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Frankův rok 2019 
Rok 2019 byl pro Franka Bolda rokem velkých 

posunů a změn. Už na jeho začátku jsme 

přistoupili k zásadnímu kroku – tím byla 

restrukturalizace celé organizace. Založili jsme 

mateřskou organizaci Frank Bold, s.r.o., která 

zastřešuje veškeré aktivity konsorcia včetně 

neziskových projektů Frank Bold Society. 

Podpora jeho veřejně prospěšné činnosti byla 

jedním z cílů proměny. Členové konsorcia 

Frank Bold se tím zavázali k věnování 10% 

zisku před zdaněním do aktivit právě Frank 

Bold Society.  

Podporu si Frank Bold Society bezesporu 

zaslouží, protože během roku 2019 potvrdil 

svůj zásadní význam v evropské společnosti. 

Výrazně k tomu přispěl náš audit nefinančních 

reportů tisíce největších korporací v Evropě, 

který vzbudil celoevropskou pozornost a stal 

se zdrojem informací i pro Evropskou komisi 

při její práci na novelizaci směrnice 

o nefinančním reportingu v EU. 

V českém prostředí se práce Frank Bold 

Society v loňském roce nesla ve znamení 

aktivit na ochranu klimatu a vody. Největším 

případem pro nás byl boj za záchranu 

Frýdlantského výběžku před kompletní ztrátou 

vody, kterou může způsobit plánované 

prohloubení polského hnědouhelného dolu 

Turów. Na tom, abychom hrozbě zabránili, 

spolupracujeme s Libereckým krajem 

i postiženými obcemi. Stejně tak se snažíme 

spojovat síly s Ministerstvem životního 

prostředí. Díky našemu angažmá přijala česká 

vláda ke škodlivému rozšiřování těžby jasně 

odmítavý postoj. 

Vedle tohoto boje promluvil Frank Bold 

Society prostřednictvím platformy 

Rekonstrukce státu také do české 

protikorupční legislativy a svou odbornou 

expertízou jsme přispěli k obraně nezávislosti 

justice. Zastavili jsme reformu zákona 

o státním zastupitelství vedoucí ke snížení 

nezávislosti státního zastupitelství 

na Ministerstvu spravedlnosti a zabránili jsme 

novelizaci zákona o svobodném přístupu 

k informacím, která by snížila standard 

získávání informací od státních institucí. 

Podařilo se nám také otevřít dveře ke 

zveřejňování všech rozsudků v elektronické 

formě v roce 2020 či rozšíření registru smluv. 

S premiérem a Úřadem vlády jsme dohodli 

spolupráci na přípravě reformy Úřadu pro 

hospodářskou soutěž a pomohli jsme 

prosadit, že Ministerstvo pro místní rozvoj 

vydalo Metodiku pro zakázky malého rozsahu. 

Kromě snahy o kvalitnější životní prostředí 

a lepší práci státu jsme své síly věnovali 

i podpoře aktivních občanů, kteří brání veřejné 

zájmy. Za dobu své existence se naše webová 

právní poradna stala 2. nejnavštěvovanějším 

právně poradenským serverem v republice. 

V roce 2019 našich rad využilo více než 800 

tisíc návštěvníků a poskytli jsme, díky pomoci 

dobrovolníků z řad studentů práv a advokátů 

z Frank Bold Advokáti, stovky individuálních 

právních rad a analýz. 

Jak je vidět, snažíme se, jak nejlépe umíme, 

abychom pomáhali dělat dobrá rozhodnutí 

firmám, státu, krajům, obcím i občanům. 

Podpořte nás a držte nám palce. 

 

 

  

Pavel Franc,  

CEO Frank Bold 

https://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
https://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
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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. 

 

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). 

 

 

 

 

Členové výboru 

Pavel Franc, ředitel (CEO) 

Stanislav Kutáček (CFO) 

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 
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Naši zaměstnanci, kteří v průběhu roku 2019 spolupracovali s FBS na základě pracovní smlouvy, 

s * označeni zaměstnanci na rodičovské dovolené nebo neplaceném volnu. 

Na dohodu o provedení práce se do činnosti Frank Bold Society dále zapojili: Kristýna Vejvodová, Dan 

Urbánek, Petr Šťastný, Blanka Šoulavá, Denisa Skládalová, Věra Nováková, Viktorie Nováková, Petr 

Mareš, Adam Kubička, Daniel Kostić, Hana Chmelová, Petra Hubatková, Veronika Hrtoňová, Ondřej 

Havel.

Zaměstnanci Frank Bold Society v roce 2019  

Rekonstrukce 

státu 

Servis pro 

občany 

Odpovědná 

energie 

Odpovědné 

firmy 

Management a 

podpůrné týmy 

Josef Karlický Michal Kuk 
Kristína  

Šabová * 
Filip Gregor 

Pavel Franc 

(CEO) 

Lukáš Kraus 
Markéta  

Cooiman * 

Laura Haiselová 

(Otýpková) 
Susanna Arus 

Stanislav Kutáček 

(CFO) 

Tereza Krištofová 
Hana 

Sotoniaková * 
Eliška Beranová  Jana Kravčíková 

(CPO) 

Věnek Bonuš Petr Kalíšek Petra Urbanová   Michala Chatrná 

Dora Nováková 
Petra Marie 

Andrášik 
  Pavel Pražák 

Petr Bouda Lukáš Prnka 

    

Pavlína  

Gbelcová * 

Kristýna 

Menclová 
Kristýna Ryšavá 

Žaneta  

Goňová * 

Markéta 

Voborníková  
     

Kateřina 

Kováčová 

Olga Pek      
Kristýna 

Špačková 

Jitka Nesrstová 

 

  Barbara 

Gregorová 

Ervín Hausvater 

 

  Petra Zelenáková 

Jakub Kvapil 

 

  Martin Fadrný * 

Lucie Jonáčková 

 

  Eva Johana 

Šteinigerová 

Adam Wichera 
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Studentské stáže 
Frank Bold dlouhodobě zapojuje do svých 

aktivit studenty vysokých škol v rámci 

vlastního programu studentských stáží. Ty 

jsou určené studentům právnických fakult 

i dalších oborů, jako jsou finance, IT, 

psychologie a další společenskovědní obory. 

Stážisté se zapojují do veřejně prospěšných 

aktivit Frank Bold Society, podpory klientů 

Frank Bold Advisory a advokátní kanceláře 

Frank Bold Advokáti a do vnitřního chodu celé 

organizace například v rámci finančního nebo 

HR týmu. Studentům se snažíme poskytovat 

užitečnou a smysluplnou praxi a zároveň je 

vzdělávat a rozvíjet nejen v jejich oboru, ale 

také hodnotově. Vedle vlastního programu 

stáží se podílíme na výuce zejména na 

právnických fakultách, účastníme se letních 

škol a veletrhů praxí. V listopadu 2019 také 

proběhlo Alumni setkání absolventů stáže, 

kterého se účastnilo mj. 25 bývalých stážistů, 

hostem byl děkan Právnické fakulty MUNI 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.    

  

„Stáž ve Frankovi mi otevřela obzory a ukázala, 

že existují i místa, kde se všichni nehoní 

za výdělkem, ale snaží se opravdu něco změnit. 

Naučila jsem se nejen, jak je potřebná 

samostatnost, organizovanost a důslednost, ale 

také že se nemusím bát říct si o pomoc nebo 

radu, protože ve Frankovi vždy najdu podporu 

a hlavně možnosti dalšího seberozvoje.“ — 

Dominika, HR stážistka, studentka psychologie 

 

 

V průběhu roku 2019 u nás na stáži působilo 

celkem 38 studentů a studentek, z toho 26 

studentů práv a 12 studentů jiných oborů. 
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Barbora 

Baránková 

Veronika 

Motyčková 

Lucie Benešová Tomáš Münzberger 

Šárka Butulová Paige Otto 

Miroslav Crha Eva Pernicová 

Kristina 

Čermáková 
Aneta Peychlová 

Jakub Hadaš Nikola Pospíšilová 

Jana Hajdučková 
Michaela 

Romanová 

Sára Hrubešová Hynek Růžička 

Petra Hubatková Adéla Řiháková 

Hana Chlupová Denisa Skládalová 

Marek Jahn Patrik Sysel 

Dalibor Jirda Natálie Škrdlová 

Alexander Jones 
Dominika 

Štejdířová 

Anna 

Kačmaříková 
Lukáš Šulc 

Anna Kocourková Jakub Vašíček 

Adéla Kolářová Kristýna Vejvodová 

Daniel Kostić Kristýna Zahálková 

Vojtěch Kratochvíl Tomáš Zejda 

Renata Krišpínová 
Kristýna 

Zindulková 

http://www.frankbold.org/students
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Odpovědné firmy 
Vyvíjíme a prosazujeme nové modely řízení 

korporací, které lépe integrují zájmy 

společnosti. Zároveň pracujeme na 

evropské legislativě, jejímž cílem je zvýšit 

odpovědnost korporací za negativní 

dopady jejich činnosti.  

