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Odpovědné firmy 
 

V dnešní době potřebujeme korporace více než kdy jindy, aby nám pomohly se vypořádat s 

problémy, kterým čelíme. K tomu je však potřeba vyjasnit, na jakém základě společnost poskytuje 

korporacím privilegia spojená s jejich moderní právní formou. 

Na základě naší dvacetileté praxe vytváříme a prosazujeme řešení právních a systémových příčin 

negativních dopadů globalizovaného byznysu. Organizujeme celosvětovou diskuzi o smyslu a účelu 

korporace jako konceptu a její roli ve společnosti. Cílem této snahy je poskytnout nový směr pro 

vývoj praxe a právního rámce pro řízení korporací (corporate governance). 

 

 

Hlavní úspěchy v roce 2014 

Dokončení legislativního procesu nefinančního reportingu 

V roce 2014 přijala Evropská unie Směrnici o zveřejňování nefinančních informací velkými 

společnostmi (dále jen „Směrnici“). Úspěšně byla završena dvouletá kampaň, v které jsme 

pomáhali organizaci European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) se v tomto procesu angažovat. 

Vedli jsme přitom diskuzi o jednotlivých návrzích mezi členy ECCJ a vyvíjeli a pomáhali 

implementovat společnou strategii koalice. Směrnice bude od přibližně 6 000 velkých kótovaných 

obchodních korporací vyžadovat, aby informovaly o tom, jak při své činnosti zajišťují dodržování 

lidských práv a ochranu životního prostředí a jak předcházejí korupci. 

 

Foto: Konference Purpose of Corporation  
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Směrnice kodifikuje dvě základně změny: 

1. Vykazované informace by měly být dostačující pro porozumění dopadům činnosti 

obchodní korporace. 

2. Informační povinnost je založena na konceptu due diligence, který vychází z Řídících 

principů OSN pro byznys a lidská práva: týká se rizik negativních dopadů činnosti 

korporace, jejich produktů a služeb a dodavatelských řetězců a zároveň vyžaduje, aby 

korporace vykazovaly, jak tato rizika řeší. 

 

Přístup ke spravedlnosti v oblasti lidských práv 

Během let 2013 a 2014 jsme organizovali diskuzi mezi předními evropskými právními experty o 

tom, jak vyřešit překážky v přístupu ke spravedlnosti, kterým čelí oběti porušování lidských práv. 

Cílem této snahy bylo poskytnout návod Evropské unii a jejím členským státům, které budou v 

příštích letech implementovat tzv. Řídící principy OSN pro byznys a lidská práva. V roce 2014 jsme 

ve spolupráci s institucemi CORE (Velká Británie), ECCJ (EU úroveň), European Center for 

Constitutional and Human Rights (Německo) a SHERPA (Francie) uspořádali sérii konferencí v 

Paříži, Londýně, Berlíně a Bruselu. 

Výsledek diskuze jsme popsali v závěrečné zprávě nazvané „EU’s Business“ představující plán 

opatření doporučených EU a jejím členským státům. Hlavními závěry jsou: 

 Státy by měly zavést v právu mechanismy kolektivní právní ochrany (např. hromadné 

žaloby). 

 Je třeba vyjasnit standardy due diligence v oblasti lidských práv a zajistit snazší přístup 

k důkazům ohledně dodržování těchto standardů. 

 

Tato práce by měla umožnit občanské společnosti se efektivně angažovat v diskuzi o přípravě tzv. 

národních akčních plánů, pro implementaci Řídících principů OSN pro byznys a lidská práva. 

Zpráva a další informace o projektu jsou k dispozici na jeho webových stránkách: 

www.accessjustice.eu. 

 

Znovuotevření debaty nad účelem korporací 

Běžná představa, že korporace existují primárně za účelem maximalizace zisku akcionářů, je 

hluboce zakořeněna v praxi, ve výuce na univerzitách i ve vytváření právního rámce pro řízení 

korporací. 

Problémem je, že tato představa v praxi svazuje schopnost korporací reagovat na dlouhodobé 

výzvy a společenská očekávání.  

S cílem změnit toto paradigma jsme minulý rok spustili iniciativu spojující akademiky, přední 

univerzity, byznys leadery a nevládní organizace v Evropě a v USA.  

