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Frank Bold v roce 2020
Do roku 2020 vstoupil svět s celosvětovou
pandemií onemocnění COVID. Vypukl všeobecný
strach pramenící z nevědomosti, co se děje a co
bude dál. Přesto to byl rok, kdy jsme ve Frank
Bold udělali hned několik velkých kroků směrem
k rozvoji a úspěchu – COVIDu navzdory. Dokázali
jsme si zachovat chladnou hlavu a pokračovat v
naší misi pomáhat dělat dobrá rozhodnutí.
Během první krizové vlny jsme spustili
bezplatnou právní poradnu pro všechny, kteří
se potřebovali zorientovat v rychle vydávaných,
složitých a často zmatečných právních
předpisech. Do zodpovídání dotazů, kterých
bylo nakonec více než dva tisíce, se dobrovolně
zapojilo přes devadesát zaměstnanců, stážistů,
studentů i spolupracovníků Frank Bold. Jim patří
za veškerou odvedenou práci velký dík. O tom,
co jsme dokázali, si můžete přečíst v samostatné
publikaci dokumentující nasazení desítek
právníků.
V zájmu přežití, zachování kvality poskytovaných
služeb i dalšího rozvoje jsme během roku
museli přistoupit k zavedení více než dvou
desítek vlastních krizových opatření, ale nebáli
jsme se ani investovat do dalšího rozvoje.
Zaměřovali jsme se přitom především na
témata obnovitelné energetiky a udržitelného
stavitelství.

Rok 2020 však i přes všechny obtíže, které
přinesl, nepatřil pouze COVIDu. Díky našemu
smělému přístupu mohl Frank Bold i přes
pandemii růst a být úspěšný – od kauzy nelegální
těžby polského hnědouhelného dolu Turów, přes
prosazování protikorupčních zákonů, k nimž
svolal český Parlament mimořádné zasedání,
až po publikování analýzy 1000 korporací a
jejich reportů o dopadech na životní prostředí,
o které psala světová média jako New York
Times či Reuters. Zároveň jsme pomáhali tisícům
občanů a podnikatelů v naší bezplatné právní i
koronavirové poradně.
Na náročných, ale o to cennějších zkušenostech
z roku 2020 můžeme stavět i v dalších letech.
Dokázali jsme, že Frank Bold je partner pro
dobrá rozhodnutí v klidných i krizových časech.

Pavel Franc,
CEO Frank Bold
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O Frank Bold Society
Frank Bold Society (od roku 1995 do roku 2013 fungující pod
jménem Ekologický právní servis) je nevládní nezisková organizace
právníků, zabývající se ochranou práv občanů a životního prostředí.
Ovlivňuje připravované právní předpisy, právnickou komunitu
a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména
životního prostředí a lidských práv.
Poskytuje bezplatnou právní pomoc ve vybraných kauzách
a prosazuje odpovědnost klíčových společenských subjektů za
následky jejich jednání. Frank Bold Society je jedním z českých
členů European Environmental Bureau (EEB).
Naší vizí je svobodná společnost, jejíž
členové cítí spoluodpovědnost za věci
veřejné, včetně stavu planety Země,
a kde každý může usilovat o osobní
štěstí. Primárně právními nástroji
se zasazujeme o to, aby v takovéto
společnosti žily současná i budoucí
generace.

Členové výboru
Pavel Franc, ředitel
(CEO)
Stanislav Kutáček

Martin Fadrný

Pracovní sekce a jejich
týmoví vedoucí
Rekonstrukce státu
Josef Karlický
Servis pro občany
Michal Kuk
Odpovědná energie
Kristína Šabová
Odpovědné firmy
Filip Gregor

Vedení organizace
a zaměstnanci
Frank Bold Society je zapsaný spolek,
jehož nejvyšším orgánem je členská
schůze. Statutárním orgánem je výbor.
Činnost spolku mezi zasedáními
členské schůze řídí ředitel.
Spolek se člení do čtyř věcných
pracovních sekcí, jejichž činnost
pomáhají vykonávat zaměstnanci
v podpůrných týmech (finance,
administrativa, HR, PR).

Vedení organizace a zaměstnanci
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Zaměstnanci Frank Bold Society v roce 2020
Rekonstrukce státu

Servis pro občany

Odpovědná energie

Odpovědné firmy

Management a podpůrné týmy

Josef Karlický

Lukáš Kraus

Michal Kuk

Kristína
Šabová

Filip Gregor

Pavel Franc
(CEO)

Jana Kravčíková
(CPO)

Tereza
Krištofová

Věnek Bonuš

Markéta
Cooiman

Laura
Otýpková

Ondřej Janků

Stanislav
Kutáček

Michala
Chatrná

Dora
Nováková

Petr Bouda

Hana
Sotoniaková

Karolina
Gyurovszká

Kristýna
Vejvodová

Pavlína
Gbelcová

Kristýna
Špačková

Markéta Voborníková
Mašková

Olga Pek

Petra Marie
Andrášik

Eliška
Beranová

Susanna Arus

Žaneta
Goňová

Petra
Zelenáková

Ervín
Hausvater

Jakub Kvapil

Kristýna
Zahálková

Petra
Urbanová

Joanne
Houston

Martin
Fadrný

Hana
Strnadová

Markéta
Brabcová

Lucie
Vernerová

Branislav
Krčmárik

Eva
Hromádková
V tabulce jsou uvedení naši zaměstnanci, kteří v průběhu roku 2020 spolupracovali s FBS na základě pracovní smlouvy, s
zaměstnanci na rodičovské dovolené nebo neplaceném volnu.

označeni

Na dohodu o provedení práce se do činnosti Frank Bold Society dále zapojili: Petra Marie Andrášik, Miroslav Crha, Anna Kačmaříková,
Anna Kocourková, Adéla Kolářová, Daniel Kostić, Kateřina Losová, Kylie McCardel, Anna Petrášková, Aneta Peyschlová, Veronika Smržová,
Veronika Stratilová, Tomáš Urban, Jakub Vašíček, Petr Mareš, Petra Hubatková, Veronika Hrtoňová.
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Frank Bold Students
www.frankbold.org/students
Frank Bold do všech svých aktivit dlouhodobě a
systematicky zapojuje studenty vysokých škol, mimo
jiné v rámci vlastního programu studentských stáží. Ty
jsou určené studentům právnických fakult a dalších
oborů, jako jsou finance, IT, žurnalistika, psychologie a
další obory. Stážisté se zapojují do veřejně prospěšných
aktivit Frank Bold Society, činnosti advokátní
kanceláře Frank Bold Advokáti i do vnitřního chodu
celé organizace. Studentům poskytujeme užitečnou a
smysluplnou praxi a zároveň chceme, aby se během
stáže vzdělávali ve svém oboru, získávali praktické
dovednosti a rozvíjeli se i hodnotově.
Vedle vlastního programu stáží se podílíme na výuce
zejména na právnických fakultách, účastníme se letních
škol a veletrhů praxí.

Frank Bold Students
Reálné zkušenosti a dovednosti

„Jen málokterý student práv se dostane
do přímého kontaktu s klienty ještě před
zakončením studia. Právní poradna
je tak ideální způsob, jak si právě tuto
přímou komunikaci vyzkoušet, ale
zároveň mít stále k dispozici podporu
daleko zkušenějších právníků. Nejvíce
si na této zkušenosti cením toho, že se
vždy jedná o reálné případy, které se
týkají specifik, se kterými bych se jinak
při studiu nesetkala. Vždy z poradny
odcházím s tím, že jsem se naučila něco
nového a díky zpětné vazbě i vím, co
do příště zlepšit.“ — Aneta, absolventka
právní stáže

„Škola pro mě sice byla zdrojem mnoha
užitečných znalostí, ale až díky stáži ve
Frank Bold jsem mohla pod vedením
zkušených kolegů převést teorii do
praxe.“ — Hanka, absolventka finanční
stáže
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Smysluplné projekty
Na jaře 2020 se naši stážisté aktivně zapojili
do provozu online právní poradny, kterou
jsme spustili s cílem pomoci lidem i firmám
zorientovat se v právních dopadech první
vlny pandemie koronaviru. Dobrovolné
zapojení do zodpovídání dotazů a další
práce související s provozem poradny
umožnilo studentům-stážistům pomoci
v době krize s něčím užitečným, zúročit
všechny dosavadní znalosti a dovednosti a
zároveň se naučit leccos nového.