Velké korporace hrají v současné ekonomice 

a společnosti klíčovou roli. Vnímáme, jak 

obtížné je pro ně vhodně reagovat na velké 

společenské výzvy, jako je změna klimatu 

a porušování lidských práv v globálních 

dodavatelských řetězcích. To se pokoušíme 

změnit. Spolupracujeme s řadou akademiků, 

nevládních organizací a představitelů byznysu. 

Usilujeme o změnu chápání smyslu existence 

korporací ve vztahu ke společnosti a změnu 

právního rámce pro jejich fungování. 

Podrobněji se pak věnujeme dopadu byznysu 

na lidská práva, kde se snažíme posílit 

vymahatelnost práva a přístup dotčených 

osob k právní ochraně. 

Našimi dlouhodobými cíli jsou: 

a) Prosadit nový model řízení korporací, 

který bude brát v úvahu dlouhodobé 

zájmy společnosti a zajistí, že činnost 

korporací bude v souladu s možnostmi 

naší planety. 

 

b) Přijmout na úrovni EU právní předpisy, 

které zajistí odpovědnost korporací za 

škodlivé dopady byznysu na lidská 

práva a životní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

•Na čem jsme v roce 2019 pracovali• 

Nefinanční reporting 

a transparentnost korporací 

Evropská komise připravuje změnu evropské 

směrnice o nefinančním reportingu. Návrh 

novely, jehož cílem je zajistit, aby společnosti 

přehledným a srozumitelným způsobem 

informovaly o dopadech jejich činnosti na 

lidská práva a životní prostředí, by měl být 

zveřejněn do konce roku 2020 (nebo začátkem 

roku 2021). Jde o klíčovou součást Zelené 

dohody pro Evropu a agendy udržitelného 

financování. 

Právě úprava a zdokonalení směrnice 

o nefinančním reportingu byla a je hlavním 

cílem projektu Alliance for Corporate 

Transparency, který vznikl v roce 2018 na 

základě iniciativy Frank Bold, a který sdružuje 

přední evropské nevládní organizace. Aliance 

nejen upozorňuje na potřebu úpravy 

směrnice, ale také přináší daty podložená 

doporučení pro zlepšení legislativy i praxe 

samotných korporací. V rámci tohoto projektu 

jsme v roce 2019 provedli vyhodnocení 

nefinančních reportů 1000 evropských 

společností a výsledky jsme zveřejnili ve 

veřejně přístupné databázi, kde je možné 

filtrovat výsledky podle jednotlivých zemí 

a odvětví. Vydali jsme také výzkumnou zprávu, 

ve které shrnujeme hlavní závěry výzkumu. 

Výsledky výzkumu jsou prezentovány i formou 

interaktivní webové stránky. Uvedená studie 

představuje dosud nejrozsáhlejší výzkum 

tohoto typu a jasně dokazuje potřebu zlepšit 

právní rámec pro zveřejňování dat o činnosti 

korporací v oblasti udržitelnosti. 

 

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/
http://bit.ly/2HmYt3i
http://bit.ly/2SQ70kv
http://bit.ly/2CPk18l


  

 

10 

 

Ukázka z veřejně přístupné databáze s vyhodnocením 

1000 korporací 

Výsledky výzkumu poukazují mimo jiné na to, 

že nefinanční zprávy, které společnosti 

zveřejňují, jsou příliš vágní a neumožňují tak 

porozumět možným rizikům a negativním 

dopadům činnosti korporací a už vůbec ne 

plánům či strategiím ke zmírnění těchto 

dopadů a rizik. 

 

Analyzované korporace podle sektoru a zemí EU 

V rámci projektu Alliance for Corporate 

Transparency budeme pokračovat v přípravě 

konkrétních návrhů opatření a současně 

usilovat o dosažení širokého konsensu mezi 

zainteresovanými stranami ohledně úpravy 

směrnice o nefinančním reportingu 

a budoucích standardů EU v této oblasti. Za 

tímto účelem iniciujeme a koordinujeme 

spolupráci mezi lídry a odborníky v tématu 

udržitelnosti z řad firem, investorů, odborníků 

a jejich iniciativ. Vedoucí týmu Odpovědných 

firem ve Frank Bold, Filip Gregor, se dále podílí 

na činnosti Corporate Reporting Lab Evropské 

poradní skupiny účetního výkaznictví 

(European Financial Reporting Advisory 

Group) – tělesa EU, jehož úkolem je 

poskytovat Evropské komisi poradenství 

v otázkách dobré reportovací praxe. 

Odpovědnost korporací 

Pokračujeme ve spolupráci s Evropskou koalicí 

pro korporátní spravedlnost (ECCJ), jejímž 

záměrem je vytvořit právní rámec pro 

odpovědnost korporací, který by zajistil 

ochranu lidských práv a životního prostředí 

v rámci globálních dodavatelských řetězců 

a zároveň možnost nápravy pro poškozené lidi 

v případech, kdy prevence selže. 

V roce 2019 došlo na evropské úrovni v této 

oblasti k významnému posunu. Evropská 

komise uznala, že je třeba prozkoumat možná 

opatření, která by vedla k zajištění dodržování 

lidských práv a ochrany životního prostředí ze 

strany korporací, a zadala za tímto účelem 

vypracování odborné studie. 

Studii provedl Britský institut pro mezinárodní 

a srovnávací právo (BIICL). Hlavním cílem 

studie bylo zmapování a posouzení možností 

zavedení povinnosti řádné péče identifikovat 

a předcházet porušování lidských práv (due 

diligence) do evropského práva obchodních 

společností. Jde o téma, které v úzké 

spolupráci s ECCJ prosazujeme na evropské 

úrovni již od roku 2008. Autoři studie, která 

byla zveřejněna v únoru 2020 (dostupná zde), 

konzultovali i naše odborníky. Filip Gregor, 

vedoucí našeho týmu Odpovědných firem, 

dlouhodobě přispívá k pozici ECCJ v této 

oblasti a současně koalici reprezentuje na 

významných akcích. Z poslední doby například 

na konferenci o byznysu a lidských právech 

v rámci finského předsednictví EU, kde 

vystoupil jako zástupce evropské občanské 

společnosti.  

http://efrag.org/(X(1)S(23bqk2t4nfooiedmwh4cmrcb))/Activities/1807101446085163/European-Corporate-Reporting-Lab-at-EFRAG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://eu2019.fi/en/events/2019-10-07/business-and-human-rights-towards-a-common-agenda-and-action
https://eu2019.fi/en/events/2019-10-07/business-and-human-rights-towards-a-common-agenda-and-action
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Konference o byznysu a lidských právech v rámci 

finského předsednictví EU 

Udržitelné řízení korporace 

a povinnosti řídících orgánů 

Evropská komise rovněž podnikla první kroky 

v analýze možností, jak integrovat 

posuzování udržitelnosti mezi povinnosti 

řídících orgánů obchodních společností a jak 

může systém správy a řízení korporací lépe 

respektovat strany, které jsou činností 

korporace dotčené, zejména pracovníky 

a komunity. Závazek Evropské komise v této 

oblasti vyplývá z Akčního plánu Evropské 

komise pro udržitelné financování přijatého 

v roce 2018. 

V rámci studie, kterou na toto téma zadalo 

Generální ředitelství pro spravedlnost 

Evropské komise, jsme se jako Frank Bold 

účastnili konzultací a koordinovali příspěvky 

několika dalších nevládních organizací. 

Zaměření studie Evropské komise přitom 

odpovídá doporučením našeho projektu 

Purpose of the Corporation, který jsme 

realizovali v letech 2014 až 2016, a naší 

analýze z roku 2018 věnující se povinnostem 

ředitelů obchodních společností v EU. Ve 

spolupráci s Dr. Jeroenem Veldmanem 

z Nyenrode Business University a profesorem 

Andrew Johnstonem z Sheffield University 

jsme společně uveřejnili prohlášení s názvem 

„Corporate Governance for Sustainability“ 

(Správa a řízení podniků pro udržitelnost), 

které podpořilo více než 60 předních 

akademiků z oblasti podnikového práva. 

Prohlášení jsme připravili jako podklad pro 

Evropskou komisi v této oblasti.  

Naše dlouhodobá spolupráce s výše 

uvedenými odborníky byla v roce 2019 

oceněna mezinárodní cenou International 

Impactful Collaboration Award, která je 

udělována úspěšným projektům mezinárodní 

spolupráce s akademickou sférou. 