V únoru 2014 jsme uspořádali konferenci v Evropském parlamentu pod záštitou Richarda Howitta, 

zpravodaje Parlamentu pro společenskou odpovědnost korporací, které se zúčastnilo 120 předních 

expertů. Souhrn závěrů, ke kterým konference dospěla, je dostupný na stránkách projektu: 

www.purposeofcorporation.org/cs.  

http://www.accessjustice.eu/en
http://www.purposeofcorporation.org/cs
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Přední akademici spolupracující s naším projektem vytvořili sérii odborných vyjádření vysvětlujících 

negativní dopady praxe maximalizace zisku akcionářů z pohledu různých vědních oborů. 

Zveřejnění vyjádření ekonomických expertů bylo popsáno ve Financial Times. Pomohli jsme také 

vytvořit komentář k současnému přístupu EU k regulaci řízení korporací, který byl prezentován 

profesorem Andrew Johnstonem na konferenci v Evropském parlamentu v prosinci 2014. Tento 

komentář výrazně přispěl k návrhu stanoviska parlamentního zpravodaje ke Směrnici o právech 

akcionářů. 

Dalším krokem projektu bylo zahájení rozsáhlého procesu konzultací s experty z byznys prostředí 

a s nevládními organizacemi. Cílem konzultací je identifikovat žádoucí výstupy procesů řízení 

korporací a na jejich základě vyvinout novou vizi pro praxi i vývoj právního rámce. První kulatý stůl 

této série jsme realizovali v Londýně ve spolupráci s Cass Business School v září 2014. Další 

konzultace jsou naplánované v roce 2015 v New Yorku, Rotterdamu a Zurichu. 

Další informace o projektu najdete na webu: www.purposeofcorporation.org. 

 

Foto: Konference Purpose of Corporation  

 

  

http://www.purposeofcorporation.org/
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Odpovědná energie 
Vytváříme a prosazujeme právní iniciativy přispívající k postupné změně orientace směrem k čisté a 

decentralizované výrobě a spotřebě energie v zemích Evropské unie. Domníváme se, že by masivní 

rozvoj uhelné energetiky v Evropě neměl pokračovat, jelikož každý takový projekt přispívá k 

udržování současného stavu po mnoho desetiletí. 

 

Naše hlavní úspěchy v roce 2014 

Poskytování právního poradenství v otázkách implementace směrnice o 

průmyslových emisích v zemích střední a východní Evropy 

Směrnice o průmyslových emisích je klíčový legislativní dokument týkající se regulace průmyslových 

zařízení v Evropské unii. V roce 2014 jsme poskytovali odborné poradenství našim partnerům v Polsku, 

Rumunsku, Bulharsku, Řecku a dalších zemích zaměřené na hlavní rysy a opatření související s budoucí 

činností velkých zařízení. Pro partnery zaměřené na oblast Balkánu jsme provedli právní analýzu 

důsledků této směrnice, která je do jisté míry rovněž použitelná v souladu se smlouvou o energetickém 

společenství pro balkánské země. 

Společně s evropskými nevládními organizacemi jsme informovali Evropskou komisi o nedostatcích 

v přípravě i konečném přijetí národních přechodných plánů předložených v Polsku a Bulharsku. 

Národní přechodné plány přestavují zásadní výjimku ze společných pravidel týkajících se starých 

průmyslových zařízení a jako takové musí být posuzovány přísně s ohledem na další povinnosti a 

závazky v oblasti životního prostředí a ochrany lidského zdraví. 

 

Podpora kampaně s elektrárnou Turceni 

V roce 2014 jsme podpořili naše partnery v Rumunsku právní analýzou a následnými kroky týkajícími 

se projektu modernizace 6. bloku elektrárny Turceni v Rumunsku. Projekt byl kritizovaný z řady 

důvodů, nesplňuje například základní požadavky pro hodnocení stavu životního prostředí, nedbá na 

spolupráci s veřejností a ignoruje nové požadavky směrnice o průmyslových emisích. Dále zazněly 

obavy ohledně obvinění z korupce a finanční životaschopnosti samotného projektu. V roce 2014 jsme 

připravili stížnosti zabývající se základními požadavky k posuzování projektů z hlediska životního 

prostředí, jakož i k problémům řádné správy věcí veřejných a transparentnosti, a předali je Evropské 

bance pro obnovu a rozvoj (EBRD) – hlavnímu sponzorovi nového projektu. EBRD následně 

pozastavila půjčku na tento projekt, jeho budoucnost tedy zůstává nejistá. 

