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Frankův rok 2018

život ohrožujícím ničení ovzduší na Ostravsku.

Rok se s rokem sešel a další výroční zpráva

obhajujeme

místní

v důsledku

špatného

Jedinečná

Frank Bold Society je na stole. V pořadí je to již

je

žaloba

v tom,

že

tentokrát

obyvatelku,
ovzduší

která

prodělala

devatenáctá. Pod názvem Frank Bold však

rakovinu plic.

teprve šestá, a přesto v něčem i první – poprvé

Servis pro občany se pustil do náročného

od

Ekologického

a dlouho zamýšleného procesu inovace svých

právního servisu si totiž dovolím znovu zařadit

služeb. Obyčejné manuály a návody na webu

svůj krátký úvodník.

už dnes nejsou ničím neobvyklým. Právo

poslední

Před

šesti

výroční

lety

se

zprávy

z původního

spolku

Ekologického právního servisu stala Frank
Bold Society. Ve stejném roce jsme spustili
také náš dosud největší protikorupční projekt

a služby s ním spojené se čím dál více
přesouvají do virtuálního prostředí. Poradna
musí jít s dobou, a tak jsme se pustili například
do vývoje online platformy pro jednoduché

– Rekonstrukci státu. Ta – jak se dozvíte dále,

založení spolku.

po 6 letech představuje téměř polovinu práce

Lidé z Frank Bold Society jsou zkrátka odvážní

celé Frank Bold Society. Není se čemu divit.

a smělí a stejně tak jejich projekty. Nejinak

Rekonstrukce jsou vždycky delší a dražší, než

jsou na tom všichni naši podporovatelé, bez

se

kterých bychom si už téměř 15 let nemohli

na

začátku čekalo,

a ve

správě

věcí

veřejných je pořád co vylepšovat.
Hlídáme

prosazené

zákony

plnit svůj sen – měnit svět právem.

a snažíme

se

prosadit 5 dalších, které by měly zásadním

Pavel Franc,

způsobem přispět k narovnání korupčního

CEO Frank Bold

prostředí. V reakci na podivný způsob ohýbání
demokracie jsme spustili výzvu Mantinely
demokracie, která nejen našemu premiérovi
připomíná, kde se nachází hranice vládnutí ve
svobodné demokratické společnosti.
Abych

však

nebyl

nespravedlivý,

nejen

Rekonstrukcí je ve Frank Bold Society živo.
Pracovní sekce Odpovědných firem v letošním
roce spustila nový projekt zaměřující se na
vyhodnocování aktuální praxe nefinančního
reportingu. Naším cílem je přispět k plánované
novele evropské směrnice a pomoci tak tomu,
aby

nefinanční

účinným

reporting

nástrojem,

jak

skutečně

velké

byl

korporace

přimět řešit své dopady na klimatické změny
nebo rizika porušování lidských práv ve svých
dodavatelských řetězcích.
Odpovědná

energie

žaluje

stát

s cílem

prokázat jeho spoluúčast na dlouhodobém
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O Frank Bold
Society

Členové výboru

Frank Bold Society (od roku 1995 do roku

Pavel Franc, CEO

2013 fungující pod jménem Ekologický právní
servis)

je

nevládní

nezisková

organizace

právníků, zabývající se ochranou práv občanů

Stanislav Kutáček, CFO

a životního prostředí. Ovlivňuje připravované
právní

předpisy,

právnickou

komunitu

a studenty práv směrem k ochraně veřejných

Martin Fadrný

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).

Pracovní sekce a jejich
týmoví vedoucí

Naší vizí je svobodná společnost, jejíž členové
cítí spoluodpovědnost za věci veřejné, včetně

Rekostrukce státu

stavu planety Země, a kde každý může usilovat

Josef Karlický

o osobní štěstí. Primárně právními nástroji se
zasazujeme o to, aby v takovéto společnosti
žily současná i budoucí generace.

Petr Kalíšek

Vedení organizace
a zaměstnanci
Frank Bold Society je zapsaný spolek, jehož
nejvyšším

orgánem

je

členská

Servis pro občany

Odpovědná energie
Kristína Šabová
Odpovědné firmy
Filip Gregor

schůze.

Statutárním orgánem je členský výbor, jež

Podpůrné týmy

sdružuje vedení organizace. Spolek se člení do

Stanislav Kutáček

pěti pracovních sekcí.
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Zaměstnanci Frank Bold Society v roce 2018 (* na rodičovské dovolené)
Rekonstrukce
státu

Servis pro
občany

Odpovědná
energie

Odpovědné
firmy

Podpůrné týmy

Josef Karlický

Petr Kalíšek

Kristína
Šabová *

Filip Gregor

Stanislav
Kutáček

Petr Bouda

Markéta
Cooiman *

Eliška Beranová

Susanna Arus

Barbara
Gregorová

Tereza Krištofová

Hana
Sotoniaková *

Laura Haiselová

Věnek Bonuš

Michal Kuk

Kateřina
Kováčová

Magdaléna
Klimešová

Petra Marie
Andrášik

Václava Černá

Lukáš Kraus

Lukáš Prnka

Pavel Franc

Kristýna
Menclová

Kristýna Ryšavá

Pavlína
Gbelcová *

Pavel Pražák

Markéta
Voborníková

Žaneta
Goňová *

Olga Pek

Michala Chatrná

Gabriela
Vondrušová

Kristýna
Vojtíšková

Jitka Nesrstová

Jana Kravčíková

Adam Wichera

Petra Zelenáková
Martin Fadrný
Eva Johana
Šteinigerová
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Studentské stáže
Frank Bold dlouhodobě vede vlastní program
je určen pro studenty právnických fakult
vysokých škol a nově od roku 2018 také
neprávních oborů. Stážisti se zapojují do
veřejně

prospěšných

aktivit

Frank

Bold

Society, podpory klientů advokátní kanceláře
Frank Bold Advokáti i vnitřního chodu celé
organizace. Pro studenty práv je stáž často
prvním

důkladným

kontaktem

s právem

„naživo“ a pomáhá jim rozhodnout se, kam

Akademický rok 2017/2018

studentských stáží. Pravidelný roční program

chtějí dál profesně směřovat. Za rok 2018
u nás

absolvovalo

stáž

34

studentů

(20

stážistů v akademickém roce 2017/2018 a 21
stážistů

v akademickém

roce

2018/2019).

Neprávních stážistů z nich bylo 5.

Nezisková práce a vzdělávání

Práce na případech pro
advokátní kancelář

Akademický rok 2018/2019

50%

Gabriela Kaletová

Kristýna Bílková

Jana Karkulíková

Anna Blechová

Andrea Lančová

Hana Breburdová Dominik Macek
Šárka Butulová

Barbora
Marečková

Jakub Hadaš

Ivan Matejić

Jana Hajdučková

Michaela
Romanová

Petra Hubatková

Denisa Skládalová

Pavel Chodúr

Kristýna Zahálková

David Janků

Adam Zeman

Madison
Anderson

Odvedená práce stážistů
hodinách za rok 2018

50%

Martin Altmann

Lucie Benešová

Vojtěch Kratochvíl

Šárka Butulová

Aneta Peychlová

Jakub Hadaš

Michaela
Romanová

Jana Hajdučková

Hynek Růžička

Petra Hubatková

Adéla Říháková

Karolína
Chocholoušová

Denisa Skládalová

Václav Janáč

Patrik Sysel

Dalibor Jirda

Natálie Škrdlová

Anna Kocourková

Kristýna Zahálková

Daniel Kostić

Kristýna Vejvodová
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Odpovědné firmy
Vyvíjíme

a prosazujeme

podnikání,

které

společnosti

do

lépe
řízení

nové

v souladu s možnostmi naší planety.

modely

integrují
firem.

a zajistí, že činnost korporací bude
b) Přijmout na úrovni EU právní předpisy,
které zajistí odpovědnost podniků za

zájmy

škodlivé dopady byznysu na lidská

Zároveň

práva a životní prostředí.

pracujeme na evropské legislativě, jejímž cílem
je zvýšit odpovědnost podniků za negativní
dopady jejich činnosti.
Velké korporace hrají v současné ekonomice
a společnosti

klíčovou

roli.