  

http://www.purposeofcorporation.org/
http://en.frankbold.org/sites/default/files/publikace/redefining_directors_duties_in_the_eu_to_promote_long-termism_and_sustainability_paper_frank_bold.pdf
http://en.frankbold.org/sites/default/files/publikace/redefining_directors_duties_in_the_eu_to_promote_long-termism_and_sustainability_paper_frank_bold.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3502101
http://en.frankbold.org/news/frank-bold-s-corporate-governance-work-wins-2019-international-impactful-collaboration-award-ac
http://en.frankbold.org/news/frank-bold-s-corporate-governance-work-wins-2019-international-impactful-collaboration-award-ac
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Odpovědná 
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. 

Dlouhodobě se zaměřujeme na dva cíle. 

Prvním 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.   

Druhým je snaha o zlepšování kvality ovzduší 

v nejvíce postižených lokalitách České 

republiky. Právními nástroji usilujeme o to, 

aby Ministerstvo životního prostředí zajistilo 

ve všech oblastech České republiky splnění 

zákonných imisních limitů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Na čem jsme v roce 2019 pracovali• 

Snaha o urychlení odklonu 

od uhelné energetiky 

Rušíme nezákonné výjimky pro 

uhelné elektrárny 

Do roku 2021 mají dle evropské legislativy 

začít platit nové emisní limity pro uhelné 

elektrárny. V roce 2019 jsme proto 

monitorovali všechny žádosti uhelných 

elektráren o výjimky z nových emisních limitů 

s cílem zapojit se do nejdůležitějších řízení.  

Aktivně jsme se zapojili do řízení o výjimku pro 

elektrárnu Chvaletice, jejíž provozovatel žádal 

mimo jiné o možnost vypustit během 8 let do 

ovzduší o 2 426,88 kg více rtuti, než kolik je 

podle nových emisních limitů možné.   

Prvostupňový úřad žádosti o výjimku pro 

Chvaletice zcela nekriticky vyhověl. Obrátili 

jsme se proto společně se zástupci místních 

obcí a občanů na MŽP s odvoláním, které 

poukázalo na zcela zásadní právní a procesní 

vady předmětného rozhodnutí.  

MŽP nám ve většině odvolacích bodů dalo 

za pravdu, nezákonnou výjimku pro elektrárnu 

Chvaletice zrušilo a vrátilo věc 

prvostupňovému úřadu k novému projednání. 

MŽP v rozhodnutí v souladu s naším 

odvoláním vymezilo zásadní požadavky týkající 

se posuzování žádostí o výjimky z nových 

emisních limitů, kterými je prvostupňový 

orgán při dalším rozhodování vázán.  

Jedná se o důležitý precedent, který pozitivně 

ovlivní obdobná řízení v budoucnu. MŽP díky 

našemu odvolání potvrdilo, že úřady nesmí 

výjimky udělovat jako na běžícím pásu 

a k jejich získání musí provozovatelé 

elektráren prokázat všechny právně relevantní 

skutečnosti.   
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Chráníme pitnou vodu před 

rozšiřováním dolu Turów 

Hnědouhelný důl Turów leží těsně za česko-

polskou hranicí nedaleko Liberce.  

 
Důl Turów 

Jeho plánované rozšíření a pokračování těžby 

v letech 2020 - 2044 by pro obce v okolí mohlo 

znamenat ztrátu pitné vody, nárůst hluku 

a prašnosti. Odtokem podzemní vody navíc 

nejsou ohroženi jen občané – vyschnutí krajiny 

by vedlo k zániku celých ekosystémů a také 

k významným zemědělským škodám. Již nyní 

důl zabírá plochu 45 čtverečních kilometrů, jde 

do hloubky 225 metrů a historicky způsobil na 

území Libereckého kraje poklesy podzemní 

vody až o 60 metrů.   

Polská strana však přes výše uvedené odmítá 

upravit záměr pokračování těžby tak, aby na 

životní prostředí České republiky neměl žádné 

významné dopady, a nepřipouští svou 

odpovědnost za dopady na životní prostředí 

ani žádné kompenzace. Záměr zároveň 

nepočítá ani se zajištěním náhradního 

zásobování pitnou vodou. 

Společně s dalšími partnery usilujeme 

o minimalizaci dopadů záměru na území 

České republiky.  

V rámci řízení o posuzování vlivů na životní 

prostředí (EIA) jsme připravili rozsáhlé 

odborné vyjádření upozorňující na faktické 

nedostatky v dokumentaci předložené 

investorem a požádali jsme o vypracování 

nové varianty záměru, která by pro vodní 

zdroje na Liberecku nepředstavovala 

významnou zátěž. Následně jsme se zúčastnili 

veřejného projednání záměru v Chotyni, kde 

jsme investora s výtkami uvedenými v našem 

vyjádření konfrontovali přímo.    

O dopadu záměru na české životní prostředí 

jsme intenzivně komunikovali také s českými 

politiky a veřejností. Ve výsledku Česká 

republika k záměru vydala negativní 

stanovisko, v němž vyjadřuje nesouhlas České 

republiky s realizací záměru ve stávající 

podobě.   

Komunikovali jsme také se zahraničními médii. 

Díky naší práci o případu dolu Turów 

informovala počátkem prosince světová média 

Washington Post i New York Times a také 

jeden z nejprodávanějších polských deníků 

Gazeta Wyborcza. 

 

Podporujeme místní občany z Libereckého kraje 

Organizovali jsme setkání na téma 

zlepšení kultury v povolování 

průmyslových činností  

V prosinci jsme spolupořádali setkání 

nevládních organizací Client Earth a European 

Environmental Bureau a zástupců některých 

členských států Evropské unie na téma 

zlepšování kultury v povolování průmyslových 

činností.  
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Na celodenním jednání v Bruselu diskutovala 

naše právnička Laura Otýpková s odborníky ze 

Švédska, Německa, Francie, Belgie 

a Nizozemska (Vlámska). Proběhla debata 

o možnostech zlepšení povolovacích procesů, 

ve kterých se stanoví podmínky provozu 

průmyslových zařízení. Téma se totiž úzce 

dotýká aktuálně probíhající revize směrnice 

o průmyslových emisích, kterou se 

momentálně zabývá Evropská komise. 

S účastníky setkání jsme sdíleli náš pohled na 

stanovování podmínek v integrovaných 

povoleních, výjimky z emisních limitů či přístup 

k informacím a účast veřejnosti v řízeních. Se 

zástupci z dalších evropských států jsme 

probírali také jejich vlastní zkušenosti 

a dobrou praxi, kterou na setkání představili.  

Pokračujeme v boji za právo 

na čisté ovzduší 

Úspěšně jsme dokončili projekt 

Právo na čistý vzduch 

V listopadu roku 2019 jsme úspěšně dokončili 

projekt Právo na čistý vzduch, na kterém jsme 

od roku 2016 spolupracovali s partnerskou 

německou organizací Deutsche Umwelthilfe. 

Hlavním cílem projektu bylo informovat 

veřejnost o platných unijních předpisech 

upravujících ochranu ovzduší a zasazení se 

o lepší plnění těchto norem v České republice. 

Kvalita ovzduší v České republice je totiž 

dlouhodobě špatná a v rozporu s právními 

předpisy. V roce 2018 byly imisní limity 

překročeny na 12,7 % území České republiky, 

které je obýváno přibližně 36 % populace. To 

znamená, že každý třetí člověk dýchá v České 

republice nadlimitně znečištěný vzduch a je 

vystavován souvisejícím zdravotním rizikům. 

Konkrétně jsou v České republice porušovány 

imisní limity pro polétavý prach PM10, oxidy 

dusíku a karcinogenní benzo(a)pyren. 

V rámci projektu jsme mimo jiné připravili 

žalobu a poskytli právní zastoupení obyvatelce 

Ostravska, která žaluje Ministerstvo životního 

prostředí ve věci odpovědnosti za újmu na 

zdraví a smrt. Žalobkyně se domáhá 

zadostiučinění za onemocnění rakovinou plic, 

kterou se u ní podařilo vyléčit, ale její manžel 

nemoci podlehl. Příčinu onemocnění spatřuje 

v dlouhodobé nadlimitní koncentraci 

znečišťujících látek v ovzduší v místě svého 

bydliště v Ostravě–Radvanicích a v tom, že 

ministerstvo dlouhodobě nerealizuje účinná 

opatření, která by tento stav změnila.  