 

Pomoc místním občanům v případu soudního sporu s uhelným dolem 

Gubin v Polsku 

Více než tři roky se angažujeme v případě rozvoje obřího hnědouhelného dolu Gubinu na západě 

Polska, což je v současnosti jeden z největších těžebních projektů ve střední a východní Evropě. Jeho 

rozvoj by vedl k přesídlení místních vesnic a nezvratnému poškození celé oblasti na polsko-

německých hranicích. Přestože místní obyvatelé projekt již odmítli v referendech, jeho podporovatel 

se ho snaží i nadále prosadit na místní i regionální úrovni. Naším cílem bylo umožnit, aby se místní 

komunita mohla k rozvoji projektu vyjádřit, proto jsme poskytli právní podporu v otázce územního 
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plánování a regulace rozvoje infrastruktury a ekologické politiky. Jako právní experti a aktivní partneři 

pro místní opozici při obhajobě jejich argumentů se angažujeme i nadále. 

Odpovědný stát 
Navrhujeme a prosazujeme zákony, které pomůžou předcházet systémové politické korupci, 

klientelismu a zneužívání veřejných prostředků v České republice. Od roku 2013 koordinujeme 

Rekonstrukci státu – společný projekt dvacítky protikorupčních organizací a dalších partnerů, jehož 

cílem je prosadit 9 zákonů pro odpovědnější politiku. Na začátku roku 2014 se Rekonstrukce státu a jí 

prosazované zákony objevily v programovém prohlášení nově zvolené vlády i v její protikorupční 

strategii. Více informací je možné načerpat na stránkách Rekonstrukce státu: 

www.rekonstrukcestatu.cz. 

 

 

Hlavní úspěchy v roce 2014 

Jednání o návrhu zákona o registru smluv 

Proti návrhu zákona, který má zajistit zveřejňování smluv státu, krajů a obcí na internetu, se postavila 

silná lobby obcí a státních firem. Pod jejich tlakem několik sněmovních výborů navrhlo zamítnutí 

zákona. Podařilo se nám ale přesvědčit členy Ústavně právního výboru, aby jednání o zákonu 

nevraceli zcela na začátek; zamezili jsme také návrhu Ministerstva vnitra, podle kterého by šlo 

zveřejňovat místo smluv zcela začerněné stránky.  

 

Foto: Kampaň Sochy fandí Rekonstrukci státu  

file:///C:/Users/Misa/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/www.rekonstrukcestatu.cz
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Sněmovna schválila rozšíření pravomocí NKÚ 

V květnu Poslanecká sněmovna odhlasovala novelu Ústavy, která umožní dohled Nejvyššího 

kontrolního úřadu nad více než bilionem korun ročně v akciových společnostech státu a obcí a také v 

obcích a krajích samotných. V průběhu projednávání novely jsme zabránili pozměňovacímu návrhu 

poslaneckého výboru, který omezoval kontrolu státem ovládaných společností. Novela čeká na 

schválení Senátu; dobrovolní ambasadoři Rekonstrukce státu proto oslovili senátory a k podpoře 

novely získali závazek zatím 30 z nich. Pokud Senát novelu schválí, půjde teprve o osmou změnu 

Ústavy a vůbec poprvé o změnu iniciovanou občanskou společností. 

 

Průhlednější přijímání zákonů 

Už v listopadu 2013 jsme přesvědčili 46 poslanců, aby do Sněmovny navrhli novelu jednacího řádu 

Poslanecké sněmovny, která zabrání tzv. přílepkům a zavede další opatření, která povedou 

k průhlednějšímu legislativnímu procesu. V průběhu roku jsme uspořádali kulatý stůl, diskutovali s 

politiky i odborníky, setkávali se s poslanci a připomínkovali různé verze zákona. Poslanci novelu 

schválili v září a jejich rozhodnutí poté v říjnu definitivně potvrdil Senát. Předchozí pokusy o 

zprůhlednění legislativního procesu přitom od roku 2009 selhaly ve Sněmovně celkem čtyřikrát. 