Vnímáme,

•Na čem jsme v roce 2018 pracovali•

Korporátní transparentnost

jak

obtížné je pro ně jednat udržitelně a eticky

V roce 2018 jsme ve spolupráci se španělskou

a vhodně reagovat na velké společenské výzvy,

organizací Sustentia spustili projekt Alliance

jako je změna klimatu a porušování lidských

for Corporate Transparency. Jeho cílem je

práv.

v následujících

To

se

Spolupracujeme

pokoušíme
s řadou

změnit.
akademiků,

3 letech

vyhodnotit

obsah

a kvalitu zveřejňování informací o udržitelnosti

nevládních organizací a představitelů byznysu.

1000

Usilujeme o změnu chápání smyslu existence

Povinnost informovat o dopadech činnosti

korporací ve vztahu ke společnosti a změnu

korporací na životní prostředí a společnost

právního

přinesla

rámce

pro

jejich

fungování.

největších

v roce

evropských

2018

evropská

korporací.

směrnice

Podrobněji se pak věnujeme dopadu byznysu

o nefinančním reportingu. Záměrem našeho

na lidská práva, kde se snažíme posílit

projektu je přispět k očekávané novelizaci této

vymahatelnost

směrnice. Její úspěch je klíčový pro Akční plán

práva

a přístup

dotčených

Evropské komise pro financování udržitelného

osob k právní ochraně.

rozvoje,

jehož

kapitálové

záměrem

toky

je

směrem

přeorientovat
k udržitelným

investicím.
V rámci projektu spojili síly nejvýznamnější
nevládní organizace prosazující odpovědnost
korporací v různých oblastech. Mezi členy patří
Business and Human Rights Resource Centre,
CDP Europe, ClientEarth, CORE Coalition,
Future-Fit

Foundation,

Germanwatch,

Transparency International, Shift, Stockholm
Diskuze s partnery a spolupracovníky na eventu, který
představil první výsledky projektu Alliance for
Corporate Transparency.

Environmental

Našimi dlouhodobými cíli je:

podařilo

a) Zasadit se o využívání nového modelu
řízení

korporací,

který

bude

brát

v úvahu dlouhodobé zájmy společnosti

Institute,

Themis

Research

a WWF.
V prvním roce fungování projektu se nám
vyvinout

a zanalyzovat

hodnotící

nefinanční

metodiku

reporting

105

korporací. Projekt se setkal s pozitivní odezvou
jak u nevládních organizací, tak u organizací
vyvíjejících standardy pro reporting, iniciativ
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pro

odpovědné

investování

a členů

z 10 klíčových oblastí, ve kterých je nutné

Evropská komise

přijmout změny, aby došlo k přesměrování

zohlednila dosavadní výsledky projektu ve

kapitálových toků do investic podporujících

svém

udržitelné hospodářství. Akční plán ukládá

Evropského parlamentu.
posouzení

dopadů

směrnice

o nefinančním reportingu, vyzvala Frank Bold
k prezentaci

činnosti

Alliance

na

své

konferenci a jmenovala Filipa Gregora členem
nově ustavené iniciativy European Corporate
Reporting Lab.
První výsledky práce Alliance jsme publikovali
online

v podrobném

reportu

a následně

prezentovali na konferenci v Bruselu v únoru
2019.

Na

Evropské
parlamentu,

konferenci
komise,
Global

vystoupili

členové

zástupci

Evropského

Reporting

Initiative,

iniciativy OSN za odpovědné investování (UN
Principles

for

Responsible

Investment),

a společností Novo Nordisk a Vodafone.
Projekt Aliance současně přispěl k vytříbení
návrhů významných evropských nevládních
organizací, které vydaly společné prohlášení
o prioritách

pro

reformu

směrnice

o nefinančním reportingu.

Evropské komisi, aby:
a)

posoudila

vliv

negativního

tlaku

z kapitálových trhů na společnosti kótované
na burze prioritizovat krátkodobé výsledky.
b) zvážila, zda není nutné vyjasnit povinnosti
ředitelů obchodních společností s ohledem na
jejich dlouhodobé zájmy a environmentální
udržitelnost.
Tento nový závazek Evropské komise odráží
naši předchozí práci, zejména globální sérii
kulatých stolů o řízení podniků, která proběhla
v letech

2014–2016,

a výsledky

našeho

výzkumu o povinnostech vedení obchodních
společností.

V této

angažujeme

a ve

evropskými

oblasti

se

spolupráci

nevládními

nadále
s dalšími

organizacemi

připravujeme podklady pro Evropskou komisi
pro implementaci těchto kroků v evropské
legislativě.

Odpovědnost korporací
Pokračujeme v podpoře v Evropské koalice
pro korporátní spravedlnost (ECCJ), jejímž
záměrem

je

odpovědnost

vytvořit
korporací,

právní

rámec

který

by

pro

zajistil

ochranu lidských práv a životního prostředí
v rámci globálních dodavatelských řetězců
a zároveň možnost nápravy pro poškozené lidi
Zprava: Filip Gregor a Carlos Codero (ředitel organizace
Sustentia) prezentují výsledky výzkumu za rok 2018.

Udržitelné řízení podniků

v případech, kdy prevence selže.
Frank Bold spoluorganizoval jednu z částí fóra
OSN pro podnikání a lidská práva v Ženevě
a přispěl svým vystoupením do dalších dvou

a povinnosti vedení

zaměřených na standardy human rights due

Akční plán Evropské komise pro udržitelné

lidských

financování označil řízení podniků za jednu

informací

diligence (náležitou prevenci a řešení rizik
práv

korporacemi)

o jejích

a zveřejňování

výsledcích

ze

strany

korporací. Na úrovni EU jsme spolupracovali
10

s ECCJ na přípravě podkladů pro kampaň za
legislativu, která by korporace zavazovala
k této

náležité

postihu

péči

a rozšířila

a odškodnění

možnosti

postižených

v případech, kdy korporace své povinnosti
nedodrží

a v důsledku

dojde

k porušení

lidských práv.

Pozvání ke kulatému stolu na téma povinností ředitelů
přijali např. Heidi Hautala, členka Evropského
Parlamentu nebo Maija Laurila, ředitelka Company
Law Unit v rámci Evropské komise.

V oblasti přístupu ke spravedlnosti předložila
Evropská komise nové právní předpisy týkající
se

mechanismu

spotřebitelů

ve

kolektivního

odškodnění

vztahu

korporacím

ke

porušujícím spotřebitelská práva. ECCJ a Frank
Bold

spolupracovaly

s Evropským

parlamentem na zdokonalení tohoto návrhu
a prosazovaly mechanismus kolektivní žaloby
vztahující

se

nejen

na

porušení

spotřebitelských práv, ale také na porušení
základních lidských práv a environmentální
legislativy.
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Odpovědná
energie

Snaha o urychlení odklonu od

Největší globální výzvou je v současnosti

uhelné energetiky

změna

klimatu.