„Radit v poradně znamenalo naslouchat
problémům velkého množství lidí. Byla
to sonda do všech těch nadějných
případů vzájemné pomoci, ale i těch,
kdy jde o maximalizaci vlastního užitku.
Člověk se naučí vždy hledat řešení a
nesoudit lidi, které nezná. A z právního
hlediska – setkávali jsme se s případy
ze všech odvětví. V některých případech
jsem si procvičil, s čím jsem se dřív
setkal ve škole. V jiných jsem se učil
hledat řešení nových otázek, kterými se
žádná škola nezabývá a na které žádný
soud ještě neodpověděl.“ — Mirek,
právní stážista

Frank Bold Students
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Stážisté v roce 2020

Stážisti ve Frank Bold v roce 2020

V průběhu roku 2020 u nás na stáži působilo celkem 37
studentů a studentek, z toho 27 studentů práv a 10 studentů
jiných oborů.

Barbora Baránková

Miroslav Crha

Kylie McCardel

Jan Měkuta

Tomáš Münzberger

Kristina Čermáková

Magdaléna Doležalová

Vavřinec Dudek

Eva Pernicová

Anna Petrášková

Aneta Peychlová

Anna Petrášková

Petra Hubatková

Diana Huslíková

Nikola Pospíšilová

Hynek Růžička

Jakub Slavík

Hana Husovská

Hana Chlupová

Marek Jahn

Veronika Smržová

Veronika Stratilová

Patrik Sysel

Dalibor Jirda

Anna Kačmaříková

Anna Kocourková

Natálie Škrdlová

Dominika Štejdířová

Lukáš Šulc

Adéla Kolářová

Daniel Kostić

Vojtěch Kratochvíl

Jakub Vašíček

Sára Wranová

Alena Žibřidová

Renata Krišpínová

Kateřina Losová

Navzdory pandemii COVID jsme i v roce 2020 organizovali
pravidelná setkávání stážistů, byť v online podobě.
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Naše poradna
v číslech

2112 dotazů
93 právníků
1561 hodin
61 dnů

Frank Bold: pomoc během první vlny koronavirové krize

Uplynulý rok 2020 ve velké míře ovlivnila
světová pandemie koronaviru, která v České
republice naplno udeřila v březnu. Nouzový
stav byl vyhlášen ve čtvrtek 12. března. Už
v pátek se experti napříč týmy konsorcia Frank
Bold spojili a vytvořili nejprve realizační tým a
následně v neděli rozjeli projekt online právní
podpory pro ty, kteří byli zasažení opatřeními
v souvislosti s pandemií.
Do práce pro tuto speciální poradnu se
zapojili advokáti, právní koncipienti, stážisti
i dobrovolníci. Fungovala na principu
zodpovídání
a
shromažďování
otázek
a odpovědí, jak například postupovat v rámci
vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel, jaké
aspekty v oblasti zdravotního a smluvního
práva současná situace přináší či vyjasňuje i
jaké jsou právní aspekty postupu státu a jeho
opatření. Chtěli jsme přispět k rychlé orientaci
lidí, podniků i úřadů v nových podmínkách
a udržení země v chodu při dodržení ochrany
zdraví nás všech. Cílem online poradny bylo
pomoci eliminovat či vyjasnit nejčastější
právní hlediska situace tak, aby se lidé mohli
soustředit pouze na zdravotní stránku
a ochranu sebe a svého okolí.
Během jejího provozu se na poradnu obracely
stovky občanů, podnikatelů i zástupců obcí.

Právní tým řešil nejčastěji témata, jako jsou
aktuální podmínky pro volný pohyb, nárok
na ošetřovné, státní kompenzace pro OSVČ
a firmy, ale také pravomoci starostů a obecních
úřadů. Na odpovědích na celkem 2112 dotazů
pracovalo 93 právníků a studentů práv.
Dohromady jsme během 61 dnů pomáhali
1561 hodin.
Kromě řešení jednotlivých otázek konkrétních
tazatelů zodpovídali právníci Frank Bold
dotazy také pro Českou televizi, radili na
Nově i na Primě. Pomocnou ruku nabídli také
podnikatelům prostřednictvím Hospodářské
komory ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem, Libereckým krajem a dalšími
svazy a komorami.
Nejdůležitější právní
aspekty koronakrize mohli zájemci najít
na specializovaném webu, který během tří
měsíců využilo 40 000 lidí.
Zúročili jsme tak zkušenosti, které jsme ve
Frank Bold získali z byznysu, dlouholeté práce
se stážisty a studenty práv, ale také zkušenosti
z provozování druhé největší online právní
poradny v zemi, kterou ročně využijí stovky
tisíc lidí.
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Odpovědné firmy
Vyvíjíme a prosazujeme nové modely
řízení korporací, které lépe integrují
zájmy společnosti. Zároveň pracujeme
na evropském právním rámci pro
odpovědnost korporací za negativní
dopady jejich činnosti. Vnímáme klíčovou
roli velkých firem v moderní ekonomice
a řešíme překážky, které jim brání, aby
jednaly udržitelně, eticky a efektivně
řešily výzvy, jako jsou klimatická změna a
respekt k lidským právům.

• Na čem jsme v roce 2020 pracovali •
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Transparentnost korporací
Od roku 2012 se podílíme na vývoji
evropského právního rámce pro reportování
o udržitelnosti korporací. Tento rámec hraje
zásadní roli pro odpovědnost korporací a
také pro přesměrování finančních toků pro
podporu udržitelných aktivit a transformaci
ekonomiky. Poté, co v roce 2018 vstoupila v
platnost evropská směrnice o nefinančním
reportingu, založili jsme Alliance for
Corporate Transparency. Jedná se o iniciativu
sdružující 20 předních evropských organizací,
která má za cíl poskytnout kritickou analýzu
praxe a podpořit zlepšení právního rámce.
Alliance poskytuje také prostor pro diskuzi
mezi business leadery v oblasti udržitelnosti a
nevládními organizacemi.
V roce 2020 se Alliance rozrostla o organizace
ShareAction, 2° Investing Initiative a Publish
What You Pay. Současně jsme navázali
neformální spolupráci s Investor Alliance
for Human Rights, European Sustainable
Investment Forum (EUROSIF) a World
Benchmarking Alliance.
Jako součást tzv. Zelené dohody zahájila
Evropská komise v roce 2020 proces reformy
evropské směrnice o nefinančním reportingu,
s cílem zásadně zlepšit kvalitu informací o
udržitelnosti, rozšířit působnost směrnice a
současně nastavit jasné evropské standardy.
Celý proces vyústil v legislativní návrh směrnice
o reportování o udržitelnosti společností

(CSRD), který byl zveřejněn v dubnu 2021.
Naše analýza reportů 1000 evropských
korporací byla jedním z hlavních podkladů,
ze kterých Evropská komise vycházela.
Výsledky tohoto výzkumu jsme představili na
konferenci v Bruselu v únoru 2020, které se
zúčastnilo více než 200 účastníků. Na konferenci
vystoupili europoslankyně Heidi Hautala a
Lara Wolters, Alain Deckers z Generálního
ředitelství Evropské komise pro finanční
stabilitu, finanční služby a unii kapitálových
trhů a experti organizací vyvíjejících standardy
pro reporting, nevládních organizací a
progresivních společností. Studie, kterou jsme
během konference představili, byla stažena
více než dvanáct tisíckrát a oslovila i přední
světová média.

regionů a z odvětví s velkými dopady na
klimatickou změnu. Veškeré výsledky jsou k
dispozici na webu Alliance. Prezentovali jsme
je také prostřednictvím dvou webinářů, z nichž
jeden byl zaměřený na střední a další na jižní
Evropu. Celkově se jich zúčastnilo zhruba 300
účastníků.