 

„Vysvědčení“ politickým stranám 

Když jsme před volbami v roce 2013 získali písemný závazek od 163 poslanců, že podpoří zákony 

prosazované Rekonstrukcí státu, slíbili jsme, že budeme sliby politiků kontrolovat. A to jsme také 

dělali: sledovali jsme všechna hlasování, účastnili se jednání výborů, připomínkovali ministerské 

návrhy, pročetli jsme všechna veřejná vyjádření, zjišťovali závěry z koaličních rad. Výsledkem bylo 

roční hodnocení práce parlamentních stran, které jsme zveřejnili v září 2014. Díky podpoře 

soukromých dárců putovala zkrácená verze hodnocení ve formě “vysvědčení” do 2,3 milionů 

domácností. Podrobné slovní hodnocení včetně reakcí stran jsme uveřejnili na webu a s pomocí 

našich partnerů rozeslali na téměř 20 tisíc kontaktů. 

 

Zapojení občanů do komunikace se senátory 

Před podzimními senátními volbami oslovovali naši ambasadoři kandidáty do Senátu s žádostí o 

podporu zákonů prosazovaných Rekonstrukcí státu. Z celkového počtu 253 kandidátů získali díky 

emailům, telefonátům a osobním schůzkám 120 podporovatelů. Ve druhém kole tak mezi 54 

postupujícími kandidáty bylo 29 příznivců Rekonstrukce státu, z nichž 19 bylo nakonec zvoleno do 

Senátu. Celkem tak “rekonstrukční” zákony podporuje 30 z 81 současných senátorů. 
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Servis pro občany 
Systematicky pracujeme na posilování postavení občanů a místních komunit v České republice tím, 

že jim pomáháme uplatňovat svá práva a aktivně se podílet na veřejných záležitostech. Podporou 

aktivních jedinců a místních iniciativ se snažíme posilovat občanskou společnost jako základ řešení 

systémové korupce, která je v našich systémech řízení hluboce zakořeněna. 

 

Naše hlavní aktivity v roce 2014 

Poskytování právní pomoci v bezplatné právní poradně 

Zdarma poskytujeme právní konzultace v celé řadě otázek a zaměřujeme se přitom na ochranu 

životního prostředí, špatnou veřejnou správu, klientelismus a korupci. Naše právní poradna poskytla 

loni rady ve více než 1 200 případech a aktualizovala více než 160 webových manuálů a přibližně 40 

právních vzorů dostupných zdarma v naší online webové poradně. Kromě toho jsme na základě 

potřeb klientů poradny a našich lokálních partnerů připravili 8 nových manuálů, které jsme rovněž 

publikovali na svých webových stránkách. 

 

Lokální případy ve veřejném zájmu 

Dlouhodobě se zaměřujeme na podporu místních iniciativ aktivních občanů, které řeší případy 

veřejného zájmu. Místním iniciativám pomáháme s vytvářením právních strategií, s dílčími právními 

otázkami i se zvyšováním publicity jejich případů, do jejich právní podpory zapojujeme studenty práv. 

Propojujeme také místní iniciativy navzájem a umožňujeme tak sdílení zkušeností a know-how, 

vzájemnou spolupráci a podporu jejich aktivit. V roce 2014 jsme aktivním místním spolkům a 

iniciativám po celé České republice poskytli přes 1 100 hodin podpory. 

V Jeseníkách jsme v roce 2014 pomohli místním občanům ochránit nejcennější přírodní území před 

velkými investicemi developerů. Díky naší právní podpoře a aktivnímu přístupu místních aktivních 

občanů bylo v roce 2014 zrušeno několik správních rozhodnutí, která by měla za následek škodlivé 

dopady na vzácnou endemickou vegetaci v 1. zóně CHKO Jeseníky a národní přírodní rezervaci 

Praděd. 

 

Právní stáž 

Rozvinuli jsme dále náš jedinečný program právních stáží. V roce 2014 se do poskytování bezplatné 

právní pomoci aktivním občanům a dalších aktivit ve veřejném zájmu zapojilo 35 studentů z 

brněnské, pražské a olomoucké právnické fakulty. 

 

Síť Občanů 2.0 

Během loňského roku jsme uskutečnili dvě vzdělávací setkání aktivních občanů, na kterých se mohli 

setkat lidé z celé ČR a vzájemně sdílet své zkušenosti. 

V červnu 2014 jsme uspořádali setkání v Moravském Krumlově a v listopadu 2014 v Praze. Setkání se 

zúčastnilo celkem 51 lidí z 32 místních iniciativ. Listopadové setkání v Praze bylo již deváté v pořadí a 

zaměřilo se na práci médií i na to, jak s nimi mohou lépe spolupracovat aktivní občané, a dále na 
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síťování a propojování aktivní občanů, ambasadorů Rekonstrukce státu, různých odborníků, donorů, 

stážistů a zástupců dalších nevládních organizací. 

