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Vážení přátelé, jednoho červnového pátečního 
odpoledne jsme spolu s dalšími kolegyněmi 
a  kolegy vyrazili do Kostelce nad Orlicí, kde 
jsme pořádali setkání občanských iniciativ. 

První blok setkání sestával z krátkých pre-
zentací. Musím přiznat, že jsem byl hodně 
zvědavý. Pohybuji se v neziskovém sektoru již 
19 let a je zajímavé, jakým prošel vývojem.

Přelom 90. let až polovina prvního desetiletí 
tohoto století byla ve znamení lokálních akti-
vistů zaměřených takřka výhradně na věcný 
problém. Šlo především o environmentální 
kauzy – nejrůznější příliš zběsilé podnikatel-
ské záměry či státní investice. 

Jako právníci jsme k těmto případům museli 
od začátku přistupovat trochu odlišně. Neřešit 
pouze to, jakým způsobem ta či ona činnost, in-
vestice atd. poškodí životní prostředí, ale také 
kdo a jak o této věci rozhoduje a zda je rozho-
dování v souladu s právem. Brzy jsme proto 
pochopili, že bezohledné zásahy do životního 
prostředí jsou většinou spojeny – dá se říci, že 
jsou přímo produktem špatné, netransparentní 
a korumpované správy věcí veřejných. 

Vzpomínám si, když jsem se poprvé sešel 
s americkým velvyslancem Normanem L. Eise-
nem, který byl v Obamově administrativě od-
povědný za etiku. Pustil jsem se do vysvětlová-
ní, proč vlastně EPS řeší i neenvironmentální 
témata, a jaká je zde spojitost. Pan Eisen mě 
přerušil a řekl: „První můj případ, který jsem 
jako právník řešil, se týkal poškozování život-
ního prostředí. Při studiu případu a pátrání po 
příčinách jsem však přišel na to, že příčinou 
byla korupce.“ 

Ale vraťme se k naší akci v Kostelci nad Orli-
cí. Velká část prezentací se týkala environmen-
tálních kauz. Nebylo však možné si nevšim-
nout jistého posunu oproti dřívějšku. 

Všichni zúčastnění neřešili pouze ten který 
konkrétní zásah do životního prostředí, ale 
také to, proč k němu vlastně má dojít a co za 
tím vším stojí.  Z velké části prezentovaných 
případů bylo totiž zcela zjevné, že za poškozo-
váním životního prostředí stojí snaha tunelo-
vat veřejné rozpočty. 

To většinou nelze jinak, než ohýbáním prá-
va a v konečném důsledku i korumpováním 
příslušných úředníků a politiků. A tak se po 
mnoha letech potkávají takzvané ekologické 
organizace a protikorupční organizace na mís-
tě, kde je zakopaný pes. 

S přáním všeho dobrého, 
Pavel Franc
programový ředitel

Stát kvůli korupci podle střízlivých odha-
dů přichází o nejméně 100 miliard ročně. 
Vláda, přestože si říká protikorupční, ne-
přichází s funkčními legislativními opat-
řeními. Ani žádná jiná organizace sama 
o sobě nedokáže prosadit zákony, které by 
tunelování státního rozpočtu významně 
omezily. 

Proto jsme postupně přesvědčili všech-
ny významné protikorupční organizace, 
aby vůbec poprvé v historii České repub-
liky postupovaly společně, a stali jsme se 
koordinátory této spolupráce.

Společně se chystáme připravit a pro-
sadit zákony, které mimo jiné umožní ne-

závislou kontrolu hospodaření se stami-
liardami ve státních firmách, zprůhlední 
veřejné zakázky a financování politických 
stran, zabrání tomu, aby místa v dozor-
čích radách státních firem byla rozdávána 
za odměnu, a také, aby přes anonymní fir-
my stát přicházel o desítky miliard ročně. 

Do konce letošního roku budeme v ex-
pertních skupinách připravovat návrhy 
nejdůležitějších opatření. Projekt bude 
oficiálně spuštěn až v příštím roce. Bu-
deme vás nadále exkluzivně informovat 
o  jeho přípravách a dáme vám včas mož-
nost se zapojit. 