Srovnání regionů při sladění s cíli Pařížské
dohody o klimatu, výzkum 2020

Prezentace výzkumu 1000 evropských korporací,
Brusel, únor 2020
V návaznosti na tuto analýzu, jsme v roce 2020
provedli analýzu dalších 300 nefinančních
reportů společností z vysoce rizikových

Alliance for Corporate Transparency, 2019
výzkum reportů 1000 korporací - členění na
regiony

• Na čem jsme v roce 2020 pracovali •
Dalším naším krokem bylo vypracování a
dohodnutí konkrétních doporučení pro
reformu Směrnice mezi aliančními partnery.
Tato doporučení jsme také diskutovali s 30
lídry v oblasti udržitelnosti z řad velkých firem
a investorů.
Připravili jsme podklady pro společnou
odpověď nevládních organizací do veřejných
konzultací Evropské komise k reformě
směrnice o nefinančním reportingu (ve svém
příspěvku zmínilo Allianci 28 organizací včetně
byznys asociací jako World Business Council for
Sustainable Development a kontrolních orgánů
včetně French Autorité des Marchés Financiers
a Evropské centrální banky).
Konzultovali jsme také se 40 odborníky
reporting dopadů a rizik v dodavatelských
řetězcích a jejich transparentnosti. To vyústilo
ve společné stanovisko oficiálně podpořené
18 specializovanými nevládními organizacemi,
která nastiňuje doporučení ke standardizaci
dat a indikátorů v této oblasti v rámci chystané
reformy.
Zorganizovali jsme také zapojení nevládních
organizací a dalších stakeholderů spojených
s Alliancí v projektu Project Task Force on
EU Non-Financial Reporting Standards (PTF)
organizovaným EFRAG’s Corporate Reporting
Lab. Závěrečná doporučení, které podporuje

naše hlavní cíle, byla publikována v zimě 2020 a
na jaře 2021 a byla zahrnuta Evropskou komisí
do návrhu nové směrnice.
Celkově jsme propagovali naše zjištění a
doporučení na 12 akcích, na kterých bylo
přítomno více než 1000 unikátních účastníků.
Kromě událostí zmíněných výše jsme v květnu
organizovali online konferenci ohledně reformy
evropské směrnice nefinančního reportingu s
World Benchmarking Alliance (500 účastníků,
ke zhlédnutí online), společnou konferenci s
CDSB v prosinci 2020, kde jsme prezentovali
výsledky našeho hodnocení nefinančních
reportů z roku 2020 300 společností z
rizikových odvětví spolu s klíčovými podněty
poskytnutými komisařkou Mairead McGuiness
a předsedou PTF Patrickem de Cambourgem a
sérii akcí v zemích V4 a ve Španělsku.
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Udržitelná správa a řízení korporací
Pokračujeme ve spolupráci s European
Coalition for Corporate Justice (ECCJ), jejímž
cílem je vytvořit právní rámec pro odpovědnost
korporací za porušování lidských práv a závažné
dopady na životní prostředí v globálních
dodavatelských řetězcích.
V roce 2020 oznámila z iniciativy komisaře pro
oblast spravedlnosti Didiera Reynderse Komise
svůj záměr zahájit legislativní iniciativu týkající
se integrace udržitelnosti do řízení korporací a
povinné řádné péče předcházet a řešit závažné
dopady na lidská práva a životní prostředí
(mHREDD). Tato legislativní iniciativa navazuje
na naši více než desetiletou práci na evropské
a světové úrovni na těchto tématech. Zaměření
na integraci udržitelnosti v řízení korporací
odpovídá doporučením našeho projektu
Purpose of Corporation, zatímco zaměření na
povinnou péči v oblasti lidských práv a ochrany
životního prostředí je výsledkem naší společné
kampaně s European Coalition for Corporate
Justice (ECCJ), kde jsme hráli klíčovou roli
při stanovování strategie, přípravě právních
návrhů, provádění podpůrného výzkumu a
propagaci iniciativy na úrovni EU a OSN.
Pokračovali jsme také v práci na projektu
koordinovaném European Law Institute a
Agentury EU pro základní práva týkající se

• Na čem jsme v roce 2020 pracovali •
dopadu byznysu na lidská práva a přístupu ke
spravedlnosti. Koordinátorka projektu, Diana
Wallis, bývalá viceprezidentka Evropského
parlamentu,
představila
prozatímní
doporučení projektu Evropskému parlamentu.
Finální zpráva, pro kterou jsme zpracovali
kapitolu o hromadných žalobách a přístupu ke
spravedlnosti, bude publikována ve druhém
čtvrtletí roku 2021.
Spolupracovali jsme s profesorem Andrew
Johnstonem a Dr. Jeroenem Veldmanem na
organizaci prohlášení předních akademiků
shrnující výsledky svých výzkumů a z nich
odvozená doporučení pro iniciativu Evropské
komise. Toto prohlášení, které bylo zveřejněno
v lednu 2020, podpořilo více než 75 akademiků
a expertů. Ve spolupráci s oběma odborníky
jsme publikovali otevřený dopis, který
podpořili bývalý CEO Unileveru Paul Polman,
předseda globální dozorční rady PwC Bob
Moritz, CEO investiční společnosti Robeco
Gilbert Van Hassel, profesor Mervyn King SC,
emeritní předseda IIRC a autor kodexů správy
a řízení společnosti “King Reports” a Kerrie
Waring, generální ředitelka International
Corporate Governance Network. Dopis, který
byl dále podpořen 90 akademiky, vyjadřuje
podporu integraci udržitelnosti do systémů
řízení korporací a byl publikován v Le Monde
a zmíněn i dalšími médii včetně Tagesspiegel

Background nebo Wall Street Journal CFO
Journal.
Zastupovali jsme European Coalition for
Corporate Justice na důležitých konferencích
zaměřených na tvorbu legislativního rámce
pro byznys a lidská práva a povinné řádné péče
včetně konference německého spolkového
ministerstva práce a výroční konference
European Responsible Investment Network.
Pokud jde o udržitelnost korporací, přispěli
jsme k podkladové studii připravené EY pro
Evropskou komisi a vypracovali jsme briefing
pro pozici nevládních organizací v rámci
veřejné konzultace Evropské komise.
Vedli jsme také zapojení nevládních organizací
do diskuzí s poslanci ohledně zprávy EP o
udržitelné správě a řízení korporací, která byla
schválena včetně námi podporovaných návrhů
v prosinci 2020.
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Odpovědné
energie
Jednou z největších globálních výzev
současnosti je změna klimatu.
Abychom předešli nebezpečnému
oteplení planety, musíme do roku 2030
zásadně snížit emise skleníkových
plynů. Proto vytváříme a prosazujeme
právní iniciativy přispívající k postupné
orientaci směrem k uhlíkově neutrální
výrobě energie v zemích Evropské
unie. Budoucnost evropské energetiky
vidíme v decentralizaci, demokratizaci
a minimalizaci škodlivých dopadů výroby
energie na životní prostředí a lidské
zdraví. Urychlujeme odklon od uhelné
energetiky, zejména v zemích střední
a východní Evropy. V České republice
usilujeme o rozvoj obnovitelných zdrojů
energie a nastavení právního rámce pro
komunitní energetiku. Prosazujeme
účelné nastavení využití prostředků z
Modernizační fondu pro nové obnovitelné
zdroje.