Na konci roku 2014 měla širší síť Občanů 2.0 se zájmem o občanskou angažovanost více než 2 000 

členů, kteří pravidelně dostávají naše právní rady a tipy, do čeho se mohou jako aktivní občané 

zapojit. 

 

 

 

  

Foto: Setkání Občanů 2.0 v Moravském Krumlově  
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Děkujeme našim dárcům za podporu v 
roce 2014 
 

Granty a nadační příspěvky v roce 2014 

 Wallace Global Fund 

 Patagonia Environmental Grands Fund 

 Konrad Adenauer Stifung 

 Nadace Karla Janečka 

 Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze 

 Velvyslanectví Kanady pro Českou republiku 

 International Visegrad Fund 

 Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO)  

 Deutsche Umwelthilfe 

 Fond Otakara Motejla, Nadace Open Society Fund Praha 

 European Climate Foundation 

 Evropská komise, DG Home Affairs, program Prevence a boj proti trestné činnosti 

 Evropská komise, DG Justice 

 Ministerstvo vnitra ČR 

 Program švýcarsko-české spolupráce 

 Open Society Foundations 

 Fond T-mobile – Mluvme spolu 

 Isvara Foundation 

 FOE-IEE (Intelligent Energy Europe) 

 Joseph Rowntree Charitable Trust 

 Sigrid Rausing Trust 

 EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

 

Zvláštní poděkování za podporu patří naší partnerské Advokátní kanceláři Šikola a partneři, která je 

členem konsorcia Frank Bold a která dlouhodobě podporuje neziskovou činnost spolku Frank Bold 

Society. 
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Dary 100 tisíc Kč a více 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dary 50 tisíc a více 

 UNIMEX GROUP, a.s.  

 Josef KVAPIL a.s.  

 Lubomír Bárta  

 Václav Dejčmar  

 TECHLAR a.s. 

 

Dary 10 tisíc a více 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., MEGAPIXEL s.r.o., Lenka Špičáková, Ondřej Nezdara, AWEC 

Aluminium Products s.r.o., Václav Muchna, The Prague Concert Co., s.r.o., Jan Filipi, John Tregellas, 

František Gemperle, INISOFT s.r.o., JABLOTRON ALARMS a.s., PORTA DESIGN s.r.o., Milan Šimoník, Jan 

Žůrek 

 

Děkujeme i všem dalším dárcům 

Děkujeme také více než dvěma stovkám dalších dárců, kteří přispěli nižší částkou, ale jejichž podpora 

je pro nás nepostradatelná: 

Sparlingová Zdeňka, Matušů Daniela, Novák Martin, Raschman Robert, Tieftrunk Petr, Šraier Vladimír, 

AT Offix s.r.o., Berg Michal, Eyedea Recognition s.r.o., KM Global s.r.o., Krůta Pavel, Stanovský David, 

Tvaroh Jiří, Volf Luděk, Zach Jan, Ždímal Alexandr, Hakr Tomáš, Mollová Eva, HBS Krhová o.s., Hrádky 

beze skládky, Sedmihradský Milan, Machač Jan, Šestauber Martin, Šmíd Matěj, Jašek Petr, Šormová 

Dagmar, Černochovi Zdeněk a Darina, Dočekalová Blanka, Dominec Filip, Litschmann Petr, Provazník 

Pavel, Urban Michal, Valvoda Rostislav, Vojtek František, Kadaník Petr, Bělohlávek Jiří, Ptáček Pavel, 

Mrázková Markéta, Pánek Jan, Plch Robert, Špicar Přemysl, Vaněk Jan, Vokáč Michal, LMC, Snopek 

Jakub, ABC.MORAVIA, s.r.o., Barcal Petr, Bláha Jiří, Dynka Radim, Gregor Petr, Haverkamp Jan, 

Hlávkovi Petr a Marie, Hrala Jaroslav, Janků Jiřina, Klouček Petr, Kurka Petr, Machalíček Karel, Mestan 

Antonín, Nováček Vítězslav, Partlovi Vladimír a Daniela, Sklála Zděněk, Vejlupek Michal, Višinka Jan, 

Blažek Tomáš, Dvořáková Marie, Fischerová Olga, Fraňková Eva, Klempířová Lucie, Kokoška Tomáš, 