Proti korupci společně
Spojili jsme síly dvacítky organizací a iniciativ, které se v České 
republice zabývají korupcí. Společně se chystáme prosadit 
protikorupční úpravy zákonů.  
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Ekologický právní servis je nezisková organizace právníků, 
která prosazuje řešení závažných společenských problémů 
demokratickou a právní cestou. 

http://www.eps.cz


 V září bude vláda rozhodovat o tom, 
jestli budou úředníci ve svém rozho-
dování nadále vystaveni politickým 
tlakům a korupci. Budeme prosazovat 
přijetí zákona, který efektivně zamezí 
politikům ovlivňovat úřední procesy 
a  rozhodnutí, a ve kterém bude zakot-
vena odpovědnost úředníků za protizá-
konná rozhodnutí. 

 Vláda má šanci oslabit propojení 
politiky s byznysem přes financování 
politických stran, ale návrh připravo-
vaného zákona na to v současné podo-
bě nestačí. Navrhujeme a prosazujeme 
úpravy, které znemožní, aby do politic-
kých stran přes dary od firem mohly 
téct peníze ze zmanipulovaných zaká-
zek a zabrání odklánění peněz do firem, 
které politické strany vlastní. 

 Hospodaření se stovkami miliard 
ve státních firmách se snažíme dostat 
pod nezávislou kontrolu. Poslanci, na 
základě našich doporučení a právní 
analýzy, načetli a doporučili sněmov-
ně pozměňovací návrh, který obsahuje 
rozšíření pravomocí NKÚ o kontrolu 
státních a obecních firem. Proti přije-
tí návrhu zákona se doposud stavěla 
ODS. Na nedávném koaličním jednání 
formátu K9 však občanští demokraté 
poprvé možnost rozšíření kompetencí 
NKÚ připustili.

 Sledujeme přípravy zákona, který 
má zajistit, aby v dozorčích radách 
státních firem seděli odborníci. Mi-
nisterstvo financí se zdráhá přijmout 
zákon, který by mohl něco změnit na 
tom, že místa v dozorčích radách teď 
dostávají za odměnu politici, jejich pří-
buzní a přátelé. S našimi námitkami se 
ztotožnil úřad vlády. 

 Náš právník Filip Gregor vystoupil 
na konferenci Dánského předsednic-
tví EU, na níž Dánsko otevřelo otázku 
mezinárodní odpovědnosti velkých 
korporací za porušování lidských práv 
a devastaci přírody. Evropská komise 
projevila zájem včlenit naše návrhy do 
svého plánu a oznámila, že své priority 
bude identifikovat na základě konzulta-
cí s nevládními organizacemi. 

Téměř 50 miliardový příjem, který se dal 
využít na zmírnění dopadů vládních škr-
tů, úsporu energií nebo snižování účtů za 
elektřinu domácnostem, vláda v loňském 
roce věnovala ČEZu a dalším výrobcům 
elektřiny. 

Ministři, i přes nesouhlas právníků, 
energetických expertů, občanů, profes-
ních organizací i některých politiků, 
schválili žádost Evropské komisi o při-
dělení bezplatných emisních povolenek. 

Lidé z Krhové – městské části Valašského 
Meziříčí – se na nás obrátili s tím, že jim 
chce město 80 metrů od domu vybudovat 
skládku komunálního odpadu. 

Záměr podchytili v rané fázi, takže 
jsme jim mohli pomoci zapojit se už ve 
fázi územního plánu, zmocnit zástupce 
veřejnosti a podávat námitky. Mezitím se 
však objevily další problémy. 

Krhové hrozilo, že tam zavřou fungující 
školu i to, že zůstane v následujících letech 
bez dotací. Skupina místních, kteří se roz-
hodli nenechat si to líbit, zorganizovala 
petici a získala potřebný počet hlasů k vy-
volání místního referenda o odtržení obce. 

Někteří zastupitelé se ještě na posled-
ní chvíli neúspěšně pokoušeli převést 

měníme zákony případy a kauzy
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Vláda tak učinila přesto, že to ještě něko-
lik dnů před rozhodováním Karel Schwar-
zenberg, Bohuslav Sobotka i Miroslav Ka-
lousek veřejně odmítli. 