Odpovědné energie
Dlouhodobě se snažíme právní cestou
omezit provoz největších znečišťovatelů
ovzduší skleníkovými plyny, tedy uhelných
elektráren. Ty se v České republice navzdory
evropskému trendu postupného uzavírání
drží při životě na základě opakovaně
udělovaných výjimek z emisních limitů.
S tím souvisí naše snaha o rozvoj
obnovitelných zdrojů energie. Usilujeme
o efektivní využití investičních nástrojů
na podporu vzniku malých obnovitelných
zdrojů určených primárně pro lokální
spotřebu a komunitních projektů. Dohlížíme
proto mimo jiné na přerozdělení podpory z
Modernizačního fondu a přímo se účastníme
jednání o podmínkách tohoto dotačního
nástroje. Zasazujeme se také o nastavení
legislativního rámce, který bude pomáhat
dalšímu rozvoji decentralizovaných výroben
energie z obnovitelných zdrojů.

Uhelná elektrárna Chvaletice.
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Monitoring legálnosti výjimek pro uhelné elektrárny a vypouštění
průmyslových emisí
V roce 2020 jsme navázali na monitoring
žádostí uhelných elektráren o výjimky z
nových emisních limitů s cílem zapojit se do
nejdůležitějších řízení. Řady těchto řízení o
výjimkách pro elektrárny, které vstoupí v
účinnost 18. 8. 2021, jsme se účastnili – týká se
to výjimek pro elektrárny Chvaletice, Počerady,
Prunéřov. Současně se nám podařilo dosáhnout
zpřísnění požadovaného emisního limitu pro
NOx pro ostravskou průmyslovou teplárnu
TAMEH. Většina řízení bude pokračovat i v roce
2021.
Díky naší žalobě proti teplárně TAMEH
také Nejvyšší správní soud připustil že i
„pouhé“ prodloužení povolení vypouštět z
velkého spalovacího zařízení stejné množství
znečišťujících látek může mít významně negativní
vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Součástí
rozsudku je i konstatování, že úřady musí
umožnit spolkům, aby se v takových řízeních
mohly účastnit, což je důležitý precedent, který
má potenciál v budoucnu zajistit širší účast
veřejnosti v řízeních o změnách integrovaných
povolení.
Naše zkušenosti se snahou českých uhelných
elektráren využívat mezery v pravidlech jsme
shrnuli v analýze #Emissiongate: Právní kličky

uhelných elektráren, která ukazuje, jaké
mezery v pravidlech využívají české uhelné
elektrárny. Analýza, kterou jsme zveřejnili v září
2020, se dočkala také mediálního ohlasu.
Sledujeme situaci týkající se vypouštění
průmyslových emisí a to nejen v České
republice, ale i v Evropě. Na úrovni EU jsme
se jako právní experti účastnili procesu revize
směrnice o průmyslových emisích a podali jsme
naše připomínky k Počátečnímu posouzení
dopadů ze strany Evropské komise. Proces
bude dále pokračovat v roce 2021, revidovaná
směrnice by měla být přijata během roku 2022.

Rychlejší přechod k obnovitelným
zdrojům
Jako zástupci Zeleného kruhu jsme se účastnili
Platformy Ministerstva životního prostředí
pro přípravu pravidel pro Modernizační fond.
Prostřednictvím připomínek a jednání s MŽP,
Státním fondem životního prostředí a dalšími
účastníky této platformy jsme se podíleli na
přípravě pravidel, podle nichž se bude v letech
2021-2030 rozdělovat přibližně 180 miliard
Kč na transformaci energetiky a podporu
obnovitelných zdrojů.

• Na čem jsme v roce 2020 pracovali •
Zelený kruh jsme zastupovali také v Uhelné
komisi, kde jsme se účastnili pracovní skupiny,
jejíž činnost se týkala zejména stanovení
základních pravidel pro útlum jednotlivých
paliv a energetických zdrojů a dále nutných
úprav v oblasti legislativy.

Ochrana pitné vody před
rozšiřováním dolu Turów
Proti rozšíření těžby v dole Turów, kvůli níž
už dnes trpí nedostatkem pitné vody řada
obyvatel Libereckého kraje, jsme v roce
2020 bojovali po boku Libereckého kraje i
místních obyvatel. Už na začátku roku jsme
podali stížnost k Evropské komisi a v březnu
jsme se zástupci Libereckého kraje, místních
občanů a Greenpeace ČR předali Evropskému
parlamentu petici s 13 000 podpisy
upozorňující na porušení několika směrnic
evropského práva a alarmující situaci místních
obyvatel.

Předání petice upozorňující na porušení několika
směrnic evropského práva v Bruselu.

Současně jsme jednali se zástupci Evropské
komise i s europoslanci o porušování
evropského práva Polskem, protože na konci
března došlo v Polsku k vydání rozhodnutí o
prodloužení těžby do roku 2026 v řízení, z něhož
byly veřejnost i Česká republika vyloučeny.
Koncem dubna vypršela provozovateli dolu
licence k těžbě a následně po zbytek roku
probíhala těžba nelegálně.
V červenci jsme se účastnili jednání petičního
výboru Evropského parlamentu, na kterém se
projednávala námi podaná petice a získali jsme
pro ni podporu napříč jeho frakcemi. V srpnu
jsme se účastnili protestu místních obyvatel
všech tří těžbou dotčených zemí v Trojmezí.
Zájmy lidí žijících v blízkosti dolu jsme hájili
také během naší účasti na jednání Výboru pro
životní prostředí Poslanecké sněmovny.
Během roku 2020 jsme se scházeli také s
experty, se kterými jsme zajišťovali vypracování
posudků o dopadech dolu na českou vodu a
iniciovali jsme jednání, na kterých čeští experti
i politici hledali shodu na faktech i nezbytném
postupu.
Naši pomoc jsme poskytovali i německým
partnerům a samosprávám, kterým se
podařilo vyhodnotit některé vlivy na své území
až v druhé polovině roku. V říjnu jsme se proto
zúčastnili tiskové konference k vlivům dolu
Turów na německé vody v Žitavě.
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Servis pro občany
Servis je partnerskou službou pro aktivní
občany, kteří jejím prostřednictvím
získávají praktické právní vědomosti
a schopnosti a používají je při svém
dlouhodobém či jednorázovém zapojení
do veřejných záležitostí. Podporou
aktivních jedinců a místních iniciativ se
snažíme posilovat občanskou společnost.
Taktéž pomocí na webu volně dostupných
právních manuálů a rad usilujeme
o vzdělávání široké veřejnosti v oblasti
dobré správy a orientace v legislativě.

Servis pro občany
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Kromě srozumitelné prezentace právních
informací
měníme
přístup
k
právu
a zjednodušujeme způsoby, jakými mohou
občané řešit kauzy ve veřejném zájmu.
Budoucnost právního poradenství podle nás
spočívá v online automatizovaných službách,
které povedou k pochopení procesů a naplnění
potřeb klienta, ale zároveň budou nadále
osobní i citlivě navržené. Tímto směrem jdeme
při redesignu naší poradny a vývoji nových
služeb.
Dlouhodobým cílem Servisu pro občany je
veřejný zájem, podpora občanské společnosti
a zvyšování samostatnosti občanů či lokálních
iniciativ při činnostech jako dohled nad místní
samosprávou, jednání s úřady a politiky či
aktivní účast v řízeních a plánování veřejného
prostoru. Naše aktivity mají přímo i nepřímo
dopad také na činnost úředníků a zastupitelů.
Ti jednak sami využívají služeb naší online
poradny a jednak se do funkcí na úřadech a
radnicích často dostanou aktivní občané a
bývalí klienti poradny.
V roce 2020 jsme zvýšili důraz na testování
využívání moderních technologií při
poskytování právního poradenství za účelem
větší personalizace a efektivity

Online informační poradenství
Počet návštěvníků webu
poradny za rok 2020

496
845

Obsah naší online poradny za rok 2020
navštívilo 496 845 uživatelů, což je oproti
loňskému roku mírný nárůst. V měsících
první a druhé vlny pandemie byl zaznamenán
znatelný pokles návštěvnosti. Ke konci roku
však návštěvnost poradny opět rostla.
Namísto rozvoje obsahu poradny jsme se
v roce 2020 zaměřili na zkvalitnění a sjednocení
obsahu. Vytvořili jsme komplexní interní
návod, který obsahuje zásady a pokyny pro
srozumitelné a přehledné psaní právních textů.
Dle těchto zásad jsme přistoupili k přepisu
obsahu poradny podle nejnavštěvovanějších
sekcí. V průběhu roku byla přepsána zhruba
třetina manuálů a zbytek je plánován na rok
2021.