Kutáček Stanislav, Labohý Jan, Majerčík Lubomír, Miencil Petr, Noha Jakub, Prágerová Veronika, 
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Šlechta Jan, Vicher Matouš, Jeremiáš Michal, Vopelka Petr, Dohnal Petr, Jašek Bronislav, Kastner 

Daniel, Novák Miloslav, Tomeček Pavel, Vosáhlová Marcela, Zach Čeněk, Johanisová Naděžda, Hudec 

Marek, CokoBanka.cz s.r.o., Kubačka Petr, Hrdina Robert, Kantor Adam, Klápště Petr, Pašek Radim, 

Sladký Richard, Toulec Vladislav, Vavřík Jiří, Vlček Vojtěch, Straka Jakub, Bumbálková Markéta, Bláha 

Josef, Černý Martin, Ďuríček Michal, Eliáš Marek, Exner Martin, Gajdová Marcela, Grossmann David, 

Guth Jarkovský Jiří, Hlaváčková Eva, Holub Filip, Horová Alice, Chládková Hana, Jičínská Gabriela, 

Katina Zdeněk, Khir Karel, Kochánek Štepán, Kolář Milan, Koníček Rostislav, Liška Eugen, Marek 

Ladislav, Mikulincová Martina, Mojžíšová Natálie, Morcinek Tomáš, Neumann Adam, Ondřejová 

Kristýna, Paříková Jitka, Pavlík Richard, Soška Vladimír, Stejskal Petr, Svoboda Martin, Šantl Jan, Štork 

Dušan, Tesařík Jiří, Tvarůžek Petr, Urban Jaroslav, Vágnerová Jana, Višinka Jan, Vojáček Tomáš, Geprt 

Svatopluk, Pavlíčková Květa, Kalčík Josef, Rychetník Luděk, Vavřín Zbyněk, Babický Tomáš, Babka 

David, Balada Jan, Blažek Jiří, Bučková Jarmila, Černý Jan, Eliášek Martin, Frýsa Radek, Hladík Josef, 

Horák Pavel, Jung Martin, Kocourek Zdeněk, Kopecký Jiří, Kubina Petr, Kukaňová Kateřina, Lachnitt 

Jan, Mach Zdeněk, Menšík Vlastimil, Mucha Petr, Musil Vlastimil, Nekuda Jaroslav, Potucek Jindřich, 

Snížek Martin, Svoboda Jaroslav, Synková Romana, Škraňáková Yvona, Tabery Erik, Telecký Tomáš, 

Toman Petr, Trojánek Štěpán, Tučková Zdeňka, Vymětalíková Petra, Šetele Filip, Houfek Josef, 

Alternativa II Občanské sdružení, Beran Jiří, Budín Tomáš, Česák Jakub, Gajdoš Miroslav, Gavalec 

Radovan, Jemelík Lukáš, Killarová Michaela, Mahrik Viktor, Novotný Jiří, Petržilka Tomáš, Pola Marek, 

Rozsypal Tomáš, Špácová Kateřina, Špaček Michal, Tomáš Michal, Vacková Erika, Váňa Petr, 

Vaníčková Eva, Zíka Jindřich, Žilka Vladimír, Hauner Adam, Hanzálek Martin, Kopic Daniel, Lukáš Ivan, 

Mlýnek Benjamin, Muchová Ludmila, Pašek Roman, Pavlíček Milan, Pěničková Jaroslava, Turza 

Vlastimil, Vaněk Přemysl, Brůžek Jiří, Brázdilová Veronika, Buchta Leo, Skořepová Ludmila, Tlustá 

Libuše, Bartoš Milan, Burdychová Stanislava, Buzín Tomáš, Čáp Vladimír, Čurn Jan, Dyba Jonáš, Hlinka 

Stanislav, Kalab Jaromír, Koch Tomáš, Nováková Jitka, Páral Kamil, Peterka Ivo, Skalický Marcel, Slávik 

Pavel, Špácová Anna, Veltruský Daniel, Čechal Vojtěch 
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Zaměstnanci Frank Bold 2014 
 

 Bartošová Eliška  

 Bouda Petr  

 Boudal Jiří  

 Cooimann Markéta (mateřská dovolená) 

 Černý Pavel 

 Fadrný Martin  

 Franc Pavel  

 Gbelcová Pavlína  

 Goňová Žaneta  

 Gregor Filip  

 Gregorová Barbara (mateřská dovolená) 