•Na čem jsme v roce 2018 pracovali•

Abychom

předešli

nebezpečnému oteplení planety, musíme

Společně s MŽP řešíme žádosti

do

o výjimky z emisních limitů

roku

2030

skleníkových

zásadně

plynů.

snížit

Proto

emise

vytváříme

a prosazujeme právní iniciativy přispívající
k postupné

orientaci

k nízkoemisní
Evropské

výrobě

unie.

energetiky
demokratizaci

směrem

energie

Budoucnost

vidíme

v zemích
evropské

v decentralizaci,

a minimalizaci

škodlivých

dopadů výroby energie na životní prostředí
a lidské zdraví. Urychlujeme odklon od
uhelné

energetiky,

zejména

v zemích

střední a východní Evropy.

Do roku 2021 mají dle nařízení evropské
legislativy začít platit nové emisní limity pro
uhelné

elektrárny.

monitorovali

V roce

všechny

2018

žádosti

jsme

uhelných

elektráren o výjimky z nových emisních limitů
a zúčastnili jsme se těchto řízení. Stali jsme se
členy pracovní skupiny MŽP k problematice
výjimek

z emisních

limitů

spojených

s nejlepšími dostupnými technikami. V této
skupině

pomáháme

MŽP

hledat

vhodné

legislativní řešení pro omezení výjimek pro

Dlouhodobě se zaměřujeme na dva cíle.

velké uhelné elektrárny. O tématu výjimek pro

Prvním je zlepšování kvality ovzduší v nejvíce

velké spalovací zdroje jsme přednášeli na šesti

postižených

konferencích

lokalitách.

Tlačíme

na

a publikovali

čtyři

odborné

Ministerstvo životního prostředí a úředníky,

články určené především pro úředníky, kteří

aby prostřednictvím právních nástrojů drželi

o výjimkách rozhodují.

největší znečišťovatele na uzdě a neudělovali
výjimky ze zákonem stanovených emisních
limitů.
Druhým je snaha právní cestou omezit provoz
největších znečišťovatelů ovzduší skleníkovými
plyny, tedy uhelných elektráren. Ty se u nás
navzdory evropskému trendu postupného
uzavírání drží při životě na základě opakovaně
udělovaných výjimek z emisních limitů.

Členkou pracovní skupiny se za Frank Bold stala Laura
Hasielová
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Pokračující spor s elektrárnou

výkyvy

Chvaletice o prodloužení její

soustavy nepředstavuje technickou překážku
pro

životnosti
V roce

v jejich

výrobě.

dekarbonizaci.

Na

Stav

přenosové

základě

debaty

s odbornou veřejností jsme ke studii nechali

2016

Elektrárny

byla

povolena

Chvaletice,

modernizace

která

dopracovat ještě tři doplňující scénáře.

způsobí

prodloužení její životnosti nejméně o deset let.
Elektrárna Chvaletice je jedním z největších
emitentů oxidů dusíku, oxidů síry, prachu
a rtuti v České republice. Prodloužení její
životnosti

bylo

přitom

schváleno

bez

posouzení vlivů na životní prostředí (tzv.
proces EIA) a bez účasti dotčené veřejnosti.
Takový postup považujeme za nezákonný.
Usilujeme

proto

soudní

cestou

o zrušení

stavebních povolení pro tuto modernizaci.
Naším cílem je, aby bylo provedeno posouzení
vlivů na životní prostředí s možností občanů,
spolků

a obcí

vyjadřovat

se

k záměru

a namítat jeho nedostatky. V roce 2018 se
nám podařilo s kasační stížností uspět před
Nejvyšším správním soudem, Městský soud
v Praze

tak

rozhodovat

bude

v roce

2019

o oprávněnosti

znovu

vydaného

stavebního povolení.

Zpracovali jsme studie posuzující

První studie vyšla v květnu, doplňující scénáře pak
v prosinci.

elektráren z české přenosové

Pokračujeme v boji za právo na
čisté ovzduší

soustavy

Žalujeme MŽP za újmu na zdraví

možnost odstavení uhelných

V průběhu roku jsme nechali zpracovat studii,

a smrt v důsledku neplnění imisních

která

limitů

vyhodnocuje,

jaký

přenosovou soustavu by
uhelných

elektráren.

vliv

na

českou

mělo odstavení

Studii

zpracovala

německá společnost Energynautics a kromě
Frank Bold na projektu participovali také
Glopolis,

Hnutí

DUHA,

Aliance

pro

energetickou soběstačnost a CEE Bankwatch
Network.
Studie dochází k závěru, že i bez uhlí je možné
zajistit

v ČR

stabilitu

dodávek

elektřiny,

s pomocí OZE a řady opatření, která vyváží

Připravili

jsme

žalobu

a poskytli

právní

zastoupení obyvatelce Ostravska, která žaluje
MŽP ve věci odpovědnosti za újmu na zdraví
a smrt. Žalobkyně se domáhá zadostiučinění
za onemocnění rakovinou plic, kterou se u ní
podařilo
podlehl.

vyléčit,
Příčinu

v dlouhodobé

ale

její

manžel

onemocnění
nadlimitní

nemoci
spatřuje

koncentraci

znečišťujících látek v ovzduší v místě svého
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bydliště

v Ostravě–Radvanicích

a v tom, že

MŽP nezajistilo účinná opatření, která by tento
stav

změnila.

Příprava

a podání

žaloby

proběhlo v rámci projektu Right to clean air.

Naše žaloba na podzim zarezonovala médii. Kromě dvou
reportáží v České televizi vyšel také rozhovor s naší
klientkou v časopise Respekt.

Pokračujeme v prosazování
legislativní ochrany ovzduší
v Polsku
S našimi polskými kolegy z organizace Frank
Bold

Fundacja

pracujeme

a jejich lokalními partnery

na

přípravě

a prosazování

progresivních legislativních změn, které cílí na
zlepšení kvality ovzduší. Účastníme se příprav
nových plánů na zlepšování kvality ovzduší.
Zastupujeme

obyvatele

města Rybnik

na

polské straně Slezska ve sporu se státem za
porušování

jeho

práva

na

čisté

životní

prostředí. Na stranu žalobce se přidal i polský
ombudsman.
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Servis pro občany

•Na čem jsme v roce 2018 pracovali•

Servis je partnerskou službou pro aktivní

Bezplatná právní poradna a další

občany

v regionech,

kteří

jeho

prostřednictvím získávají praktické právní
vědomosti a schopnosti a používají je při

online vzdělávací aktivity

svém dlouhodobém zapojení do veřejných

Tvorba e-learningu a infografik

záležitostí.

Od ledna 2018 jsme vytvářeli e-learningový

Podporou

aktivních

jedinců

a místních iniciativ se snažíme posilovat
občanskou společnost. Taktéž pomocí na
webu volně dostupných právních manuálů
a rad

usilujeme

veřejnosti

o vzdělávání

v oblasti

široké

dobré

správy

a orientace v legislativě.
Kromě

srozumitelné

informací

právních

přístup

k právu

a zjednodušujeme způsoby, jakými mohou
občané

řešit

kauzy

spolkem

Nugis

univerzitou.

Finem

Kurz

a Masarykovou

vysvětluje

s pomocí

infografik základní pojmy, práva a nástroje pro
zapojení aktivních občanů do dění v obci.
Spuštění kurzu je plánováno na jaro 2019.

prezentace

měníme

videokurz Práva občana a fungování obce se

ve

veřejném

zájmu.