Individuální poradenství
Bezplatná individuální právní poradna Frank
Bold byla v roce 2020 v provozu v průběhu
celého roku. Cílem pro daný rok nebylo

zásadně navyšovat počet dotazů, které jsme
řešili. Především jsme měli za cíl utvořit si
přesnější představu o dopadu poskytovaného
poradenství. Proto jsme od začátku roku zasílali
s časovým odstupem klientům dotazník, ve
kterém jsme je žádali jednak o zhodnocení
poskytnuté rady, jednak o informaci, jak se
jimi řešená kauza posunula.

Počet dotazů, které jsme
zodpověděli v poradně

529

Počet obdržené zpětné vazby
a průměrné hodnocení

208
1,3/5

Převážná většina hodnocení byla pozitivní,
případně obsahovala cennou zpětnou vazbu.
Po měsíci – kdy byl dotazník zasílán – byla u
většiny klientů věc stále v řešení. Potěšující
informací bylo, že 79 % z nich uvedlo, že ve
věci učinilo další kroky. Klienti tak poskytnuté
poradenství reálně dále využívají ve svých
kauzách.

• Na čem jsme v roce 2020 pracovali •

Interaktivní nástroje
Nástroj Zakladač spolků spuštěný v roce 2019
roce byl v průběhu roku 2020 přepracován
do pokročilejší verze, kterou jsme spustili
v polovině roku. Po testovacím provozu byla
v říjnu spuštěna veřejná propagace nové
verze. V posledních třech měsících roku se tak
využívanost nástroje vyšplhala na 300 využití
měsíčně.
Ke konci roku jsme do neveřejného testování
rovněž posunuli Průvodce neposkytnutou
informací. Ten pomáhá občanům řešit
situace, kdy jim nebyla řádně vyřízena žádost
o informace. V průvodci je jim k dispozici
předpřipravená argumentace pro nejčastější
nezákonné postupy. Veřejná verze tohoto
nástroje je plánována na rok 2021.
Vedle komplexních nástrojů došlo k vytvoření
interaktivní verze několika obecných právních
vzorů, především pro odvolání ve správním
řízení a odpor proti správnímu příkazu.
Vzory nabízejí přístupnější variantu vyplnění
vzorových dokumentů. Rovněž nám umožňují
rozšiřovat je o vzory pro specifické situace při
zachování přehlednosti.
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Rekonstrukce
státu
Rekonstrukce státu prosazuje
systémová opatření proti zneužívání
veřejných peněz, lobbuje za chytré
zákony pro dobrou správu státu a
zdravou demokracii. V roce 2020 jsme
hlídali aktivity státu během pandemie,
hodnotili kandidáty v senátních volbách
a prosazovali několik protikorupčních
zákonů, které je třeba ještě stihnout do
konce volebního období.

• Na čem jsme v roce 2020 pracovali •
Evidence skutečných majitelů
V minulém roce jsme lobbovali za zastavení
toku veřejných peněz do anonymních firem.
Prosadili jsme povinnost uvádět v evidenci
skutečné vlastníky jako podmínku pro získání
dotace nebo veřejné zakázky. V daňových
rájích ročně skončí asi 18 miliard z veřejných
prostředků, nově by tak mělo být jasnější,
kam přesně míří. Ve spolupráci se spolkem
Lexperanto jsme vydali také manuál pro
zadavatele zakázek, jak rozkrýt skutečného
majitele a majetkovou strukturu vybraného
dodavatele.

Reforma ÚOHS

dotazníku na budoucí podporu jednotlivých
opatření jsme na základě dat vyhodnocovali i
minulá hlasování obhajujících senátorů.
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kontrolu. Ve sněmovně se podařilo schválit
změnu ústavy, která rozšíření pravomocí NKÚ
umožní. Poslanci také na naše doporučení
předložili návrhy, které uleví obcím od
nadbytečných kontrol.

Nezhasínat!

Ve spolupráci s Transparency International
jsme připravili konkrétní návrh reformy Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, která by
vedla k transparentnějšímu a důslednějšímu
dohledu nad veřejnými zakázkami. Společně
s ministerstvem pro místní rozvoj jsme
také připravili metodiku, která přináší jasná
pravidla pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

Vláda na jaře spustila pomoc, která měla
tlumit dopady koronavirové krize. Vydali jsme
hodnocení jednotlivých vládních programů,
hodnotili jsme jejich transparentnost, férovost
a efektivnost. Upozornili jsme na příběhy
těch, na které vláda zapomněla. Vládě jsme
zaslali 9 balíčků doporučení pro lepší zvládání
pandemie v mezích zákonů, včetně návrhu
na právní rámec pro boj s pandemií, který
nakonec nahradil nouzový stav.

Senátní volby

Nezávislá kontrola státních firem

Loni se konaly volby do Senátu a Rekonstrukce
státu stejně jako u sněmovních voleb přinesla
voličům přehled o tom, kteří kandidáti
podporují protikorupční zákony. Kromě

Pokračovali jsme v lobbingu za rozšíření
kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu na státní
firmy a další instituce. Bilion korun z veřejných
peněz je totiž stále mimo jakoukoliv nezávislou

Efektivní přístup občanů k
informacím
Připravili jsme komplexní návrhy, jak opravit
rizikovou novelu zákona o svobodném
přístupu k informacím, která by mohla zásadně
omezit právo občanů na informace. První čtení
novely se podařilo prosadit na mimořádné
schůzi sněmovny svolané k protikorupčním
zákonům.

• Na čem jsme v roce 2020 pracovali •
Digitalizace státní správy
Lobbovali jsme za to, aby okresní, krajské
a vrchní soudy měly ze zákona povinnost
zveřejňovat svá rozhodnutí na internetu.
Klíčové opatření již podpořila i sněmovna.
Pomohli jsme aktualizovat metodiku k registru
smluv, aby stát zveřejňoval smlouvy ve
strojově čitelné podobě, doporučili jsme vládě
opatření pro lepší zvládání pandemie pomocí
digitalizace a hodnotili jsme, jak vláda v oblasti
digitalizace státu plní své sliby.

Reforma exekučního řádu
Ve druhé polovině roku jsme společně s
dalšími organizacemi spojenými v Platformě
za reformu exekucí rozjeli kampaň za zavedení
takzvané teritoriality exekutorů a principu
jeden dlužník – jeden exekutor. Exekuční
řád na reformu čeká 20 let, dluhové spirály
přitom patří mezi jeden z největších problémů
Česka. Teritorialita by přispěla k narovnání
systému a zamezení kšeftování s dluhy, které
je způsobeno současným tržním prostředím.

Komunikace
Naši mobilní aplikaci Reflektor pro přímou
komunikaci občanů s politiky jsme oblékli do
nového kabátu a prostřednictvím veřejných
kampaní jsme zčtyřnásobili počet uživatelů,
kteří během roku rozdali přes 17 000
hodnocení politikům za jejich hlasování.