Obrovských úspěchů v projektu dosáhla také 

naše partnerská organizace Deutsche 

Umwelthilfe, díky jejíž činnosti bylo v Německu 

vypracováno 23 nových plánů zlepšování 

ovzduší pro dříve výrazně znečištěná města 

jako Stuttgart nebo Darmstadt. Nově přijaté 

plány zlepšování kvality ovzduší obsahují 

opatření podporující veřejnou dopravu, jízdu 

na kole a omezení zvláště znečišťujících 

vozidel, čímž bylo dosaženo plnění imisních 

limitů a výrazného zlepšení ovzduší v daných 

oblastech. 

Naše úsilí o realizaci práva na čistý vzduch 

však s koncem projektu nekončí. Nadále si 

vyměňujeme zkušenosti s dalšími 

environmentálními organizacemi napříč 

Evropou a pomáháme našim partnerům 

právními nástroji dosahovat lepšího ovzduší. 

Budeme také nadále pokračovat v účasti 

ve správních řízeních a usilovat o to, aby 

nebyly velkým znečišťovatelům udělovány 

výjimky ze zákonem stanovených emisních 

limitů a aby Ministerstvo životního prostředí 

a úředníci dělali pro čisté ovzduší vše, co jim 

zákony ukládají.  

https://frankbold.org/pravo-na-cisty-vzduch
https://www.duh.de/home/
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Servis pro občany 
Servis je partnerskou službou pro aktivní 

občany v regionech, kteří jeho 

prostřednictvím získávají praktické právní 

vědomosti a schopnosti a používají je při 

svém dlouhodobém 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.  

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 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.  

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 mají přímo 

i nepřímo dopad také na činnost úředníků 

a zastupitelů. Ti jednak sami přímo využívají 

služeb naší online poradny, často se také 

aktivní občané a bývalí klienti poradny po čase 

dostanou do funkcí na úřadech a radnicích.   

 

 

•Na čem jsme v roce 2019 pracovali• 

Bezplatná právní poradna a další 

online vzdělávací aktivity 

Obsah naší online poradny za rok 2019 

navštívilo 427 712 uživatelů, což je ve srovnání 

s loňským rokem o 33 % procent více. 

Jednotlivé právní manuály a rady jsme 

přehledněji seskupili do devíti kategorií oproti 

původním dvanácti. Manuály jsme navíc 

propojili s relevantními právními vzory 

a souvisejícími dotazy. Všechny naše právní 

vzory prošly výraznou revizí. Sjednotili 

a zjednodušili jsme jejich obsah a ke každému 

jsme vytvořili přehledný návod, jak vzor vyplnit 

a použít. 

 

Bezplatná individuální právní poradna Frank 

Bold byla v roce 2019 během dubna a letních 

prázdnin uzavřena. K tomuto kroku jsme 

přistoupili v okamžiku, kdy neočekávaně 

vypadlo stabilní dlouhodobé financování ze 

https://frankbold.org/poradna
https://frankbold.org/poradnan/kategorie/67
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory
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strany Ministerstva vnitra, a kdy tedy bylo 

třeba zajistit náhradní prostředky k jejímu 

provozu. I tak jsme za rok 2019 vyřídili 383 

dotazů z čehož bylo 79 komplexních právních 

analýz. 

Začátkem května jsme spustili bezplatný 

videokurz Kurz práv občana a fungování obcí. 

Jedná se o online vzdělávací kurz, který občana 

pomocí výukových videí provede základy 

správního práva – především v oblasti 

fungování obcí a zapojování veřejnosti do 

řízení. Projekt byl realizován ve spolupráci se 

spolkem Nostis a za podpory Nadace Blíž 

k sobě.  

 

Kurz práv občana a fungování obcí 

V polovině roku jsme spustili online nástroj 

k založení spolku, který byl do konce roku 

využit více než 330krát. Těmto lidem nástroj 

automaticky poskytl dokumenty k založení na 

míru upravené dle jejich preferencí. V roce 

2020 bude dokončena zcela nová verze 

nástroje, která nabídne více funkcí, průvodce 

ustavující schůzí nebo napojení na rejstříky. 

Partneři 2.0 

V druhého polovině roku 2019 pak byl 

ukončen dlouholetý program Partnerů 2.0 

propojující a podporující aktivní lokální 

iniciativy v ČR. Projekt započatý v roce 2011 

úspěšně naplnil cíle, se kterými byl spouštěn, 

a nebylo tak třeba jej dále udržovat. V rámci 

projektu se podařilo dosáhnout například: 

• ochrany zdroje pitné vody v Holešově 

ve spolupráci se spolkem Za zdravé 

a krásné Holešovsko, 

• zabránění vybudování skládky 

komunálního odpadu a zlepšení kvality 

života obyvatel Krhové ve spolupráci se 

spolkem Hrádky beze skládky, 

• zrušení nezákonně vymezené územní 

rezervy na podzemní tunely v Ústí nad 

Labem, které nebyly dostatečně 

projednány s občany města, ve spolupráci 

se spolkem Stop tunelům, z.s., 

• přispění k ochraně vzácné přírody v CHKO 

Jeseníky proti developerským záměrům 

ve spolupráci se spolky Terra Natura 

a Actaea. 

Všechny lokální iniciativy mají nadále přístup 

k bezplatné právní pomoci skrze naši právní 

poradnu.  

Počet dotazů, které jsme 

zodpověděli v poradně 
383 

Počet hodin 

odpracovaných stážisty 

a supervizory v poradně 

563 

Počet návštěvníků webu 

poradny za rok 2019 
427 712 

https://www.nostis.org/prava-obcana-a-fungovani-obce/
https://www.nostis.org/
https://www.blizksobe.cz/
https://www.blizksobe.cz/
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Rekonstrukce státu 
Rekonstrukce státu prosazuje opatření na 

podporu odpovědného a transparentního 

vládnutí.  V roce 2019 jsme hlídali již 

prosazené zákony, odstartovali 

protikorupční devítiboj a chránili principy, 

na nichž stojí demokracie. 

 

•Na čem jsme v roce 2019 pracovali• 

Smlouvy státních firem na 

internetu 

Po letech snažení se nám v červnu podařilo 

dosáhnout zrušení neopodstatněných výjimek 

ze zveřejňování v registru smluv. Nyní budou 

alespoň část svých smluv zveřejňovat všechny 

státní firmy, včetně Českých drah, ČD Cargo, 

ČEZ nebo ČEPS. 

Efektivní přístup občanů 

k informacím  

V červenci poslanci ve spolupráci 

s Rekonstrukcí státu zamezili rozcupování 

zákona o svobodném přístupu k informacím. 

A podařilo se i něco navíc, byl prosazen návrh 

pro lepší vymahatelnost práva na informace, 

který zabrání vleklým sporům o informace 

mezi úřady a žadateli. 

7 pojistek pro nezávislou justici 

V rámci hlídání mantinelů demokracie jsme 

v dubnu vyzvali vládu, aby přijala 7 pojistek 

pro nezávislost justice. O novele zákona 

o státním zastupitelství vyjednáváme nejen 

s poslanci, ale opakovaně jsme se setkali 

i s premiérem Andrejem Babišem a ministryní 

spravedlnosti Marií Benešovou. Ve druhé 

polovině roku jsme se zasadili o odražení 

rizikového ministerského návrhu. 

 

Pavel Franc představuje 7 pojistek pro nezávislost 

justice  

Kroky prezidenta za hranou 

Ústavy 

V září jsme pro poslance uspořádali 

ve Sněmovně kulatý stůl s předními ústavními 

experty. Ti se shodli, že Miloš Zeman 

v některých případech překročil Ústavu. 

Zajistili jsme tak jediný ucelený expertní 

pohled na kroky prezidenta před hlasováním 

o postoupení žaloby k Ústavnímu soudu, které 

nicméně poslanci následně odmítli.  

Kulatý stůl pro poslance k tématu překročení Ústavy 

 

 

https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/padne-dnes-vyjimka-cezu-ze-zverejnovani-v-registru-smluv-poslanci-maji-definitivne-rozhodnout
https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/konec-soudnich-tahanic-pro-zvedave-obcany-prosadili-jsme-posileni-prava-na-informace
https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/konec-soudnich-tahanic-pro-zvedave-obcany-prosadili-jsme-posileni-prava-na-informace
https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/rekonstrukce-statu-vyzyva-vladu-aby-zavedla-nove-pojistky-pro-nezavislost-justice
https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/rekonstrukce-statu-vyzyva-vladu-aby-zavedla-nove-pojistky-pro-nezavislost-justice
https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/protikorupcni-rada-odmitla-ministerskou-novelu-zakona-o-statnich-zalobcich
https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/protikorupcni-rada-odmitla-ministerskou-novelu-zakona-o-statnich-zalobcich
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Nezávislost veřejnoprávních 

médií 

Rekonstrukce státu opakovaně upozorňovala 

na obstrukce a vyzývala poslance k ukončení 

tlaku na Radu a vedení České televize 

prostřednictvím možného neschválení 

výročních zpráv. Výroční zprávy za roky 2016 

a 2017 poslanci nakonec schválili v říjnu. 