Budoucnost právního poradenství podle nás

Odbornou garanci poskytl JUDr. David Hejč,
Ph.D. z Katedry správní vědy a správního
práva

Právnické

přístupný

na

fakulty

našem

MU.

webu

Kurz
i na

bude
adrese

nostis.org.

spočívá v on-line 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. Příkladem je aktuálně
vyvíjený

nástroj

potřebných

pro

k vytvoření
založení

dokumentů

spolku

včetně

provedení celým procesem.
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 v plánování

veřejného prostoru. Naše aktivity mohou
ovlivnit i činnost úředníků a zastupitelů, jimiž
se aktivní občané mohou stát.
Z natáčení e-learningu s kolegou Lukášem Prknou.
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Ve snaze o lépe stravitelné vzdělávání v oblasti
práva

jsme

pokračovali

v tom,

co

jsme

nakousli již v e-learningu. Dvě oblasti práva, se
kterými aktivní občané často přicházejí do
kontaktu

–

fungování

střetu zájmů –
a přepracovali

spolků

a ověřování

jsme schematicky znázornili
do

infografik,

které

mají

napomáhat lepší orientaci v celém procesu.

Stránky poradny
největší návštěvností za rok 2018
Jak správně založit
spolek

31 710

Jaká pravidla platí pro
zakázky malého rozsahu

16 543

Černé stavby

16 116

Jak nezmeškat lhůtu

14 285

Kompletní manuál
občana obtěžovaného
hlukem

13 484

Přestupkové řízení

12 557

Ochranná pásma podle
energetického zákona

11 996

Počet dotazů, které přišly
za celý rok do poradny

550

Počet hodin
odpracovaných stážisty
Infografiky jsou dostupné ke stažení na našem webu.

734

a supervizory v poradně
Počet zobrazení

Online poradna
V lednu 2018 jsme začali měnit a částečně
redesignovat web poradny. Největší vizuální
i obsahové změny se týkají kategorií rad

jednotlivých stránek

641 957

poradny

a manuálů, jejichž počet jsme pro zlepšení

Počet návštěvníků webu

čtenářské orientace zredukovali z původních

poradny za rok 2018

292 580

18 na 9. U všech obsahů poradny proběhl
obsahový

audit

s cílem

prioritizovat

a navrhnout změny. Roční činnost poradny
nejlépe vystihují naše statistiky:
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Občané 2.0

Roadshow s Hlídačem státu

Budujeme síť Občanů 2.0, které pravidelně

Na

prostřednictvím newsletterového zpravodaje
informujeme

o naší činnosti

a vzděláváme

skrze pravidelnou rozesílku právních Rádců
2.0.

začátku

roku

2018

jsme

společně

s Rekonstrukcí státu a nezávislým projektem
Hlídač státu zorganizovali sérii 11 praktických
workshopů v krajských městech, jejichž cílem
bylo účastníky naučit využívat registr smluv při
hlídání lokálních i státních institucí, úředníků
a politiků. Lektorem byl zakladatel projektu
Hlídač státu Michal Bláha, který účastníky
celou aplikací Hlídač státu provedl a vysvětlil,
jakým

způsobem

zpracovává

a jak

data
je

lze

z registru
využít.

smluv
Součástí

programu bylo i představení zákona o registru
smluv, vývoj při jeho prosazování a možností
zapojení

do

aktivit

všech

zúčastněných

subjektů.

Za rok 2018 se k nám připojilo

522
nových Občanů 2.0. Celkem nás je už

4 457.
Zastávka roadshow v Českých Budějovicích

Poslali jsme jim 5 informačních zpravodajů

Workshop jsme následně zařadili na program

o aktuálních

tradičního

případech

Franka

Bolda

a 4 právní Rádce 2.0, věnované tématům:
1) Co je to regulační plán a veřejné
prostranství

Setkání

Partnerů

a setkání ambasadorů

2.0 (viz

níže)

Rekonstrukce

státu

v Kněžicích, kde vznikl video záznam nyní
dostupný jako e-learning na našem webu.

2) Nejvýznamnější změny stavebního
zákona v kostce
3) Užívání dokončené stavby a kolaudace
4) Komunálních a senátních voleb
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Partneři 2.0

Za celý rok jsme pro Partnery odpracovali přes

Partneři 2.0 je síť spolků a aktivních občanů,

jsme měli následující úspěchy:

130 hodin právní práce. V konkrétních kauzách

kterým od roku 2011 poskytujeme právní
podporu v rámci jejich případů. Kromě toho
pro ně spravujeme uzavřenou facebookovou
skupinu, jejímž cílem je vzájemné sdílení
zkušeností, know-how a rad. Jednou ročně pro
partnery

organizujeme

také

vzdělávací

a networkingové setkání.

Se spolkem Zdravý Rožnov z.s. jsme uspěli
v pořadí již s druhou žalobou proti územnímu
rozhodnutí na umístění obchodního domu,
které krajský soud již podruhé na základě
nedostatků v rozptylové studii zrušil a vrátil
krajskému úřadu. K probíhajícímu soudnímu
řízení jsme připravili spolku podklady a také

V listopadu 2018 proběhlo setkání Partnerů

jsme mu pomohli s dodatečným uplatněním

2.0 v Brně

se

znaleckého posudku. V současnosti radíme

celkem 11 partnerů. Kromě zjišťování toho, co

spolku ve věci probíhajícího řízení o kasační

se partnerům v rámci jejich veřejně prospěšné

stížnosti žalovaného.

v Otevřené

zahradě.

Sešlo

činnosti povedlo a co je trápí, jsme se věnovali
tématu rozptylových studií (Alice Dvorská),

Spolek Terra Natura se dlouhodobě zasazuje

environmentálnímu pověřenci (Lukáš Prnka)

o ochranu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky,

a Hlídači státu (Michal Bláha).

kde přibývalo žádostí o výjimky ze zákona pro
povolení různých developerských projektů v I.
nejpřísněji chráněné zóně CHKO a zároveň
Národní přírodní rezervaci Praděd. Spolek
s naší

pomocí

napadl

proběhlou

změnu

územního plánu obce Malá Morávka, který
umožňoval realizaci některých projektů. Tato
změna ÚP byla krajským soudem zrušena,
v současnosti vyčkáváme rozhodnutí o kasační
stížnosti obce.
Spolku

dobrovolných

dlouhodobě

radili

občanů

ve

věci

jsme
výstavby

obchodního domu v Náchodě, který dospěl po
deseti letech k pozitivnímu závěru, kdy rada
města definitivně upustila od záměru. Lokalita
se nachází v historickém jádru města a stavba
obchodního

domu

parkovištěm

by

s velkokapacitním

nevratně

změnila

jeho

podobu. Spolek Sbor dobrovolných občanů
usiloval
Z listopadového setkání Partnerů 2.0

o to,

aby

místo

monofunkčního

komplexu raději vznikly prostory, které by
plnily více městských funkcí. Občané si od
pestřejšího

využití

slibují

oživení

města

a podporu drobných podnikatelů.
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Rekonstrukce státu
Rekonstrukce státu prosazuje opatření na
podporu odpovědného a transparentního
vládnutí. V roce 2018 se projekt přehoupl
do

nové

epochy.

S novým

volebním

obdobím jsme se rozhodli jako občanští
lobbisté pracovat na třech prioritách:

Registr smluv
Registr smluv představuje efektivní nástroj,
jehož prostřednictvím mohou občané hlídat
útraty státu. Aktuálně obsahuje přes 2 miliony
smluv v celkové hodnotě přes 9 bilionů korun
(údaj k 28. 5. 2019). V roce 2018 jsme se snažili
naučit

co

nejvíce

lidí

s tímto

užitečným

nástrojem pracovat. S pomocí Hlídače státu

● Hlídáme dál již prosazené protikorupční

a Servisu pro občany jsme v březnu a dubnu

zákony, protože víme, jak snadno je lze

uspořádali školení v regionech. Celá tour měla

vykostit.