Přidělení bezplatných povolenek pod-
léhá schválení Evropské komise, kterou 
jsme upozornili na nezákonnosti celého 
procesu a zahájili jednání. Evropská ko-
mise oznámila, že do konce června o české 
žádosti rozhodne. 

krhovské lesy do vlastnictví soukromé 
firmy a  zastrašovat obyvatele Krhové 
prostřednictvím radničních listů. Organi-
zátoři referenda však připravili precizní 
ekonomický výhled obce, s naší pomocí 
po právní stránce zajistili všechny nále-
žitosti referenda, pravidelně diskutovali 
s místními a zodpovídali jejich dotazy. 
I  díky tomu se tři čtvrtiny voličů Krhové 
21. dubna dostavily k místnímu referen-
du, v němž Krhovjané s převahou rozhodli 
o odtržení. 

Nové obci držíme palce a jsme připrave-
ni dál pomáhat snaze místních vybudovat 
transparentní obec, která zůstane příjem-
ným místem k životu lidí. 

Bezplatné emisní povolenky řeší  
Evropská komise

Krhová: Den Nezávislosti

Im
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Pod naší koordinací vzniká vůbec první 
globální legislativní standard pro mezi-
národní odpovědnost korporací za dopa-
dy jejich podnikání na přírodu a lidská 
práva. 

Na vytvoření standardu řádné péče 
a  doporučení, jak jej implementovat do 
národních legislativ a politik, budeme 

Největším průmyslovým zdrojem zne-
čištění ovzduší ve Valašském Meziříčí je 
chemická továrna DEZA, která je zároveň 
jedním z největších znečišťovatelů po-
tenciálně karcinogenními látkami v celé 
České republice. DEZA již několik let však 
prochází zásadní modernizací. 

Ještě donedávna nebylo jasné, nakolik 
se DEZA podílí na překračování limitů pro 
toxické látky v ovzduší. Nebylo tak mož-
né zahájit konstruktivní debatu o tom, jak 
ovzduší ve Valašském Meziříčí dlouhodo-
bě zlepšit.

Navázali jsme proto spolupráci s měs-
tem a stali se garanty prvního komplexní-
ho měření znečištění vzduchu toxickými 
a  karcinogenními látkami. Měření uká-
zalo, že v zimním období byly významně 
překračovány limity sledovaných toxic-
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spolupracovat s nejvýznamnějšími orga-
nizacemi zabývajícími se právní odpověd-
ností firem z Evropy, USA a Kanady, a řa-
dou akademiků a dalších odborníků na 
obou stranách Atlantiku. Výsledky a dopo-
ručení představíme společně na výročním 
fóru OSN pro business a lidská práva.  

kých látek. Celoroční průměr referenční 
karcinogenní látky benzo(a)pyrenu byl 
překročen čtyřnásobně, což zvyšuje zdra-
votní rizika pro místní lidi. 

Z výsledků však také plyne, že zdaleka 
nejvýznamnější podíl na tom mají lokál-
ní topeniště. Provedené měření je prvním 
krokem ke zlepšení stavu ovzduší ve Va-
lašském Meziříčí, na kterém jsme připra-
veni s městem dále spolupracovat. Městu 
jsme již poskytli právní manuály, jak se 
mohou lidé bránit obtěžování z lokálních 
topenišť. 

Dalším krokem, který by měl být usku-
tečněn, je měření v obcích Lešenska, které 
se nacházejí na závětrné straně závodu 
a jsou v porovnání s Valmezem daleko více 
vystaveny vlivům chemičky. 

Transatlantický projekt 

Ve Valašském Meziříčí se otevřela cesta  
ke zlepšení ovzduší.

„Doma mě naučili, že 
většina má brát ohle-
dy na zájmy a potře-
by menšiny. A v tomto 
duchu se v EPS pracu-
je. Nelze mluvit o svo-
bodné společnosti za 

stavu, kdy prosazování práv většiny 
znamená vlastně osekávání práv men-
šiny. EPS vnímám jako pestrobarevnou 
mozaiku zajímavých osobností, které 
jsou propojeny skrze společné cíle.“

Hanka sídlí v ostravské pobočce. 
Její náplní práce je spolupráce s ob-
čansky aktivními lidmi a sdruženími, 
které řeší kauzy veřejného zájmu. Po-
skytuje právní podporu v jejich kau-
zách, organizuje školení, workshopy 
a setkání za účelem spolupráce, pro-
pojování know-how, zkušeností a ná-
padů. 