 

Mluvčí Rekonstrukce státu - demonstrace Stojíme za ČT 

Digitalizace státní správy 

V listopadu poslanci schválili zákon o právu na 

digitální služby, který později zvítězil v anketě 

„Zákon roku“. Legislativu v této oblasti nadále 

bedlivě sledujeme, nejen z pohledu 

zjednodušení komunikace občanů se státem, 

ale také z hlediska ochrany osobních údajů 

a soukromí.  

Konec politických trafik  

Významným úspěchem bylo prosazení 

nominačního zákona, který zavádí povinnost 

transparentních výběrových řízení pro 

uchazeče o vedoucí pozice ve státních firmách. 

Jde o zcela nový protikorupční zákon, o který 

Rekonstrukce státu usilovala od roku 2013. 

Komunikace 

Spustili jsme první verzi mobilní aplikace 

Reflektor pro přímou komunikaci veřejnosti 

s politiky. Do aplikace posíláme informace 

s notifikací o podstatném dění z naší agendy 

a dáváme uživatelům možnost politiky za 

konkrétní kroky hodnotit a psát jim e-maily. 

Jedná se o první aplikaci svého druhu v ČR. 

A hned v listopadu jsme s ní vyhráli první 

místo v soutěži Společně otevíráme data 

Nadace OSF v kategorii Participace. 

 

Fotografie z předání ocenění Nadace OSF 

Mezi naše patrony v průběhu roku přibyly 

osobnosti jako Taťána G. Brzobohatá, Jan 

Sokol, Tonya Graves, Michal Horáček, Nora 

Fridrichová, Osamu Okamura nebo Petra 

Nesvačilová. Na konci roku jsme tak mohli 

vydat kalendář pro rok 2020 s portréty 

13 patronů od fotografa Gorana Tačevského, 

který jsme využili pro fundraising. 

 

Fotografie ze křtu kalendáře  

https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/konec-politickych-trafik-nominacni-zakon-miri-pro-podpis-k-prezidentovi
https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/konec-politickych-trafik-nominacni-zakon-miri-pro-podpis-k-prezidentovi
https://business.facebook.com/nadace.osf/?__tn__=K-R&eid=ARAQoW38Ae4HZeZ9XAM79LAFRR1flssMfZ-P75T8rP7ypDfLUA7drzJ38N2NV4jCRoP-ki8T7pmzYo3t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBc5x8vPsAeRAtvmBrJRJVFwN8BmMgPs3FUzJeA_Bd9rD64tl4pJU9gcFivCNrCi13i1H4H1xUJuXnNUELSrF8xZr253cRhMvJaqM5LNkKEIHJFlb4PAvNfPzSWSMldUOjQ_qG_BtomqIzH8r1v9qO-kv3zIzOUp4_Bf6juIJQUgZk-qafJ_hEGqSbbAfNWMfNRLyFQUQ7oz9c1AI1RkpjhhYiKVughL4LBIHlDvLOfwKY0m-dkTBe_6anJMcWX5X-gMTUbs57ZbQc3woboYT-ELVCnJQ-UBpjI-tpGdiuXSamX18msHz1kifHp2kQ5USAtu-Oxo1gimmZKn-xrce1oiQ
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Na jaře jsme spustili zbrusu nový web 

Rekonstrukce státu, který nám dělá radost 

nejen výrazně vyšší návštěvností. Web nám 

ilustracemi doprovází Patrik Antczak, který za 

ně získal druhé místo Czech Grand Design 

2019 v kategorii Ilustrátor roku. Raketově nám 

rostl i instagramový masaryk_official, který 

měl ke konci roku 8 000 followerů. 

 

Z instagramu: @masaryk official 

Zapojení aktivní veřejnosti 

Rok 2019 patřil budování a upevňování 

základny aktivních občanů Rekonstrukce 

státu, takzvaných „ambasadorů“. Zvýšila se 

četnost osobního potkávání, a kromě pražské 

ambasadorské buňky tak byla znovuobnovena 

i brněnská a liberecká. Počet ambasadorů 

jsme v roce 2019 zvýšili o čtvrtinu – i díky 

nastartování ambasadorské propagační 

činnosti. Ambasadoři Rekonstrukci státu 

získali několik tisíc nových příznivců na 

stáncích během shromáždění po celé 

republice a dvacet jich osobně vystoupilo jako 

řečníci na podporu nezávislé justice. Občanský 

lobbing představili v rámci Festivalu svobody 

také více než stovce studentů. Především nám 

ale aktivní občané výrazně pomohli v podpoře 

lobbingových cílů – s žádostí o podporu 

protikorupčních a prodemokratických opatření 

oslovili politiky téměř 2500x a podnikli 

desítky osobních schůzek. 

Lobbingové workshopy 

Na podzim 2019 jsme spustili sérii 

lobbingových workshopů pro veřejnost 

v regionech, které mají za cíl odtabuizovat 

pojem lobbing a předat aktivním občanům 

naše know-how, tak aby jejich komunikace 

s politiky měla co nejlepší dopad, byla 

konstruktivní a nevedla k deziluzi.  

 

Lobbingový workshop 

Série akcí odstartovala na Moravě a v roce 

2020 pokračuje po Čechách. Ambasadoři se 

navíc měli možnost zúčastnit neveřejného 

školení pod vedením lobbingové expertky se 

zkušenostmi z evropské úrovně a odborníkem 

na kontaktní kampaně.  

Síť k ochraně demokracie 

Pracovali jsme na rozvoji sítě, jejímž cílem je 

propojit všechny, kteří jsou i přes odlišnost 

svých názorů připraveni podílet se na ochraně 

společného demokratického základu. Síť 

zajišťuje průběžný expertní monitoring trendů 

v oblastech klíčových pro zdravé fungování 

demokracie a umožňuje rychle oslovit velké 

množství kontaktů v případě významného 

ohrožení základních demokratických principů. 

https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs
https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs
https://www.instagram.com/masaryk_official/?hl=cs
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Financování 

Rozpočet Rekonstrukce státu byl v roce 2019 

8,8 milionu korun. Z toho přibližně 2 mil. 

korun jsme získali prostřednictvím grantů, 

zbylé prostředky pak z darů od soukromých 

dárců. Meziročně jsme rozpočet navýšili téměř 

o dva miliony korun. 

Začali jsme rozvíjet koncept efektivní 

filantropie, který přináší nový pohled na 

donátorství zaměřený na výsledky 

a odpovědnost. Hlavním účelem je zajistit 

finanční, expertní a manažerskou podporu 

veřejně prospěšným projektům a nevládním 

organizacím, aby byl maximalizován 

společenský dopad aktivit. 

 

Tým Rekonstrukce státu 
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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.  

Nesmírně nás těší, že dary od individuálních dárců a firem tvořily v Rekonstrukci státu více než tři 

čtvrtiny rozpočtu. Na prosazování protikorupčních zákonů a hlídání mantinelů odpovědného 

demokratického vládnutí se s námi podílelo téměř 450 jednotlivců, organizací a firem. Veškeré dary 

přijímáme na transparentní účet Rekonstrukce státu, a to podle předem stanovených pravidel. 

Významné podpory od individuálních dárců se dočkal také Servis pro občany, který se po neudělení 

grantu Ministerstva vnitra dostal do existenčních problémů. Hrozilo, že bude muset být ukončena 

činnost bezplatné právní poradny pro občany, kterou Frank Bold provozuje již od svého založení. 

I díky podpoře našich dárců se však podařilo nepříznivý vývoj situace zvrátit. 