11 zastávek a objevili jsme se tak skoro ve
všech krajích ČR. Ve spolupráci s Nadačním

● Snažíme se dotáhnout systémové
změny, které zmenšují prostor pro

fondem proti korupci jsme připravili také sérii

korupci a klientelismus. V praxi to

videí

znamená prosazení 5 nových

praktické

protikorupčních zákonů.

nástroje.

“Minuty

s registrem”,

použití

tohoto

které

ukazují

protikorupčního

● V rámci výzvy Mantinely demokracie
hlídáme základní principy, na nichž stojí
svobodná demokratická společnost.

•Na čem jsme v roce 2018 pracovali•

Podporujeme dál protikorupční
zákony a nástroje
Majetková přiznání politiků
Někteří komunální politici začali kritizovat to,

Školení Rekonstrukce státu k praktickému využití
registru smluv v regionech (výše popsáno také jako
Roadshow s Hlídačem smluv).

že jsou kompletní majetková přiznání politiků
volně

dostupná

na

internetu.

Začali

prosazovat, aby se rejstřík stal přístupným jen
na základě žádosti. To by však velmi oslabilo
efekt veřejné kontroly. Rekonstrukci státu se
nakonec

podařilo ve

Sněmovně

vyjednat

kompromis, díky němuž zůstal registr veřejný,
současně

v něm

však

nenajdeme

u komunálních politiků některé citlivé údaje.
Novela zákona o střetu zájmů byla přijata
Sněmovnou na konci května.

Férové volební kampaně
Rekonstrukci státu se v minulosti podařilo
prosadit nová pravidla pro transparentnější
vedení volební kampaně. Zaměřili jsme se také
na

watchdog

toho,

v prezidentských

volbách

jak
tato

kandidáti
pravidla

dodržují. Vytvořili jsme web rekonstrukcehradu.cz,

kde

si

mohli

voliči

srovnat

medailonky jednotlivých kandidátů. Získali tak
přehled

o tom,

jak

moc

jsou

jednotlivé

kampaně transparentní, kdo je platí a kolik
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stojí. Současně jsme dali lidem možnost

volném čase píší dopisy politikům, chodí na

upozornit na neoznačenou volební reklamu na

schůzky

webu FerVolby.cz.

sledují vývoj u jednotlivých témat. V roce 2018

a detailně

občanů, kteří už mají navázanou intenzivní
komunikaci s politiky a dokáží své zkušenosti

změnu

předávat dál. Zrevidovali a prohloubili jsme

Rekonstrukce státu se vždy zabývala zákony
pro odpovědné vládnutí. Zákony, které šetří
jsme

a senátory

jsme posílili jádro nejaktivnějších z těchto

Nové zákony pro systémovou

peníze

s poslanci

daňových poplatníků. Identifikovali
proto

5 klíčových

protikorupčních

zapojení

ostatních

a položili

individualizované

práci

tak

základ

s dobrovolníky

v příštích letech.
Z naší

iniciativy

zákonů, které zbývá dotáhnout, aby došlo

pracovní

k systémové změně veřejného sektoru.

o protikorupčních

vznikla

ve

Sněmovně

pro

diskusi

zákonech.

Umožňuje

skupina

věcnou a odbornou diskuzi zástupců všech

1. Firmy, které nezveřejňují své reálné

parlamentních politických stran, relevantních

majitele, mají být vyloučeny ze soutěže

občanských

o veřejné zakázky a dotace.

sdružení,

profesních

komor

a dotčených samospráv. Rekonstrukce státu

2. Chceme vidět férovou soutěž i o veřejné

zajišťuje odborné podklady pro jednání

zakázky malého rozsahu.

a snaží se přispět ke tvorbě kompromisu, který
je přínosem pro všechny zúčastněné.

3. Státní a obecní firmy musí být pod
nezávislou kontrolou NKÚ.

Férové soutěžení veřejných zakázek

4. Občan má právo na efektivní přístup

malého rozsahu

k informacím.
5. Chceme konec politických trafik ve státních
firmách.

Lobbing na vládní úrovni a ve
Sněmovně
Vládní

návrhy

zákonů

mají

zpravidla

ve

Sněmovně větší podporu než návrhy opoziční.
Všechny klíčové zákony se nám podařilo
dostat do programového prohlášení první
i druhé Babišovy vlády. Zástupci Rekonstrukce
státu prosadili většinu těchto priorit i do

Happening proti nesmyslnému poplatku za podání
podnětu na ÚOHS v Brně.

Vládní koncepce boje s korupcí pro roky 2018
až 2022. Nadále se aktivně zapojujeme do
práce

Rady

vlády

pro

koordinaci

boje

s korupcí. Díky tomu můžeme dál tlačit na
přípravu potřebných změn zákonů.
Velkou
občanští

oporou
lobbisté

Rekonstrukce

Naším cílem zůstává změna zákona o zadávání
veřejných

zakázek,

která

by

zajistila

transparetní postup zadavatelů i v případě
podlimitních zakázek. Na jaře jsme k tématu

státu

a ambasadoři,

kteří

jsou
ve

zahájili expertní debatu. V červenci jsme pak
pomocí happeningu upozornili na absurdní
20

praxi

hospodářské

definovali konkrétní indikátory toho, že je

soutěže. Ten vyžaduje poplatek 10 000 Kč za

Úřadu

ohrožena nezávislost soudů, svoboda médií,

každý podnět, kterým se bude zabývat. Na

profesionalita státní správy, práva politické

příkladu českobudějovické nemocnice jsme

opozice anebo práva občanů. Od té doby

ukázali, že tento poplatek brání občanům se

monitorujeme situaci v jednotlivých oblastech,

na

s pomocí

úřad

pro

obracet.

ochranu

Happening

pomohli

zorganizovat a realizovat také ambasadoři
Rekonstrukce státu z jižní Moravy.

stálé

skupiny

expertů

hrozby

vyhodnocujeme a upozorňujeme na ně.
Zabývali jsme se vládní systemizací státní
správy,

Zákon proti politickým trafikám

která

přinesla

odchod

mnoha

odborných náměstků, což je v rozporu se

Česku stále chybí opatření proti politickým

služebním

trafikám – zákon o výběru osob do řídících

premiéra

a dozorčích orgánů státních firem. Pirátští

ředitele GIBS. V obou případech jsme závěry

poslanci iniciovali návrh zákona, který by to

odborníků medializovali.

měl řešit. Podíleli jsme se na připomínkách
k tomuto návrhu a účastnili se kulatého stolu
ve Sněmovně. Návrh samotný sice neprošel
přes

první

čtení,

avšak

pobídl

vládu

k předložení vládního návrhu. Vládní návrh má
však některé slabiny, například vůbec neřeší
vlastnickou politiku státu. Na tyto pasáže
zákona se proto chceme zaměřit v dalším
legislativním procesu.

zákonem.
Andreje

Dále

také

Babiše

na

nátlakem
odstoupení

Velkým úspěchem naší výzvy bylo to, že
jsme dokázali zabránit největšímu ohrožení
práva na informace po roce 1989. Vláda
v březnu 2018 předložila návrh zákona k GDPR
spolu s přílepkem, který by znamenal plošné
výjimky ze zákona o svobodném přístupu
k informacím.