„Do EPS mě přive-
dl pracovně-právní 
program a možnost 
vyzkoušet si správní 
právo, tedy i prá-
vo životního prostře-
dí v  praxi. Nejsem 

typ aktivisty, který by se přivazoval 
ke stromům nebo šplhal na komíny, 
a současně rád svou prací a svými zna-
lostmi práva přispěji k ochraně život-
ního prostředí. Přesně to mi Ekologický 
právní servis umožňuje.“

Petr je právním analytikem EPS. 
Podílí se na připomínkování vlád-
ních i poslaneckých návrhů zákonů, 
které mají za cíl zlepšit fungování 
státem vlastněných podniků, zavést 
transparentní hospodaření státu, za-
kázat listinné akcie na majitele, ztížit 
anonymním firmám možnost uchá-
zet se o veřejné zakázky, zprůhlednit 
výběr dozorčích rad státních firem 
a řadu dalších protikorupčních legis-
lativních opatření. 

Petr Bouda

Hana Sotoniaková
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Kdo je Občan 2.0? Jaká má práva?

Jaké má výhody?

Jsme občanské sdružení právníků, které je už od roku 1995 aktivní v právní ochraně ži-
votního prostředí a lidských práv. Hájíme práva těch, na jejichž ochranu stát zapomíná. 
Věříme, že v demokratické společnosti nelze potřeby a přání jedněch vykupovat porušo-
váním práv druhých. Rovnost před právem, odpovědnost za řádný výkon veřejné moci, 
ochranu zdraví a příznivých životních podmínek považujeme za veřejné zájmy, o něž stojí 
za to aktivně usilovat.

EPS Brno
Dvořákova 13
602 00 Brno

EPS Praha
Drtinova 10
150 00 Praha 5

EPS Tábor
Příběnická 1908
390 01 Tábor

EPS Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 2728/3
702 00 Ostrava
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občan 2.0

Narozdíl od předchozí verze „běžný“ 
občan (politiky také nazýván „volič“) 
má Občan 2.0 nejenom povinnost platit 
daně, odvádět DPH nebo posílat děti do 
školy, ale má také svá občanská práva.

Nemusí bezmocně sledovat jeden ko-
rupční skandál za druhým, ale může sám 
ovlivnit budoucnost České republiky.

Má pravidelné informace o tom, jak po-
stupuje prosazování zákonů, které po-
mohou zabránit tunelování veřejných 
zdrojů. Je zván, aby se zapojil do rozho-
dování o důležitých zákonech a koncep-
cích. Dostane příručku Občana 2.0, kde 
se dozví, jaká má práva a nástroje a jak 
je prosazovat. Stojí za ním tým právníků 
Ekologického právního servisu.

Zaregistrujte se na www.eps.cz/podporte-nas/obcan-20
a dejte najevo, že vám na budoucnosti záleží.

1 Vědět, jak 
stát hospodaří s jeho penězi.

2 Vědět, podle čeho 
a hlavně koho politici rozhodují.

3 Vyjádřit se 
k práci politiků, úředníků, státních institucí, k důležitým  
koncepcím a strategiím.

4 Spolurozhodovat 
o důležitých věcech, které se ho bezprostředně týkají.

5 Na zdravé životní prostředí 
a na odpovědný přístup státu k přírodnímu bohatství.

6 Očekávat kvalitní práci politiků a úředníků 
slušnost a odpovědnost za důsledky jejich rozhodnutí.

Staňte se Občanem 2.0„Patří vám všem v EPS můj velký obdiv 
a uznání a poděkování, moc lidem 
pomáháte. Pomáhá jim to se učit 
bránit a zlepšit tak celkově situaci 
v České republice.“

Lea, Zlínský kraj

http://www.eps.cz
http://www.eps.cz/podporte-nas/obcan-20