 Halburd Christopher 

 Hodysová Petra 

 Hollan Matěj  

 Hrozinová Regina  

 Chatrná Michala  

 Janečková Martina  

 Jarmič Libor  

 Karlický Josef  

 Kmošková Jitka  

 Koukalová Jana (mateřská dovolená) 

 Kravčíková Jana  

 Kubátová Barbara (mateřská dovolená) 

 Kutáček Stanislav 

 Morrow Paige  

 Pavelková Zuzana 

 Pavlorková Eva  

 Prnka Lukáš  

 Sotoniaková Hana  

 Šabová Kristína  

 Šrytr Jan  

 Zůbková Donika  
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Stážisté Frank Bold 2014 
 

 Brandejský Tomáš 

 Dědek Vojtěch 

 Dorschnerová Sulika 

 Dus Filip 

 Dušková Daniela 

 Dvorská Michaela 

 Giňová Petra M. 

 Honzová Ivana 

 Hrušková Naďa 

 Kodetová Kristýna 

 Lysková Michaela 

 Mikulová Kristýna 

 Novosadová Kristýna 

 Pavouk Jan 

 Polášek David 

 Prágerová Lenka 

 Ryšavá Kristýna 

 Sobocik Jakub 

 Staněk, Ondřej  

 Sylvestrová Tereza 

 Vejtasa Martin 

 Vršťala Štěpán 
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Finanční zpráva roku 2014 
Frank Bold Society, Údolní 567/33, 602 00 Brno; IČ: 64341490 

 

NÁKLADY V CELÝCH KČ 

kancelářské potřeby  124 861 

literatura a periodika 9 565 

opravy a udržování 0 

cestovné 692 887 

reprezentace (občerstvení na pořádaných akcích) 335 316 

náklady na komunikaci (včetně poštovného) 303 761 

tisk, kopírování, propagace 1 748 401 

nájem (vč. služeb s nájmem souvisejících a energií) 510 292 

krátkodobé pronájmy 

(zejm. pronájmy prostor pro pořádané akce) 
193 616 

právní služby a poplatky 346 713 

posudky a expertízy 950 548 

překlady a tlumočení 375 432 

školení a semináře 14 035 

software 144 212 

mzdové náklady 7 985 134 

odvody daňové, sociální a zdravotní 2 351 523 

dary, členské příspěvky 26 019 

bankovní poplatky 11 718 

ostatní (kurz. ztráty, penále, audity, ostatní služby) 703 526 

CELKEM NÁKLADY 16 827 559  

VÝNOSY  

vlastní činnost 999 683 

   dotace z veřejných rozpočtů a rozpočtů EU  

- ESF – OP VK – Vzdělávání pro konkurenceschopnost 162 853 

- Evropská komise: Program Europe for Citizens 88 674 
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  - Evropská komise, DG Home Affairs 

    Program Prevention of and Fight Against Crime 
1 121 970 

  - Evropská komise, DG Justice 1 544 391 

- Ministerstvo vnitra ČR 577 635 

- NROS – FM EHP FNNO (Norské fondy) 445 990 

- Nadace Partnerství – Švýcarské fondy 1 239 272 

dotace z nadací a spolků  

- European Climate Foundation 1 933 738 

- Open Society Fund Praha 515 130 

- Open Society Institute 895 215 

  - Open Society Institute Think Tank Fund 746 857 

- Nadace rodiny Orlických 208 822 

  - Nadace Via – Fond T-mobile 16 655 

- Deutsche Umwelthilfe 12 371 

- Konrad Adenauer Stiftung 144 143 

- Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze 16 282 

- Britská ambasáda 101 617 

- Kanadská ambasáda  62 574 

   - Isvara Foundation 400 376 

   - International Visegrad Fund 63 685 

   - Nadace Karla Janečka 194 481 

   - Wallace Global Fund 429 527 

- Sigrid Rausing Trust 1 893 769 

- The Joseph Rowntree Charitable Trust 1 006 746 

- Patagonia 17 059 

- Fundacja Frank Bold (převod financí na polské aktivity v 

rámci projektů) 
- 1 105 210 

 - Justice and Environment (spolufinancování projektu 

LIFE+) 
- 388 514 

 dary fyzických a právnických osob 1 962 275 
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 kreditní úroky 26 000 

 ostatní (kurzové zisky, předfakturace, fondy) 20 717 

CELKEM VÝNOSY 15 354 783 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZTRÁTA - 1 472 776 

 

 