Znemožnil

by

občanům

i médiím přístup k široké škále informací, které
mohou

být důležité

z hlediska veřejného

zájmu. Naši experti ve spolupráci s opozičními
poslanci předložili pozměňovací návrh, který
toto nebezpečí zažehnal. Sehnali jsme pro něj
podporu 146 poslanců napříč politickými
stranami a docílili tak jeho přijetí.
Klíčová pro nás byla od počátku i podpora
široké veřejnosti. K naší výzvě se už v prvních
měsících připojili desítky politiků a známých
osobností. Za rok 2018 ji podpořilo podpisem
téměř 7 000 občanů. Rozšiřujeme síť partnerů,
spolupracujeme

Kulatý stůl k zákonu o výběru osob do řídících
a dozorčích orgánů státních firem ve Sněmovně

s novými

občanskými

iniciativami, zapojujeme známé osobnosti.
Připravili

Mantinely demokracie

jsme

například

spolu

Tomášem

Hanákem,

Davidem

a Milanem

Šteindlerem

krátké

patrona, který ji přibližuje občanům. První

v lednu

patronkou se v listopadu 2018 stala operní

demokracie”.

Společně

“Mantinely

s experty

jsme

každý

na

základem fungující demokracie. Proto jsme
s výzvou

má

video

podporu

přišli

Výzva

Vávrou

Politici musí respektovat mantinely, které jsou
2018

výzvy.

s hercem

měsíc

diva Dagmar Pecková.
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Patronka výzvy Mantinely demokracie Dagmar
Pecková.

Součástí

prezentace

Mantinely

LIVE.

výzvy

je

Společně

i projekt
s našimi

ambasadory navštěvujeme jednání Sněmovny,
která přímo souvisí s naší výzvou. Chceme
politikům ukázat, že jejich jednání bedlivě
sledujeme. V červenci jsme tak nemohli chybět
u toho, když vláda Andreje Babiše po 263
dnech získala důvěru. Osobně jsme přišli také
na jednání o GDPR, kde se podařilo odvrátit
zavedení

plošných

výjimek

z práva

na

informace.
Vyvíjíme také webovou a mobilní aplikaci
Reflektor pro podporu komunikace mezi
veřejností a politiky. Reflektor bude sloužit
jako

nástroj

pro

sledování

a hodnocení

politiků a zároveň jako mobilizační platforma
pro případ, že by některý z mantinelů byl
zásadně ohrožen.

Testování první verze aplikace Reflektor na pouličním
festivalu Korzo Národní
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Naši dárci

Plány pro rok 2019 jsou opět ambiciózní.

Bez našich odvážných dárců bychom se těžko

právních nástrojů. Vyvíjíme online platformu

V Servisu se pouštíme do vod inovativních

mohli pouštět do nových neprobádaných vod,
a přitom zároveň udržovat stanovenou laťku
kvality naší práce. Ta se s každým dalším
rokem

našeho

fungování

posouvá

a my

pro jednoduché založení spolku, která celý
proces

zakládání

usnadní

a srozumitelně

vysvětlí. Kromě toho se chystáme na velkou
rekonstrukci webu poradny.

s ohromením a pokorou sledujeme, s jakou

V Rekonstrukci státu se nám v minulém roce

vervou nám naši podporovatelé pomáhají

podařilo

dosáhnout stanovených cílů.

transparentnější vedení volebních kampaní

Podpora dárců je stěžejní zejména pro dva

nebo zabránit největšímu omezení práva na

naše pracovní týmy – Servis pro občany
a Rekonstrukci státu. Největší podíl mají naši
donoři

pravidelně

Rekonstrukce

na

zajištění

státu,

jehož

projektu
možnosti

prosadit

nová

informace od roku 1989.

pravidla

pro

V roce 2019 se

zaměřujeme na opatření k posílení kontroly
státních firem, nadále hlídáme mantinely
demokracie

a nově

také

lobbujeme

za

financování jsou výrazně svázány vnitřním

prosazení 7 pojistek nezávislé justice.

etickým kodexem. Ze zásady se totiž v rámci

Jsme

Rekonstrukce neucházíme o granty vypsané

jmenovaných

českým státem, abychom nebyli zavázáni

podpory

jednotlivým

grantů

bychom proto na tomto místě srdečně

a dotací. Neziskový sektor by podle nás měl

poděkovali vám všem, kteří jste se svým

stát především na podpoře občanů, nikoliv na

darem

podpoře státní.

aktivitách podíleli.

Druhou

zprostředkovatelům

oblastí,

která

je

z velké

si

vědomi,

že

úspěchů

našich

dárců

v uplynulém

žádného

ze

bychom

bez

nedosáhli.

Rádi

roce

na

našich

části

financována ze soukromých darů, je činnost
Servisu

pro

občany.

V rámci

této

sekce

můžeme díky našim dárcům nabízet pomoc
aktivním občanům. Za poslední rok jsme
vytvořili pilotní právní infografiky, zcela jsme
redesignovali právní vzory v naší poradně
a usnadnili jsme jejich používání. Pracovali
jsme také na zbrusu novém e-learningovém
kurzu Práva občana a fungování obce, jehož
spuštění je v plánu na rok 2019. Projeli jsme
také republiku během roadshow s Michalem
Bláhou

z Hlídače

státu.

V rámci

série

workshopů jsme účastníkům vysvětlili, jak
s pomocí Hlídače státu pracovat s registrem
smluv. Kromě toho stále udržujeme naši síť
Občanů 2.0, která roste průměrně o 500
odběratelů ročně.
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Granty, nadační příspěvky, dary
Děkujeme organizacím, které nás podpořily granty, nadačními příspěvky i nefinanční pomocí.

Podporovatel Servisu pro

Podporovatel Servisu pro

Podporovatel

Podporovatel

občany a Rekonstrukce státu

občany

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

Podporovatel Servisu pro

Podporovatel Odpovědné

Podporovatel Odpovědné

Podporovatel

občany a Rekonstrukce státu

energie

energie

Odpovědných firem

Podporovatel Odpovědných

Podporovatel Odpovědné

Podporovatel

Podporovatel

firem

energie

Rekonstrukce státu

Odpovědných firem

JUDr. David Hejč, Ph.D.
odborná konzultace při
tvorbě e-learningového
kurzu Práva občana
a fungování obce
Podporovatel Odpovědných

Podporovatel

Podporovatel Servisu pro

Podporovatel

firem

Odpovědných firem

občany

Odpovědných firem

Podporovatel Rekonstrukce
státu
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Děkujeme dárcům, kteří nám věnovali 100 tisíc Kč a více
Jan Barta

Podpořil Rekonstrukci státu

Y Soft Corporation, a.s.

Podpořil Rekonstrukci státu

STUDENT AGENCY, k.s.

Podpořil Rekonstrukci státu

Martin Hájek

Podpořil Rekonstrukci státu

Libor Winkler

Podpořil Rekonstrukci státu

Zátiší Catering Group a.s.

Podpořil Rekonstrukci státu

Václav Dejčmar

Podpořil Rekonstrukci státu

TECHLAR a.s.

Podpořil Rekonstrukci státu

MEGAPIXEL s.r.o.

Podpořil Rekonstrukci státu

Děkujeme dárcům, kteří nám věnovali 50 tisíc Kč a více
Lubomír Bárta

Podpořil Rekonstrukci státu

Josef KVAPIL a.s.