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 
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Podporovatel 

Rekonstrukce státu 

Podporovatel Rekonstrukce 

státu 

Podporovatel Servisu pro 

občany 

    

Podporovatel 

 Rekonstrukce státu 
Podporovatel Servisu pro 

občany 
Podporovatel Odpovědné 

energie 
Podporovatel 

Odpovědných firem 

    

Podporovatel 

Odpovědných firem 

Podporovatel 

Odpovědných firem 

Podporovatel Rekonstrukce 

státu 

Podporovatel 

Odpovědných firem 

  

  

Podporovatel 

Odpovědných firem 
Podporovatel 

Odpovědných firem 
Podporovatel Odpovědných 

firem 
Podporovatel 

Odpovědných firem 

  

  

Podporovatel Odpovědné 

energie 

Podporovatel 

Odpovědných firem 
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Individuální dárci 

Děkujeme dárcům, kteří nám věnovali 100 tisíc Kč a více 

Fortemix, s.r.o. Podpořil Servis pro občany 

Mateřská škola Safirka s.r.o. Podpořil Servis pro občany 

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 

Dušan Šenkypl Podpořil Rekonstrukci státu 

Qminers, s.r.o. Podpořil Rekonstrukci státu 

MEGAPIXEL s.r.o. Podpořil Rekonstrukci státu 

Děkujeme dárcům, kteří nám věnovali 50 tisíc Kč a více 

Josef KVAPIL a.s. Podpořil Servis pro občany 

JABLOTRON ALARMS a.s. Podpořil Rekonstrukci státu 

Za podporu dále děkujeme: 

3G Consulting Engineers s.r.o., Acrosun s.r.o., Jan Angelovič, AT Offix s.r.o., Anna Baginová, Vratislav 

Balík, Václav Balint, Pavel Baráček, Petr Barcal, Jan Bárta, Jiří Bartoš, Pavel Bartoš, Petr Bartoš, 

Bohumil Bartošek, Robert Batůšek, Michal Bazik, Tomáš Bednár, Alice Bednárová, Luděk Bednarz, 

Martin Běloch, Věra Bémová, Leo Beneš, Pavla Bergmannová, Petr Běťák, Miroslav Bielko, Adam 

Bílek, Antonín Bílý, Jiřina Bischoffiová, Vojtěch Biskup, Klára Bittnerová, Radek Blahuš, Jan Blahut, Ivan 

Blažíček, Petr Boháč, Michal Bolina, Ondřej Bouda, Jiří Brádka, Filip Braun, Martin Braun, František 

Brázdilík, Václav Brožek, Pavel Brůha, Mikuláš Bryan, Ondřej Brynych, Stanislav Březina, Tomáš 

Budín, Anna Bugan, Renáta Buchtová, Zuzana Buraňová, Pavel Burdych, Petr Bureš, Jan Bureš, 
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Jaroslav Burian, Martin Cabejšek, Monika Cahová, Jaroslav Carda, CASNET s.r.o., Diana Cepníková, 

Tomáš Cibulec, Ondřej Cienciala, Petr Cígler, Michal Cichra, Jakub Císař, Zdeněk Coufal, Michal Čáp, 

Tomáš Čapek, Jan Čermák, Honza Černý, Vojtěch Černý, Martin Černý, Václav Červený, Zdeněk 

Červený, Jarmila Čeřovská, Jiří Čížek, Vladimír Čunát, Jan Čurn, Vladimír Damašek, Lubomír Daněk, 

Vojtěch Danielis, Filip Děchtěrenko, Lenka Dillingerová, Michal Dobiáš, Blanka Dočekalová, Pavlína 

Dokulilová, Lenka Doležalová, Marek Dostál, Iva Dostálová, Ondřej Došek, Petr Doubek, Jitka 

Doubnerová, Leoš Drašnar, Martina Dražská, Jiří Drda, Hana Drlíková, Radek Drnovský, Libor Dušek, 

Olga Dvořáčková, Vilém Dvořák, Tomáš Dvořák, Radka Marta Dvořáková, Marie Dvořáková, Patrik 

Dzurenda, Kateřina Eklová, El Centro, s.r.o., Elcomed spol. s. r o., Jana Eremiášová, EYE 2000 s.r.o., 

Tamara Faberová, Anna Fábiková, Jana Faifrová, Ondřej Faltys, Jakub Farný, Michal Fiala, Petr Firbas, 

Olga Fischerová, Daniel Fišer, Eva Fraňková, Petr Franta, Pavel Galík, Helena Gantnerová, František 

Gemperle, Hana Gerner, Jiří Glaser, GOOD PLACES s.r.o., Vlastimil Grätz, David Gregor, Petr Gregor, 

Adam Grégr, Stanislav Grezl, Jakub Groman, Nikola Guryca, Jiří Guth Jarkovský, Jakub Hájek, Jana 

Hajská, Petra Sofie Haken, Tomáš Hakr, Denisa Halašová, Lenka Hamrová, Petr Hanč, Jan Handl, 

Miloslav Harant, Tomáš Hartl, Otto Hartvich, Eva Haunerová, David Hauser, Luděk Havel, Tomáš 

Havelka, Helena Havelková, Martin Havránek, Jakub Hazda, Stanislav Hejda, Igor Helekal, Petra 

Helmová, Petr Hlaváček, Jakub Hlavatý, Iva Hlavsová, Daniel Hlinomaz, David Hlisnikovský, Jiří 

Hofreiter, Jana Hogan, Rodan Hojgr, Jiří Holáň, Martin Holečko, Hana Holečková, Jakub Holobrádek, 

Tomáš Holub, Vojtěch Holoubek, Ivana Holoubková, Vladimír Holý, Miroslav Hora, Pavel Horák, Josef 

Horák, Jiří Horák, Alice Horová, Pavel Houdek, Václav Hrabák, Judita Hrabčáková, Ivan Hrdý, Jaroslav 

Hrstka, Karel Hrubý, Petr Hrudka, Eva Hrudová, Pavel Hryzlík, Lenka Hubová, Marek Hudec, Marek 

Hudík, Petr Hudousek, Jindřich Hujňák, Jiří Hůlka, Martin Huml, Ivana Hunter, Ludvík Hůrka, Jiří Hušek, 

Terezie Hušková, Jiří Hynek, Pavel Chabr, Jiří Chadima, Petr Chromec, Impest Control s.r.o., INISOFT 

s.r.o., Monika Jablonská, Zdeněk Jahn, Petr Janeček, Martin Janík, Milan Jankových, David Janků, Lukáš 

Janota, Marcela Jašová, Jan Javorek, Zdeněk Jedlička, Václav Jelen, Hana Jelínková, Jakub Jermář, Jana 

Ježíková, Gabriela Jičínská, Lukáš Jícha, Tomáš Jílek, Jana Jindrová, Luboš Jirák, Štěpánka Jislová, Marek 

Juráň, Jan Juránek, Štěpán Jurčík, Martin Kaberle, Petr Kadaník, Tomáš Kadlec, Michaela Kafková, 

Michal Kajan, Josef Kalčík, Miroslav Kalous, Tomáš Káňa, Alena Karafiátová, Jana Karkulíková, Jurij 

Karpenko, Jakub Kastner, Daniel Kastner, Karel Khir, Markéta Kinterová, Petr Klápště, Marek Klein, 

Lucie Klempířová, Pavel Klička, Ladislav Klimeš, Ondřej Klípa, Martin Klobás, Knihkupectví Hledající, 

Tomáš Kokoška, Jan Koláč, Filip Kolář, Petr Kolář, Jaroslav Koleček, Michal Kolesár, Jan Konečný, Jiří 

Koníř, Tomáš Kopal, Daniel Kopic, Tomáš Kořínek, Richard Kos, Ladislav Kos, Jaroslav Kostka, 

Sebastian Kovačič, Martin Kovář, Ondřej Kozina, Jan Kozina, Dušana Kozlovská, Marek Král, Filip Král, 

Věra Králová, Jana Králová, Jaroslav Královec, Ema Krejčová, Edita Kremláčková, Marek Kříček, Ivana 

Křížková, Václav Kuba, Petr Kubačka, Matěj Kubíček, Martina Kubičková, Ivana Kubíčková, Alois 

Kubový, Jan Kučera, Petra Kučerová, Libor Kudrna, Leoš Kukačka, Adam Kurzok, Stanislav Kutáček, 

Martin Kutálek, Eva Kuželová, Josef Kvapil, Miroslav Kvasnica, Jan Labohý, Jan Lachnitt, Martin 

Lakomý, Ivo Lána, Martin Lašek, Klára Lauritzenová, Petr Lepší, Martin Lepšík, Martin Lhoták, Hana 

Librová, LinuxBox.cz, s.r.o., Jan Liška, Martin Literák, Martin Lojek, Josef Ludačka, Jaroslava 

Lukašíková, Zdeněk Lupač, Luděk Maděra, Jiří Mach, Přemysl Mácha, Jan Machač, Vít Macháček, Jan 

Macháček, Ivana Macháčková, Mallorn, z.s., Marek Mansfeld, Pavel Marek, Tomáš Mařík, David Máša, 

Jan Matějka, Miroslav Matějů, Jiří Matoušek, Pavel Matuška, Lukáš Matuška, Jaromír Matýšek, Karel 

Melecký, Jaroslav Meloun, Vlastimil Menšík, Gabriela Měsícová, Dezider Meško, Petr Miencil, Ondřej 

Mihályi, Milena Michálková, Otakar Mika, Heda Mikulicová, Jitka Mlezivová, Ondřej Moc, Eva Mollová, 
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Michal Moravec, MORTAR INVESTMENTS a.s., Jan Mosbauer, Josef Motl, Radek Motzke, Josef Moudřík, 

