické scény. 
Chce to silné nervy, trpělivost a čas, ale výsledek za to stojí.

O ambasadory pečuje

Olga Pek
+420 721 144 533
olga.pek@frankbold.org
rekonstrukcestatu.cz/zapoj-se

Jako student nebo pedagog

Studenti právních, ale čím dál častěji i neprávních 
oborů, pro nás představují neocenitelnou pomoc. 
Spolupracujeme také s fakultami, kde pořádáme diskuse 
nebo workshopy. Jestli máte námět na společný projekt, 
kontaktujte Michalu Chatrnou.

Za Frank Bold Students odpovídá

Michala Chatrná
+420 734 202 664
michala.chatrna@frankbold.org
frankbold.org/students
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„(…) Zásadní ale je, že Frank Bold ukazuje cestu všem 
verbálním drsňákům a kritikům politiků, byznysmanů 
nebo různých tunelářů, jak na to. Nenadávat, nelamen-
tovat, nenazývat všechny šmahem zloději, ale přijít 
se suchými fakty a požádat slušně o vysvětlení.“

Jaroslav Spurný,
Respekt



                    vám děkuje,  
že jste si udělali čas na naši brožuru. 
Věříme, že zůstaneme v kontaktu.

Aktuální informace o činnosti:

www.frankbold.org

Sledujte nás na Facebooku:

facebook.com/frankboldlive

Podpořte nás: 

frankbold.org/podporte-nas
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Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zabývá aktuálními  
společenskými výzvami a propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli.