Podpořil Servis pro občany

♥ Za pomoc dále děkujeme ♥
3G Consulting Engineers s.r.o., AT Offix s.r.o., Vratislav Balík, Petr Barcal, Pavel Bartoš, Petr Bartoš,
Darina Bártová, Dominik Bauchner, Tomáš Bednár, Luděk Bednarz, Ondřej Bechný, Jiří Belcredi
Knauer, Martin Běloch, Robert Berzkowitsch, Petr Běťák, Miroslav Bielko, Antonín Bílý, Vojtěch
Biskup, Václav Bočan, Michal Bolina, Bohdan Bolzano, s.r.o., Filip Braun, František Brázdilík, Mikuláš
Bryan, Ondřej Brychta, Ondřej Brynych, Tomáš Budín, Pavel Burdych, Jan Bureš, Petra Burešová,
Monika Cahová, Ondřej Cienciala, Linda Cihlářová, Michal Cichra, Zdeněk Coufal, Tomáš Čakloš,
Michal Čáp, Tomáš Čapek, Alena Čechová, Jan Čermák, Vojtěch Černý, Pavel Černý, Václav Červený,
Jan Čurn, Vladimír Damašek, Vojtěch Danielis, Filip Děchtěrenko, Kristýna Dlouhá, Adam Dobiáš,
Monika Dobrovodská, Pavlína Dokulilová, Martin Doležal, Jakub Domes, Filip Dominec, Ondřej Došek,
Petr Doubek, Vojtěch Drahorád, Olga Dvořáčková, Michal Dvořák, Radka Marta Dvořáková, Kateřina
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Eklová, El Centro, s.r.o., Martin Eliášek, EYE 2000 s.r.o., Eyedea Recognition s.r.o., Petr Fadrný, Jakub
Farný, Luboš Fendrych, Zbyněk Filipi, Johana Fořtová, Pavel Galík, Jiří Glaser, Nikola Guryca, Jan Hajič,
Petra Sofie Haken, Tomáš Hakr, Jan Handl, Tomáš Hartl, Eva Haunerová, Martin Havránek, Stanislav
Hejda, Tereza Herdová, Pavel Hok, Tomáš Hökl, Jiří Holáň, Petr Holec, Hana Holečková, Eva
Holečková, Petr Homoláč, Miroslav Hora, Pavel Houdek, Jaroslav Hrstka, Radmila Hudcová, Marek
Hudec, Marek Hudík, Jindřich Hujňák, Martin Huml, Ludvík Hůrka, CHARITY ART PRODUCTS, s.r.o.,
Petr Chromec, Martin Jambor, Petr Janeček, Martin Janík, Jiřina Janků, Bronislav Jašek, Jan Javorek,
Václav Jelen, Jakub Jermář, Gabriela Jičínská, Tomáš Jílek, Luboš Jirák, František Jirsa, Štěpán Jurčík, Jan
Jůza, Michaela Kafková, Miroslav Kalous, Robin Kamenický, Jan Kanyza, KAPPA CREDIT, s.r.o., Zdeněk
Kedaj, Jonáš Klimeš, Ondřej Klípa, Kamila Kodrová, Veronika Kommová, Jan Konečný, Michael
Konečný, Zdeňka Konopásková, Daniel Kopic, Jiří Koptík, Tomáš Kořínek, Richard Kos, Sebastian
Kovačič, Martin Kovář, Tomáš Kozelek, Marek Král, Filip Král, Jiří Králík, Dagmar Králová, Ivo Kratěna,
Ema Krejčová, Tomáš Krejza, Marek Kříček, Jan Kříž, Adam Kubetta, Roman Kučera, Petra Kučerová,
Leoš Kukačka, Josef Kvapil, Miroslav Kvasnica, Ivan Kvasnica, Martin Lacina, Petr Lacko, Martin Lašek,
Samuel Lehotský, Tomáš Lénárd, Jan Lipert, Martin Literák, Jan Macura, Zdeněk Máčka, Jiří Mach,
Vlastimil Mancl, David Máša, Miroslav Matějů, Jiří Matoušek, Jaromír Matýšek, Jiří Melkus, Jaroslav
Meloun, Luboš Mervart, Ondřej Mihályi, Jan Minařík, Tomáš Morcinek, Josef Motl, Josef Moudřík, Jiří
Mrázek, Michal Mühlpachr, Robert Müller, Arnošt Müller, Lukáš Mužátko, Jan Mynařík, Nadace Tanec
a divadlo, Josef Nakládal, Dan Navrátil, Jiří Němec, Jitka Nesrstová, Jiří Neugebauer, NEXT
GENERATION s.r.o., Petr Novák, Matěj Novotný, Jiří Novotný, Aleš Nový, Lukáš Obdržálek, Zuzana
Oceláková, Petr Olejník, Marek Omelka, Pavel Ondráček, Kristýna Ondřejová, Lucie Ostrčilová, Edvard
Outrata, Robert Ožvald, František Pác, Jan Pacovský, Jiří Pašek, Martin Patřičný, Jiří Pavelec, Jan Payne,
Lukáš Pečinka, Jan Peldřimovský, Petr Peška, Jan Peterka, Tomáš Peterka, Erik Petrikovits, Vít
Petrželka, Hana Pexová, Vojtěch Pikal, David Pilař, František Placheta, Yvonna Plesníková, Pavel
Pluháček, Radek Podgorný, Jaroslav Pokluda, Zuzana Pokorná, Tomáš Pokorný, Jan Pomikálek, Adam
Popel, Ondřej Pospíšil, Jan Priessnitz, Jan Procházka, Bronislav Přibyl, Pavel Přidal, Martin Pulicar,
Kateřina Pustelníková, Jitka Pýchová, Justin Quinn, Jiří Radoňský, Lukáš Rakušan, Jan Rosa, Pavel
Rothbauer, Jana Roupcová, Martin Růžička, Michal Rymeš, Milan Sedmihradský, Jiří Sehnálek, Milan
Schwarzkopf, Vojtěch Sidorin, Zdeněk Skála, Marek Skotnica, Markéta Slezáková, Pavla Smrčková,
Martin Snížek, Jan Soudek, David Stanovský, Karolína Stehlíková, Tomáš Straka, Vítězslav Strnadel,
Robert Stříbrný, Martin Suda, Eva Suchá, Jiří Sutner, Josef Svatuška, Dušan Svoboda, Petr Svoboda,
Jaroslav Svoboda, Jaroslav Sýkora, Vojtěch Szlauer, Petr Šabata, Filip Šetele, Ondřej Ševčík, Michal
Šíma, Jan Šimbera, Hana Šišková Grznárová, Jan Šlechta, Michael Šmarda, David Šolc, Lenka
Špičáková, Ondřej Šrámek, Petr Šťastný, Boris Šuška, Iva Švarná, Alena Švaříčková, Martin Švec, Švec
a syn s.r.o., Petr Švorc, Jakub Talaš, TCP, konzervatoř – gymnázium, z. ú., Antonín Teichmann, Tomáš
Tichý, Josef Tkadlec, Martin Tlachač, Ladislav Tomaj, Ondřej Tomášek, TOULEC ARCHITEKTI s.r.o.,
Pavel Trantina, Vladislav Trefil, Marek