Tomáš Mozga, Jiří Mrázek, Marie Mrázková, Markéta Mrázková, Michal Mühlpachr, Arnošt Müller, 

Vendula Müllerová, Zuzana Müllerová, Zdeněk Musil, Jan Muzička, Lukáš Mužátko, Zdeněk Mužík, 

Nadace Tanec a divadlo, Lenka Nádějová, Hana Naiclerová, Josef Nakládal, Dan Navrátil, Ivo 

Nečesánek, Josefína Nedbalová, Jiří Němec, Ondřej Němec, Irena Němečková, Renata Nemkyová, 

Jakub Nerad, Tomáš Nespěchal, Petr Neugebauer, Jiří Neugebauer, Jiří Neuman, NEXT GENERATION 

s.r.o., Jakub Noha, Petr Novák, Richard Novák, Martin Novák, Jitka Nováková, Judita Nováková, Jiří 

Novotný, Občanské sdružení Alternativa II, z.s., Jan Obdržálek, Lukáš Obdržálek, Petr Olejník, Marek 

Omelka, Romuald Ondruška, Hana Osohová, Lucie Ostrčilová, Michal Osuský, František Pác, Oldřich 

Palička, Jan Pánek, Kamil Páral, Lubomír Pařil, Roman Pašek, Radim Pašek, Martin Patřičný, Jiří 

Pavelec, Miloslav Pavelka, Lukáš Pečinka, Jan Pechar, Jan Peldřimovský, Petr Peška, Jan Peterka, 

Tereza Peterková, Ondřej Petráček, Erik Petrikovits, Vít Petrželka, Hana Pexová, Vojtěch Pikal, Ludmila 

Píšová, František Placheta, Anna Pláničková, Marian Plucnar, Pavel Pluháček, Radek Podgorný, 

Zuzana Pokorná, Jan Pokorný, Tomáš Pokorný, Karla Polydorová, Adam Popel, Jaromír Pořízek, Lukáš 

Pospíšil, Josef Pospíšil, Veronika Prágerová, Tomáš Priečinský, Jan Priessnitz, PRO Starý Plzenec, z. s., 

Tomáš Protivínský, Bronislav Přibyl, Pavel Přidal, Štěpán Pšenička, Eva Ptáčková, Martin Pulicar, 

Kateřina Pustelníková, Jitka Pýchová, Justin Quinn, Luboš Račanský, Lukáš Rakušan, Martin Rampula, 

Ondřej Rechner, Hana Rejmanová, Edvard Rejthar, Rekonstruktera s.r.o., Markéta Richterová, Eliška 

Rolfová, Jan Rosa, Michal Roškaňuk, Pavel Rothbauer, Petra Roučková, Jana Roupcová, Jana Rušinová, 

Jaroslav Růžička, Martin Růžička, Miroslava Rylko, Stanislav Ryznar, Miroslav Řezníček, Aleš Řičař, 

Václav Říha, Jakub Sadílek, Jan Santl, Lucie Sedmihradská, Milan Sedmihradský, Jiří Sehnálek, Martina 

Seidlerová, Květuše Sgallová, Lukáš Schejbal, Blanka Schiffauerová, Hana Schlangerová, Vojtěch 

Sidorin, Jan Siegel, Jitka Silárszká, Martin Sixta, Zdeněk Skála, Jana Skálová, Hana Skálová, Marie 

Sklenářová, Markéta Skopalová, Marek Skotnica, Ludmila Skřivánková, Jaroslav Sládek, Richard 

Sladký, Vladimíra Slámová, Zdeňka Slaninková, Radka Slatkovská, Pavel Slavík, Markéta Slezáková, 

Marie Smejkalová, Martin Snížek, Jakub Snopek, Jaromír Sobotka, Marcela Sochorová, Jan Sokol, Jan 

Soudek, Stanislav Souhrada, Tomáš Soukup, Don Sparling, Petr Springinsfeld, Petr Srp, David 

Stanovský , Radek Stavinoha, Šimon Stiburek, Kamila Strachoňová, Jakub Straka, Vítězslav Strandel, 

Tomáš Strmiska, Vítězslav Strnadel, Danuše Strnadová, Robert Stříbrný, Martin Suda, Eva Suchá, Jiří 

Sutner, Josef Svatuška, Martin Svoboda, Milan Svoboda, Josef Svoboda, Petr Svoboda, David Svoboda, 

Hana Svobodová, Jaroslav Sýkora, Petr Šabata, Jiří Šebesta, Alexandra Šebestová, Jan Šedo, Roman 

Šemík, Martin Šestauber, Filip Šetele, Jan Šimbera, Milan Šimoník, Jaroslava Šindelářová, Vít Šindlář, 

Zdeněk Šír, Ludmila Široká, Michal Škop, Jan Šlechta, Michal Šrajer, Ondřej Šrámek, Barbora Šťastná, 

Adam Šťastný, Petr Šťastný, Lucie Štechová, Jan Štětina, Vladimír Štulc, Václav Šubrta, Petr Šuma, Petr 

Šůna, Josef Šupka, Stanislav Šustáček, Boris Šuška, Alena Švaříčková, Martin Švec, Petr Švec, Švec a 

syn s.r.o., Petr Švorc, Karel Taft, Taneční centrum Praha - konzervatoř, z.ú., TECHNEs IT Services, 

s.r.o., Antonín Teichmann, Jiří Tesařík, Petr Teyssler, The Prague Concert Co., s.r.o., Michaela 

Thelenová, Petr Tieftrunk, Tomáš Tichý, Jiří Tichý, Ladislav Tomaj, Petr Toman, Ondřej Tomášek, Pavel 

Tomeček, TOULEC ARCHITEKTI s.r.o., Pavel Trantina, Vladislav Trefil, John Lindenthal Tregellas, 

Michaela Trněná, Marek Trunkát, Yury Turban, Štěpán Turek, Petr Tvarůžek, Marie Týnová, Miroslav 

Ullrich, Vojtěch Umlauf, Josef Ungerman, Jaroslav Urban, Miloš Urban, Michal Urban, Hana 

Urbánková, Stanislava Urbášková, Věra Váchová, Josef Vajskebr, Rostislav Valvoda, Marek Vantuch, 

Jan Vejskal, Petr Vejvalka, Daniel Veleba, Luděk Vémola, Jiří Vepřek, Lukáš Veselý, Ondřej Veselý, 

Marek Veselý, VIA MAGNA, z. s., Jan Višinka, Petr Vítek, Jaromíra Vítková, Jan Vítů, Martin Vlašic, 
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Vojtěch Vlček, Pavlína Vlková, VLX International s.r.o., Petr Vnenk, Kateřina Voborská, Martin 

Voháňka, Jana Vohryzková, František Vojtek, Michal Vokáč, Richard Vokřál, Miroslav Volek, Dagmar 

Volencová, Luděk Volf, Marek Vondra, Petr Vopelka, Marcela Vosáhlová, Marie Voslářová, Jiří Votoček, 

Jan Votruba, Petr Vrána, Jana Vránková, Radovan Vrba, Jiří Vrba, Petr Vrběcký, Tomáš Vrbický, Eliška 

Vrzalová, Martin Všetička, Martin Vybíral, Lenka Vychodilová, Jan Vykoukal, Petra Waclawová, Y-Soft 

CSR Fund, Pavel Zahrádka, Čeněk Zach, Eva Zachařová, Jan Zákoucký, Jan Zámečník, Jakub Zamouřil, 

Tomáš Zaňka, Vlastimil Zaviačič, Zdravý Rožnov, z.s., Miroslav Zeidler, Zelená pro Pardubicko, z.s., 

Kristýna Zemanová, Tomáš Zezula, Pavel Zezulka, Eva Zezulová, Jindřich Zíka, Tomáš Znamenáček, 

Dáša Zouharová, Ondřej Žďánský, Ondřej Ženožička, Darina Žmolíková, Věra Žůrková 
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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, 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. 

• 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. 
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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 

2019. Graf shrnuje procentuální rozdělení 

nákladů spolku mezi jednotlivé pracovní sekce 

pro lepší představu o finanční náročnosti 

provozu jednotlivých týmů.  

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. 