Úspěch měla naše kampaň za ukončení
dotací a veřejných zakázek pro anonymní
firmy, veřejně jsme spustili Síť k ochraně
demokracie a uspořádali několik tiskových
konferencí, např. k projektu Nezhasínat! nebo
k představení reformy ÚOHS. Ocenili jsme také
8 nejaktivnějších senátorů v boji s korupcí.
V médiích Rekonstrukci státu zmínili celkem
836krát a na Facebooku jsme překročili hranici
30 000 fanoušků.
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lobbingové schůzky. Angažovali se např. v
Senátu za rozšíření působnosti NKÚ, dále při
volbách do mediálních rad, ve věci zákonných
změn vyvolaných koronakrizí a teritorialitě
exekutorů.

Na podzim Rekonstrukce státu spustila svůj
podcast Dobrá správa, kde s hosty debatujeme
o aktuálních tématech české politiky. Naše
lobbingové schůzky s politiky jsme veřejně
evidovali v Deníku lobbisty.

Zapojení aktivní veřejnosti
O naše lobbingové know-how jsme se v roce
2020 s veřejností podělili na 6 bezplatných
workshopech “Lobbuj s čistým svědomím”
- na jaře v Liberci, Praze a Brně a během
pandemie ještě 3x online. Návaznou knihu
Průvodce svět(l)em lobbingu si stáhlo
200 potenciálních občanských lobbistů.
Uskutečnili jsme také dvě víkendová setkání
naživo, která umožnila nácvik lobbingových
schůzek i setkání s tehdejším ředitelem
Transparency
International
Davidem
Ondráčkou a pirátským poslancem Mikulášem
Ferjenčíkem. Ambasadoři oslovili
politiky
ve více než 2000 případech a výrazně posílili
své sebevědomí i připravenost na občanské

Síť k ochraně demokracie
Síť k ochraně demokracie má za úkol
monitorovat hrozby pro demokracii a také
spojovat různé názorové proudy tak, aby
vedly ke společnému cíli, tedy k ochraně
demokracie. Loni jsme rozjeli nábor členských
organizací a Síť oficiálně představili veřejnosti.
Do konce roku se připojilo více než 100 členů
z řad firem i neziskových organizací. Posílili
jsme i odborné aktivity Sítě, začali dodávat
expertní stanoviska k aktuálnímu dění do
médií a zveřejňovat pravidelné zprávy o stavu
demokracie v novém přehledném designu. Na
přelomu roku jsme spustili první brandovou
kampaň Sítě.

Naši dárci
Rádi bychom na tomto místě poděkovali vám
všem, kteří jste v uplynulém roce podpořili
činnost některého z našich neziskových týmů.
Bez vaší pomoci bychom se neobešli.
Rozpočet Rekonstrukce státu byl v roce 2020
přibližně 10,6 milionu korun. Zhruba 80 %
tohoto rozpočtu bylo pokryto prostřednictvím
darů od soukromých dárců, zbylé prostředky
bylo financováno prostřednictvím grantů. K
dlouhodobě podporujícím nadacím, fondům
a ambasádám (Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadační
fond Zeměkvět, Civitates, Velvyslanectví USA v
ČR) se nově připojili Civic Europe, Nadace OSF
prostřednictvím programu Stronger Roots a
Open Society Initiative for Europe. Nesmírně nás
těší, že se nám díky dárcům i zisku příspěvků z
grantů podařilo navýšit rozpočet Rekonstrukce
státu asi o 20 %.
Významným podporovatelem právní podpory
provozované týmem Servisu pro občany bylo
Ministerstvo spravedlnosti, od něhož jsme získali
finance v rámci Prevence korupčního jednání.
Mezi dárce, kteří se rozhodli podpořit bezplatné
právní poradenství je také Nadace Via, Nadace
BLÍŽKSOBĚ a velké množství individuálních
podporovatelů.
Velmi si vážíme také institucionální podpory
a děkujeme organizacím a donorům, kteří nás
podpořili granty, nadačními příspěvky i nefinanční
pomocí.
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Granty a nadační příspěvky
Podporovatel Rekonstrukce
státu a Servisu pro občany

Podporovatel Odpovědné
energie a Odpovědných
firem

Podporovatel Rekonstrukce
státu

Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Rekonstrukce
státu

Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Rekonstrukce
státu

Podporovatel Rekonstrukce
státu

Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Odpovědných
firem

Naši dárci
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Individuální dárci
Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Rekonstrukce
státu

Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Odpovědných
firem

Podporovatel Odpovědných
firem

Děkujeme dárcům, kteří nám věnovali 100 tisíc Kč a více
Lubomír Bárta

Podpořil Rekonstrukci státu

Jan Barta

Podpořil Rekonstrukci státu

STUDENT AGENCY, k.s.

Podpořil Rekonstrukci státu

Libor Winkler

Podpořil Rekonstrukci státu

Livesport s.r.o.

Podpořil Rekonstrukci státu

Partners Financial Services

Podpořil Rekonstrukci státu

Šimon Vostrý

Podpořil Rekonstrukci státu

Adam Milata

Podpořil Servis pro občany

David Holý

Podpořil Rekonstrukci státu

Y Soft Corporation, a.s.

Podpořil Rekonstrukci státu

Martin Hájek

Podpořil Rekonstrukci státu

Dušan Šenkypl

Podpořil Servis pro občany

Ondřej Fryc

Podpořil Rekonstrukci státu

Brno Investment Group

Podpořil Rekonstrukci státu

Michal Nýdrle

Podpořil Rekonstrukci státu

Individuální dárci
Děkujeme dárcům, kteří nám věnovali 50 tisíc Kč a více
MEGAPIXEL s.r.o.

Podpořil Rekonstrukci státu

Marcela Adamičková, Anna Baginová, Martin Baránek, Petr Barcal,
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Jan Bárta, Pavel Bartoš, Richard Bartoš, Ondřej Bartoš, Robert Batůšek,
Dominik Bauchner, Pavel Bazika, Tomáš Bednár, Petr Bechyně, Martin
Běloch, Karel Bendl, Petr Běťák, Ondřej Bielak, Miroslav Bielko, Antonín
Bílý, Klára Bittnerová, Jan Blahut, Ivan Blažíček, Vlasta Blažková, Michal
Bolina, Ondřej Bouda, Filip Braun, Alena Braunová, Hana Brtnová, Ondřej
Brynych, Stanislav Březina, Tomáš Budín, Zuzana Buraňová, Pavel

Mateřská škola Safirka s.r.o.

Podpořila Servis pro občany

Sapienter a.s. (Josef Kvapil)

Podpořil Servis pro občany

Burdych, Jan Bureš, Petr Bureš, Zuzana Burešová, Martin Cabejšek,
Monika Cahová, Diana Cepníková, Martin Cígler, Michal Cichra, Zdeněk
Coufal, Tomáš Čapek, Tomáš Čapek,Jiří Čepelka, Jan Čermák, Jakub
Čermoch, Pavel Černý, Jana Česká, Jan Čurn, Vladimír Damašek, František
Daněk, Lubomír Daněk, Vojtěch Danielis, Daniela Danielová, Filip

JABLOTRON ALARMS a.s.

Podpořil Rekonstrukci státu

Děkujeme dárcům, kteří nám věnovali 20 tisíc Kč a více

Děchtěrenko, Peter Dekastello, Michal Dobiáš, Pavlína Dokulilová, Alena
Doležalová, Filip Dominec, Adam Dominec, Marek Dostál, Josef Dostál,
Ondřej Došek, Petr Doubek, Jitka Doubnerová, Matěj Drdák, Hana Drlíková,
Radek Drnovský, Olga Dvořáčková, Vilém Dvořák, Marie Dvořáková, Patrik
Dzurenda, Kateřina Eklová, Jakub Farný, Michal Fiala, Olga Fischerová,

HOBRA – Školník s.r.o.

Podpořil Rekonstrukci státu

Jan Žůrek

Podpořil Rekonstrukci státu

LinuxBox.cz s.r.o.

Podpořil Rekonstrukci státu a
Odpovědnou energii

INISOFT s.r.o.