Trunkát, Alžběta Trusinová, Karel Turek, Štěpán Turek, Marie

Týnová, Jan Ullsperger, Vojtěch Umlauf, Josef Ungerman, Vladimír Urban, Jan Vanda, Marek Vantuch,
Vojtěch Vávra, Daniel Veleba, Ondřej Veselý, Vojtěch Vít, Petr Vítek, Martin Vlašic, Vítězslav Vít Vlček,
Miroslav Volek, Luděk Volf, René Volkmer, Marek Vondra, Marie Voslářová, Radovan Vrba, Tomáš
Vrbický, Martin Všetička, Čeněk Zach, Martin Zachoval, Jan Zámečník, Jozef Zdepa, Zdeněk Zelba,
Radek Zeman, David Zeman, Marek Zeman, Roman Zemánek, Kristýna Zemanová, Jindřich Zíka, Vít
Zikmund, Marek Zukal, Marcela Alinčová, Petr Bajgar, Petra Baranová, Věra Bémová, Adam Blažej, Jiří
Brádka, Stanislav Březina, Martin Cabejšek, Blanka Dočekalová, Pavel Doušek, Hana Drlíková, Marie
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Dvořáková, Anna Fábiková, Olga Fischerová, Daniel Fišer, Eva Fraňková, Petra Fryčková, František
Gemperle, Jiří Guth Jarkovský, Tomáš Hakr, Petr Hanč, Václav Havelka, Jan Haverkamp, Jan Hloušek,
Štěpán Horák, Josef Houfek, Michaela Hovorková, Michala Chatrná, INISOFT s.r.o., Zdeněk Jahn, Lukáš
Jícha, Jan Juránek, Petr Kadaník, Josef Kalčík, Hana Kalivodová, Daniel Kastner, Karel Khir, Petr Klápště,
Lucie Klempířová, Kateřina Kočí, Tomáš Kokoška, Česlav Koryčan, Jaroslav Kostka, Edita Kremláčková,
Petr Kubačka, Stanislav Kutáček, Jan Labohý, Ivo Lána, Monika Lavorenti, Martin Lhoták, Martin Lojek,
Luděk Maděra, Přemysl Mácha, Jan Machač, Marek Mansfeld, Pavel Marek, Karel Melecký, Petr
Miencil, Vladlena Mitaleva, Michal Moravec, Markéta Mrázková, Kateřina Netíková, Jiří Neuman, Jakub
Noha, Martin Novák, Lucie Nováková, Lucie Ostrčilová, Michal Osuský, Jan Pánek, Kamil Páral,
Lubomír Pařil, Radim Pašek, Jaroslava Pěničková, Kateřina Pexidrová, Robert Plch, Karla Polydorová,
Veronika Prágerová, Tomáš Priečinský, PRO Starý Plzenec, z. s., Eva Ptáčková, Hana Rejmanová,
Miroslav Rochovanský, Věra Schneiderová, Hana Skálová, Richard Sladký, Pavel Slavík, Marie
Smejkalová, Jakub Snopek, Marcela Sochorová, Stanislav Souhrada, Tomáš Soukup, Don Sparling,
David Stanovský, Jakub Straka, Martin Šestauber, Kateřina Šilhová Šafránková, Milan Šimoník, Zdeněk
Šír, Jan Šlechta, Jan Štětina, Alena Švaříčková, Petr Švec, Jiří Tesařík, The Prague Concert Co., s.r.o.,
Michaela Thelenová, Petr Tieftrunk, Pavel Tomeček, John Lindenthal Tregellas, Michal Urban,
Rostislav Valvoda, Jiří Vepřek, VIA MAGNA, z. s., Vojtěch Vlček, Pavlína Vlková, Michal Vokáč, Gabriela
Vondrušová, Petr Vopelka, Za zdravé Lešensko, z.s., Miroslav Zeidler, Tomáš Znamenáček
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Finanční zpráva

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 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.
• Frank Bold Advisory je poradenská a účetní
společnost financovaná komerčními
zakázkami.

• 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.
• Nezisková organizace Fundacja Frank Bold
je financována granty a vlastními příjmy.
Financování
oddělené.

jednotlivých
Vzájemnými

subjektů

finančními

je

vztahy

mezi subjekty jsou zmíněné dary advokátní
kanceláře Frank Bold Advokáti jednotlivým
spolkům.

Frank

potřeby

svých

Bold

Society

projektů

navíc

pro

příležitostně

objednává služby Frank Bold Advokátů.

• Spolek Frank Bold Kids, který se zabývá
předškolní výchovou dětí, je financován
členskými příspěvky, dary, půjčkami,
vlastními příjmy a dotacemi z veřejných
rozpočtů.
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Prevence střetu zájmů mezi

letech, k jejichž čerpání došlo v aktuálním

spolkem a komerčními subjekty
Činnosti komerčních subjektů a Frank Bold

roce. V případě darů se naopak jedná o částky
v daném roce přijaté, nikoliv však nutně
použité.

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

Poměr nákladů
jednotlivých týmů

Advokáti zastupovala druhou stranu sporu,

3%

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

29%
46%

korupci, krytí trestných činů, legalizaci praní
špinavých

peněz,

poškozování

životního

prostředí či porušování lidských práv. Klienti

17%

advokátní kanceláře nemají vliv na aktivity

5%

a priority spolku Frank Bold Society.

Výnosy a náklady Frank Bold
Society
Níže

uvedený přehled zobrazuje

náklady

Administrativa

Odpovědné firmy

Odpovědná energie

Servis pro občany

Rekonstrukce státu

a výnosy spolku Frank Bold Society za rok
2018. Graf shrnuje procentuální rozdělení
nákladů spolku mezi jednotlivé pracovní sekce
pro lepší představu o finanční náročnosti
provozu jednotlivých týmů.
K informacím

uvedeným

a ztrát − u grantů

ve

a dotací

výkazu
se

zisků
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
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NÁKLADY

V CELÝCH KČ

VÝNOSY

V CELÝCH KČ

kancelářské potřeby

77 844

vlastní činnost

649 376

literatura a periodika

10 316

kreditní úroky

3 833

cestovné

237 159

ostatní (kurzové zisky, předfakturace, fondy)

reprezentace (občerstvení na pořádaných akcích)

112 778

dary fyzických a právnických osob – Rekonstrukce státu

náklady na komunikaci (včetně poštovného)

119 158

dary fyzických a právnických osob – ostatní

tisk, kopírování, propagace

1 248 228
565 667

Evropská komise – LIFE +

krátkodobé pronájmy (zejm. prostor pro pořádané akce)

188 539

Nadace BLÍŽKSOBĚ

190 777

Ministerstvo vnitra ČR

posudky a expertízy

3 549 098
63 412

European Climate Foundation

školení a semináře

51 141

Open Society Initiative for Europe

9 132

Fidelity Charitable Gift Fund

mzdové náklady

7 319 174

Open Society Institute

odvody daňové, sociální a zdravotní

1 796 145

Nadační fond rodiny Orlických

dary, členské příspěvky
bankovní poplatky
ostatní (kurz. ztráty, penále, audity, ostatní služby)
CELKEM NÁKLADY

462 587
3 190
354 208
16 358 553

Deutsche Umwelthilfe

1 028 460
674 000
1 559 913
605 515
1 291 292
444 631
74 988
86 333

Velvyslanectví USA v České republice

378 878

Centre for Research on Multinational Corporations
(SOMO)

429 427

Wallace Global Fund

730 153

Sigrid Rausing Trust

1 410 116

Joseph Rowntree Charitable Trust

406 738

Charles Léopold Mayer Foundation for the Progress of
Humankind

388 113

CELKEM VÝNOSY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZTRÁTA

725 620

dotace z nadací a spolků

překlady a tlumočení
software

860 012

dotace z veřejných rozpočtů a rozpočtů EU

nájem (vč. služeb s nájmem souvisejících a energií)
právní služby a poplatky

1 363
4 393 856

16 142 618
-215 936
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