 

 

https://www.fbadvokati.cz/cs/kdo-jsme/eticky-kodex
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NÁKLADY V CELÝCH KČ VÝNOSY V CELÝCH KČ 

kancelářské potřeby 195 026 vlastní činnost 804 324 

literatura a periodika 12 140 kreditní úroky 5 738 

cestovné 355 942 ostatní (kurzové zisky, předfakturace, fondy) 1 786 797 

reprezentace (občerstvení na pořádaných akcích) 282 672 dary fyzických a právnických osob – Rekonstrukce státu 6 811 943 

náklady na komunikaci (včetně poštovného) 201 912 dary fyzických a právnických osob – ostatní 1 292 669 

tisk, kopírování, propagace 1 680 976 dotace z veřejných rozpočtů a rozpočtů EU 

nájem (vč. služeb s nájmem souvisejících a energií) 1 109 370   Evropská komise – LIFE + 98 121 

krátkodobé pronájmy (zejm. prostor pro pořádané akce) 174 051   Nadace BLÍŽKSOBĚ 1 007 019 

právní služby a poplatky 16 983 dotace z nadací a spolků 

posudky a expertízy 7 101 478 European Climate Foundation 1 468 058 

překlady a tlumočení 9 571 Open Society Initiative for Europe  560 118 

školení a semináře 35 503 Laudes Foundation (C&A Foundation) 1 722 851 

software 25 689 Visegrad Fund 66 680 

mzdové náklady 9 183 211 Nadační fond rodiny Orlických 40 000 

odvody daňové, sociální a zdravotní 2 771 318 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 216 720 

dary, členské příspěvky 32 908 Joseph Rowntree Charitable Trust 220 920 

bankovní poplatky 30 011 
Centre for Research on Multinational Corporations 

(SOMO) 
145 771 

ostatní (kurz. ztráty, penále, audity, ostatní služby) 1 013 238 Friends Provident Foundation 2 384 740 

CELKEM NÁKLADY 24 231 999 Wallace Global Fund 1 773 051 

    Sigrid Rausing Trust 1 125 844 

    
Charles Léopold Mayer Foundation for the Progress of 

Humankind 
1 515 236 

    CELKEM VÝNOSY 23 046 600 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZTRÁTA     -1 185 399 
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Frank Bold Society, z.s.
Adresa: Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 653 41 490
Předmět činnosti: 

� organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, kulturních památek,
práv spotřebitelů, lidských práv, na ochranu před diskriminací, jakož i na ochranu jiných
veřejných zájmů

� účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního
prostředí, práva spotřebitelů a další veřejné zájmy

Příjemce zprávy

členové spolku po projednání se statutárním orgánem

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín provedení auditu

26.8.2020 – 9.11.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Honza
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena členům organizace Frank Bold Society, z.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Frank Bold Society, z.s. (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Frank
Bold Society, z.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá výbor
Organizace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na
základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

� ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

� ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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Odpovědnost výboru Organizace za účetní závěrku

Výbor Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považují za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je výbor Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy výbor plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy
nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

� Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem a
předsedou.

� Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

� Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel a předseda Organizace uvedli v příloze účetní
závěrky.

� Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a předsedou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že
taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

� Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
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Naší povinností je informovat ředitele a předsedu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                 Ing. Jan Černý
oprávnění KAČR č. 277                                                                                    oprávnění KAČR č. 2455

V Praze, dne 9. listopadu 2020

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
�� Rozvaha k 31.12.2019
�� Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
�� Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
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 Příloha k účetní závěrce za rok 2019 

 

 
Frank Bold Society, spolek 

Údolní 567/33, 60200 Brno 

IČ: 65341490 

 
Účetní jednotka vznikla dne 11.11.1997, datum zápisu pod novým názvem Frank Bold Society (přechozí název 
Ekologický právní servis) byl k 1.1.2014. 

Účetním obdobím je období od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými účetními předpisy. 

Frank Bold Society je malá účetní jednotka a vede podvojné účetnictví v elektronické podobě v programu 
KELEXPRESS firmy KELOC CS, s.r.o. 

Statutárním orgánem spolku je Členská schůze ve složení: Mgr. Jiří Nezhyba, Mgr. Pavel Franc, Mgr. Martin 
Fadrný, Mgr. Pavel Černý. 

Používána je účtová osnova pro nevýdělečné organizace, čísla účtů jsou pětimístná, 4. a 5. číslice určují 
analytické členění dle aktuální potřeby. 

DHM a DNM (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) je účtován dle vnitřní směrnice vydanou členskou schůzí 
ze dne 3.1.2000. Odepisován je rovnoměrně na základě jeho předpokládané životnosti. 

DDHM (drobný DHM) je evidován na podrozvahovém účtě 97128X „Operativní evidence DKP“. Odepisován je 
v okamžiku pořízení - na 50100 “Kancelářské potřeby” a 50128 „Drobný majetek do spotřeby“. 

Hotovostní finanční transakce prováděné v cizích měnách se účtují běžně v kurzu aktuálním ke dni účetní 
operace. Jiný postup účtování kurzů cizích měn je uplatňován v případech, kdy je toto požadavkem dárců, 
donorů. Pak je tento postup popsán v příslušných podmínkách či grantových smlouvách. 

Materiál je účtován do spotřeby v okamžiku nákupu. Organizace nenakupuje materiál do zásoby. 

Proplácení náhrad cestovného a jízdného je upraveno vnitřními směrnicemi vydanými členskou schůzí ze dne 
3.1.2000, zápisy o obou směrnicích jsou součástí Přiznání k DPPO za rok 2003 odevzdaného Finančnímu úřadu 
v Táboře. Do roku 2019 se tyto směrnice neměnily. 

Na účtech “Ceniny” je evidována kreditovaná jízdenka EPS – účet 21313. Ostatní ceniny (např. kolky, poštovní 
známky) jsou účtovány v okamžiku nákupu rovnou do spotřeby na příslušné nákladové účty. 

Příjmy z grantů, dotací a některých účelově vázaných darů, byť nepodléhají daním z příjmů právnických osob, 
jsou účtovány do výnosů v částkách odpovídajících výdajům v daném účetním období a vztahujících 
se k jednotlivým zdrojům těchto příjmů. U splátek významnou měrou převyšujících odpovídající výdaje 
uskutečněné v účetním roce je účtováno časové rozlišení – na účtu 38400 “Výnosy příštích období”. Pokud je 
převýšení výnosů nad náklady u jednotlivých rozčleněných grantů a dotací v nevýznamné částce a je jisté, 
že bude v následujícím roce vyrovnáno a vůči nadaci beze zbytku vyúčtováno, časové rozlišení zde použito není.  

Příjmy z grantů a dotací byly v roce 2019 následovné (v tis. Kč): 

dotace z veřejných rozpočtů a rozpočtů EU 1 105 

dotace z nadací a spolků 11 361 

 

Soustavná pravidelná činnost FBS je zajišťována zaměstnanci v hlavním pracovním poměru zaměstnanými 
na plný pracovní úvazek, v odůvodněných případech na zkrácený pracovní úvazek. Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců v r. 2019 je 25. Jednorázové činnosti jsou vykonávány na základě dohod mimo pracovní poměr. 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.  
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Vedení evidence jednotlivých grantů a činností 

Používaný účetní program umožňuje trojí členění účetnictví: na “střediska”, “akce” a „zakázky“. 

 

Číselník “střediska”: 

- pod čísly 79 – 89 jsou evidovány kategorie příjmů a výdajů nepodléhající DPPO. Jedná se o dary 

od fyzických a právnických osob, které jsou přiznávány k dani darovací dle příslušného zákona, dále o úroky 
z běžného bankovního účtu a o pomocná střediska pro přefakturace některých nákladů jiným organizacím. 

- pod čísly 91 - 100 jsou vedeny jednotlivé zpoplatňované činnosti, které vyplývají ze Stanov sdružení 
a podléhají odděleně DPPO. 

- ostatní číselná označení v číselníku střediska jsou pomocná či historická a nemají vztah k DPPO. 

 

Číselník “akce”: 

- zde jsou evidovány zejména všechny granty a dary z nadací, tj. pohyby ovlivňující HV, ale nepodléhající 
DPPO. Čísla akcí - „grantů“ - jsou trojmístná. 

- ostatní číselná označení v číselníku akce jsou pomocná či historická a nemají vztah k DPPO. 

 

Číselník “zakázky”: 

- zde jsou čísla projektů shodná s čísly „akcí“ a jsou v číselníku zakázky používané k označení nákladů, 
vykazovaných ve vyúčtování uvedených projektů jako kofinancované. 

- ostatní číselná označení v číselníku zakázky jsou pomocná či historická a nemají vztah k DPPO. 

 

Mezi rozvahovým dnem 31.12.2019 a vyhotovením účetní závěrky k žádným významným změnám nedošlo. 
V roce 2019 byl evidován příjem z vedlejší činnosti (podnájem kancelářských prostor) v hodnotě 111 705,77 Kč 
a (dočasné přidělení zaměstnance) v hodnotě 1 593 066 Kč. Tento příjem byl v daňovém přiznání řádně zdaněn. 

 

V Brně dne 30.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Kutáček Ph.D. 
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