Podpořil Servis pro občany

Daniel Fišer, Jakub Formánek, Blanka Forsterová, Eva Fraňková, Petr
Franta, Ondřej Frei, Pavel Galík, Jiří Glaser, Renata Gondeková, Petra
Grabačová, David Gregor, Lukáš Grygera, Nikola Guryca, Jiří Guth
Jarkovský, Jakub Hájek, Martin Hájek, Sára Hájková, Josef Hakl, Tomáš
Hakr, Tomáš Hakr, Lenka Hamrová, Petr Hanč, Jan Handl, Martin Hanuš,
Eva Haunerová, Luděk Havel, Libor Havlíček, Ivan Havlík, Martin Havránek,
Adam Hazdra, Stanislav Hejda, Georgia Hejduková, Igor Helekal, Ondřej
Hladík, Iva Hlavsová, David Hlisnikovský, Jiří Hofreiter, Jana Hogan, Lukáš
Hochmann, Rodan Hojgr, Pavel Hok, Tomáš Hökl, Jiří Holáň, Filip Holba,
Hana Holečková, Lucie Holečková, Klára Holíková, Vojtěch Holoubek,

Martin Holečko

Podpořil Rekonstrukci státu

Marek Omelka

Podpořil Rekonstrukci státu

Ivana Holoubková, Michal Hondl, Miroslav Hora, Pavel Horák, Martin
Horký, Antonín Horský, Pavel Houdek, Ivan Hrdý, Iveta Hromasová,
Jaroslav Hrstka, Milan Hrtan, Petr Hrtoň, Marek Hudec, Marek Hudík,
Jindřich Hujňák, Jiří Hůlka, Martin Huml, Radek Hušek, Zdeňka Hušková,
Terezie Hušková, Robert Charvát, Petr Chromec, Insider media, Monika

Christoph Dürr

Podpořil Odpovědnou energii

František Gemperle

Podpořil Servis pro občany

Jablonská, Zdeněk Jahn, Miroslav Janda, Petr Janeček, Martin Janík, Milan
Jankových, Jan Javorek, Nikola Ječmenová, Václav Jelen, Martin Ježek,
Gabriela Jičínská, Lukáš Jícha, Jana Jindrová, Luboš Jirák, František Jirsa,
Zdeňka Jiřičná, Renáta Junová, Marek Juráň, Jan Juránek, Štěpán Jurčík,
Jakub Kabát, Petr Kadaník, Tomáš Kadlec, Tomáš Kadlec, Jiří Kafka, Josef

Eyedea Recognition s.r.o.

Podpořil Rekonstrukci státu

Kalčík, Miroslav Kalous, Dalibor Kameník, Barbora Kamrlova, Ivan Kapičák,

Jiří Kapoun, Alena Karafiátová, Jurij Karpenko, Petr Kašík, Petr Kaštánek, František Kettner, Karel Khir, Sára Klačko, Sára Klačko, Petr Klápště, Jan Klapuch, Vladimír
Kliment, Filip Klimeš, Ondřej Klípa, Jan Klír, Martin Klobás, Pavel Kmoníček, Karel Koberna, Kamila Kodrová, Naděžda Kohlerová, Tomáš Kokoška, Filip Kolář, Magdaléna
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Kolářová, Ivana Kolcunová, Michal Kolesár, Jan Konečný, Michael Konečný, Tomáš Kopal, Daniel Kopic, Tomáš Kořínek, Richard Kos, Richard Kos, Eliška Kosová, Věra
Kostlánová Roubalová, Jan Kotora, Sebastian Kovačič, Martin Kovář, Martin Kovář, Martin Kozel, Ondřej Kozina, Jan Kozina, Jan Kozina, Dušana Kozlovská, Dušana Kozlovská,
Marek Král, Filip Král, Jan Králík, Jiří Krejčí, Ema Krejčová, Edita Kremláčková, Vlastimil Krumpoch, František Kryštof, Marek Kříček, Vladislav Kšír, Petr Kubačka, Adam
Kubetta, Tom Kubina, Zbyněk Kučera, Petra Kučerová, Tereza Kučerová, Stanislav Kutáček, Eva Kuželová, Miroslav Kvasnica, Jan Labohý, Martin

Lacina, Martin Lašek,

Tomáš Lénárd, Peter Lendacký, Martin Lepšík, Martin Lhoták, Liftago, Jan Liška, Martin Literák, Michal Lollok, Luděk Maděra, Přemysl Mácha, Jan Machač, Vít Macháček, Jiří
Málek, Karel Málek, Martin Malý, Martin Malý, Marek Mansfeld, Pavel Marek, Filip Mareš, David Máša, Dita Mašátová, Jan Mašek, Miroslav Matějů, Jan Matoušek, Jiří
Matoušek, Jaromír Matýšek, MEDIAN, s.r.o., Tereza Meinczingerová, Karel Melecký, Jaroslava Melichová, Vlastimil Menšík, Michal Mertl, Aleš Mertl, Martin Měsíček, Zuzana
Micková, Petr Miencil, Ondřej Mihályi, František Michalčík, Oskar Michl, Josef Mikulec, Martin Mílek, Ivan Minx, Martin Modrák, Michal Moll, Tomáš Morcinek, Josef Motl,
Josef Moudřík, Jaroslav Mráz, Jiří Mrázek, Jiří Mrázek, Markéta Mrázková, Michal Mühlpachr, Zdeněk Musil, Jan Muzička, Lenka Nádějová, Josef Nakládal, Petr Naske, Dan
Navrátil, Ivo Nečesánek, Josefína Nedbalová, Ondřej Němec, Jiří Němec, Jiří Němec, Tomáš Nespěchal, Jiří Neugebauer, Petr Neugebauer, Jiří Neuman, Jakub Noha, Zuzana
Nosková, Petr Novák, Jiří Novotný, Marek Novotný, Radek Novotný, Lukáš Obdržálek, Jan Obdržálek, Petr Olejník, Aleš Ondráček, Martin Ondroušek, Petr Onisko, Michal
Osuský, Lumír Ošťádal, Edvard Outrata, František Pác, Jan Pánek, Kamil Páral, Radana Parmová, Martin Patřičný, Jiří Pavelec, Lukáš Pečinka, Miroslav Pech, Jan Pechar,
Radim Pejcha, Hana Pěničková, Petr Peška, Petr Peška, Jan Peterka, Tereza Peterková, Erik Petrikovits, Luděk Petrilák, Hana Pexová, Vojtěch Pikal, Vojtěch Pikal, David Pilař,
Lenka Pipková, Ludmila Píšová, Renata Placková, František Placheta, Yvonna Plesníková, Petr Pleticha, Marian Plucnar, Pavel Pluháček, Radek Podgorný, Ondřej Podlešák,
Zuzana Pokorná, Martin Poláček, Karla Polydorová, Tomáš Poner, Adam Popel, Josef Pospíšil, Veronika Prágerová, Petr Praus, Tomáš Priečinský, Jan Priessnitz, Karel
Provázek, Libor Prudil, Bronislav Přibyl, Martin Pulicar, Kateřina Pustelníková, Blanka Pušová, Lukáš Rakušan, Edvard Rejthar, Michal Risler, Jan Roháč, Eliška Rolfová, Pavel
Rothbauer, Jana Roupcová, Ema Rousová,
Růžička, Lukáš Rybka, Jakub Sadílek, Simona
Sedmihradský, Marcel Seibert, Jakub Semián,

Za podporu dále děkujeme:

Jana

Rušinová,

Sadilová,

Milan

Martin

Růžička,

Tomáš

Sedmihradský,

Milan

Květuše Sgallová, Lukáš Schejbal, Hana

Schlangerová, Hynek Schmidt, Antonín Schneider, Tereza Schwarzová Matýsová, Jan Siegel, Lucie Sirovátková, Zdeněk Skála, Jana Skálová, Hana Skálová, Marek Skotnica,
Blahomír Skoupý, Celestýna Skrbková, Ludmila Skřivánková, Jaroslav Skuhrovec, Jiří Skyva, Pavel Sládek, Richard Sladký, Vladimíra Slámová, Břetislav Slanina, Zdeňka
Slaninková, Bohumil Slaný, Ivo Slavík, Pavel Slavík, Roman Slezák, Jakub Snopek, Jaromír Sobotka, Františka Sokolová, Zuzana Sommerová, Vladimír Soška, Jan Soudek,
Tomáš Soukup, Radka Soukupová, Don Sparling, Petr Springinsfeld, Martin Srb, Radek Stavinoha, Robert Stehlík, Karolína Stehlíková, Jiří Straka, Jakub Straka, Vítězslav
Strnadel, Danuše Strnadová, Robert Stříbrný, Lia Stuart, Martin Suda, Eva Suchá, Jiří Sutner, David Suttý, Josef Svatuška, Petr Svoboda, Martin Svoboda, Dušan Svoboda,
David Svoboda, Jaroslav Sýkora, Vladimír Synek, Petr Šabata, Jiří Šebesta, Alexandra Šebestová, Martin Šestauber, Kamila Šestořádová, Filip Šetele, Jan Šimbera, Helena
Šimková, Milan Šimoník, Magda Šimonová, Jaroslava Šindelářová, Vít Šindlář, Zdeněk Šír, Jan Šlechta, Jan Šlechta, Martin Šmíd, Dagmar Šormová, Kateřina Špácová, Lenka
Špičáková, Josef Šplíchal, Petr Šťastný, Lucie Štechová, Natálie Štěpánková, Petr Štětina, Jan Štětina, Petr Štulíř, Petr Štůsek, Zuzana Šulcová, Petr Šuma, Pavel Šumanský,
Josef Šupka, Roman Šušolík, Eva Švandová, Alena Švaříčková, Martin Švec, David Švec, Petr Švorc, Karel Taft, Jan Tajovský, Jakub Talaš, Květa Tauerová, Antonín Teichmann,
Jiří Tesařík, Petr Teyssler, Michaela Thelenová, Petr Tieftrunk, Tomáš Tichý, Martina Tlachačová, Libuše Tlustá, Ladislav Tomaj, Ondřej Tomášek, Pavel Tomeček, Vladislav
Toulec, Marta Toušková, Pavel Trantina, John Lindenthal Tregellas, Marek Trunkát, Jakub Truschka, Zdeňka Tučková, Yury Turban, Štěpán Turek, Luděk Turzík, Martin Tušl,
Marie Týnová, Miroslav Ullrich, Vojtěch Umlauf, Josef Ungerman, Miloš Urban, Vladimír Urban, Michal Urban, Vladimír Urbanec, Hana Urbánková, Milan Válek, Rostislav
Valvoda, Eva Váňová, Barbara Váňová, Marek Vantuch, Hana Vašíčková, Zora Vašulínová, Vojtěch Vavřín, Daniel Veleba, Luděk Vémola, Jiří Vepřek, Lukáš Veselý, Ondřej
Veselý, Marek Veselý, Lukáš Veselý, Martin Veškrna, Petra Virtanen, Jan Višinka, Petr Vítek, Zuzana Vitinger, Jan Vítů, Markéta Voborníková Mašková, Markéta Voborníková
Mašková, Petr Vodenka, Tomáš Vojáček, Radek Vojtek, František Vojtek, Miloš Vojtíšek, Michal Vokáč, Miroslav Volek, Marek Vondra, Marie Voslářová, Jiří Vozák, Radovan
Vrba, Jiří Vrba, Petr Vrběcký, Tomáš Vrbický, Lucie Vurbsová, Martin Vybíral, Lenka Vychodilová, Výlepová služba, Čeněk Zach, Jaroslav Zachariáš, Jan Zámečník, Lenka
Zámečníková, Tomáš Zaňka, Václav Zatloukal, Josef Zdepa, Miroslav Zeidler, Miroslav Zeidler, Daniel Zembol, Jindřich Zíka, Tomáš Znamenáček, Vladimír Žilka, Petr Žížek,
Věra Žůrková,

Finanční správa

Nezisková organizace Frank Bold Society je
členem skupiny Frank Bold. Dalšími členy
v České republice jsou advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti, účetní a poradenská
kancelář Frank Bold Advisory, společnost
Frank Bold Energy a spolek Frank Bold
Kids, který provozuje lesní mateřskou školku
Sýkorka a lesní klub Medlánka. V Polsku dále
působí Fundacja Frank Bold.

Financování jednotlivých částí
• Frank Bold Advokáti je advokátní kancelář
financovaná komerčními zakázkami.
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• Frank Bold Advisory je poradenská a účetní
společnost financovaná komerčními
zakázkami.
• Frank Bold Energy je společnost financovaná
komerčními zakázkami.
• Spolek Frank Bold Kids, který se zabývá
předškolní výchovou dětí, je financován
členskými příspěvky, dary, půjčkami, vlastními
příjmy a dotacemi z veřejných rozpočtů.
• Spolek Frank Bold Society je financován
vlastními příjmy a zejména řadou nadací,
grantů, firemních i soukromých dárců.

• Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti je
jedním z těchto dárců. Přispívá materiálně
(spolek bezplatně využívá její zázemí)
i finančně.
• Nezisková organizace Fundacja Frank Bold je
financována granty a vlastními příjmy.
Financování jednotlivých subjektů je oddělené.
Vzájemnými finančními vztahy mezi subjekty
jsou zmíněné dary advokátní kanceláře Frank
Bold Advokáti jednotlivým spolkům. Frank
Bold Society navíc pro potřeby svých projektů
příležitostně objednává služby Frank Bold
Advokátů.

Finanční správa
Prevence střetu zájmů mezi
spolkem a komerčními subjekty
Činnosti komerčních subjektů a Frank Bold
Society jsou oddělené. Řídí se však stejnými
hodnotami a nejsou ve vzájemném rozporu.
Oba subjekty koordinují svou činnost do té
míry, aby předešly střetu zájmů, například
situaci, kdy by advokátní kancelář Frank Bold
Advokáti zastupovala druhou stranu sporu,
v němž pomáhá právní poradna Frank Bold
Society.
Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti má
přísný etický kodex, podle něhož přijímá
zakázky. Nezastupuje případy, kde dochází
ke korupci, krytí trestných činů, legalizaci
praní špinavých peněz, poškozování životního
prostředí či porušování lidských práv. Klienti
advokátní kanceláře nemají žádný vliv na
aktivity a priority spolku Frank Bold Society.

Výnosy a náklady Frank Bold
Society
Níže uvedený přehled zobrazuje náklady
a výnosy spolku Frank Bold Society za rok 2020.
Graf shrnuje procentuální rozdělení nákladů
spolku mezi jednotlivé pracovní sekce pro
lepší představu o finanční náročnosti provozu
jednotlivých týmů.
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K informacím uvedeným ve výkazu zisků a ztrát
– u grantů a dotací se jedná o prostředky
v daném roce využité. Frank Bold Society účtuje
dle závazné metodiky o těchto prostředcích
fondově, to znamená, že přijaté prostředky
jsou nejprve zaúčtovány do fondu a do výnosu
jsou přeúčtovány až v okamžiku jejich použití
(čerpání) v daném roce. Prostředky ponechané
ve fondu pro použití v dalších letech, se
proto ve výnosech aktuálního roku neobjeví.
Naopak se v tabulce objeví prostředky získané
v předchozích letech, k jejichž čerpání došlo
v aktuálním roce. V případě darů se naopak
jedná o částky v daném roce přijaté, nikoliv
však nutně použité.

Poměr nákladů jednotlivých
týmů
3%

35%

40%

17%
5%
Administrativa

Rekonstrukce státu

Servis pro občany

Odpovědná energie

Odpovědné firmy
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Pobočky:
Brno
Ostrava
Praha
Brusel
Krakov

