
Jak jsme pomohli  
České republice 
zvládnout první vlnu 
pandemie covidu-19



Ve čtvrtek 12. března 2020 byl vyhlášen 
nouzový stav v souvislosti s koronavirem. 
V pátek jsme již dávali dohromady realizační 
tým a projekt na online právní podporu těm, 
kteří byli zasažení opatřeními v souvislosti 
s pandemií koronaviru a v neděli již celý projekt 
běžel. O dva měsíce později zodpovídal jeden 
z našich 93 zapojených právníků, studentů 
a stážistů dvoutisící dotaz z celkového počtu 
1561 odpracovaných hodin zdarma poskytova-
né právní pomoci. Během těch tří měsíců jsme 
nakonec radili úplně všude. Nejen přes naše 
online rozhraní, ale naši právníci zodpověděli 
dotazy lidí také ČT, Nově, Primě. Pomáhali jsme 
podnikatelům skrze Hospodářskou komoru, ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem, Libe-
reckým krajem a mnoha dalšími svazy a komo-
rami. Vedle tisíců zodpovězených dotazů jsme 
nejdůležitější právní aspekty koronakrize sdíleli 
na specializovaném webu, který během nouzo-
vého stavu využilo 40 000 lidí.

V případě koronavirové krize jsme zúročili naše 
zkušenosti z byznysu, výsledky naší dlouhole-
té práce se stážisty a studenty práv, ale také 
zkušenosti z provozování druhé největší online 

právní poradny v zemi, kterou ročně využijí 
stovky tisíc lidí. Chtěl bych poděkovat společ-
nosti Livesport a dalším dárcům, kteří tuto naši 
veřejně prospěšnou aktivitu podpořili.

Vedle online právní podpory jsme připravili 
během nouzového stavu ještě jeden projekt. 
Nazvali jsme ho akce Nezhasínat!. V jeho rámci 
jsme vládě poskytli řadu doporučení, jak se po-
pasovat s krizí v mezích zákonů a rozjet ekono-
miku transparentně a efektivně. Díky spolupráci 
s řadou ústavních právníků z akademické sféry 
a s partnerskými organizacemi Rekonstrukce 
státu jsme vytvořili skvělý tým, který správně 
odhadl, jak budou reagovat na řadu opatření 
soudy. Ve spolupráci s Hlídačem státu stále mo-
nitoruje způsob distribuce koronavirové pomoci.

Děkuji všem kolegům ve Frank Bold a Frank 
Bold Advokáti, kteří s nasazením všech sil po-
máhali. Dnem i nocí.

Nouzový stav skončil, ale já věřím, že Frank 
Bold bude partnerem pro právní záležitosti 
všem i nadále. A já slibuji, že budeme i nadále 
měnit svět. Právem.

Měníme svět. 
Právem.

Děkuji všem kolegům ve Frank 
Bold a Frank Bold Advokáti, kteří 
s nasazením všech sil pomáhali.

 Pavel Franc, CEO



Naše hodnoty

1. Za základní hodnoty, které jsou primárním 
hodnotovým vodítkem pro rozhodování v naší 
každodenní praxi, považujeme osobní svobodu 
a odpovědnost za sebe i za věci veřejné. Svými ak-
tivitami chceme na mnoha úrovních podporovat 
vizi svobodné a odpovědné společnosti. Společ-
nosti umožňující každému usilovat o osobní štěstí 
při vědomí vlastní odpovědnosti za věci veřejné, 
včetně stavu planety Země.

2. Jednáme vždy na rovinu. Otevřeně hovoříme 
o našich úspěších i neúspěších. Jsme čitelní pro 
naše klienty, partnery a veřejnost. Svoboda slova 
je pro nás důležitou hodnotou.

3. Klademe si raději smělé než přízemní cíle. Smě-
le prozkoumáváme nové, neotřelé postupy.

4. Usilujeme o to, abychom se žádnými svými 
aktivitami nepodíleli na poškozování životního 
prostředí, lidských práv a podkopávání principu 
svobody a demokracie. Uvědomujeme si, že věci 
nejsou černobílé, proto při rozhodování přihlížíme 
k okolnostem a vážíme zájmy, které jsou ve střetu.

5. Společnou motivací aktivit Franka Bolda je 
idealistická snaha být společensky prospěšní 
a užiteční. Naší ambicí je přitom dodávat klien-
tům i společnosti racionální a praktická řešení. 
Při zachování principu fair play a našich hodnot 
využíváme všech možností, které nám pomáhají 
dosáhnout cílů, jež jsme si vytyčili.

6. Neulpíváme na dogmatech a statu quo. Ve 
všem, co děláme, se chceme dlouhodobě zlep-
šovat, hledat stále nové cesty, jak zvýšit přínos 
našich služeb a aktivit, a využívat nejlepší dostup-
né techniky. Učíme se ze svých úspěchů i chyb.

7. Jsme programově politicky nestranní. Neposky-
tujeme ani nevyslovujeme přímou a všeobecnou 
podporu žádnému politickému subjektu.

8. Dbáme na to, abychom se při našich aktivitách 
nedostávali do konfliktu s naší vizí svobodné 
a odpovědné společnosti a našimi hodnotami, 
i kdyby si to žádali naši klienti, donoři, partneři 
nebo veřejnost.

— 1. Svoboda a odpovědnost

— 2. Upřímnost

— 3. Smělost

— 4. Férovost a etičnost

— 5. Idealismus a hledání 
 racionálních řešení

— 6. Zlepšování a inovace

— 7. Politická neutralita

— 8. Integrita

Frank Bold spojuje byznys s veřejnou prospěšností. Věříme,  
že posláním právníků je měnit společnost k lepšímu, a za tím  
si stojíme. Přečtěte si, čím vším se při své práci řídíme.



Byli jsme 
slyšet

Frank Bold je stále 
hnacím motorem 
Rekonstrukce státu.  
V průběhu celého 
nouzového stavu jsme 
využívali všechny 
dostupné informační 
kanály, aby byl dopad 
naší práce co největší.
Naše aktivity se díky 
tomu dostaly na 
nejvyšší místa.

„Tam byl argument ze strany MMR, že to všichni 
potřebujou kvůli nákupům, a já jsem samozřejmě 
dostal různé připomínky z Rekonstrukce státu 
a dalších, že to jako není dobře, že to není trans-
parentní, no tak jsem o tom informoval kolegy, 
ptal jsem se kolegů ve vládě, no a tak jsou tam 
samozřejmě argumenty nějaké, ale určitě není 

potřeba to projednávat v legislativní nouzi, tak proto se to projedná se-
parátně a bude k tomu debata ve sněmovně, ale jediný cíl byl to, abysme 
se připravili na tu druhou vlnu, ale pokud jsou tam nějaké pochybnosti, 
tak je lepší to vlastně projednávat normálně a nedávat to na tu legislativ-
ní nouzi, tak jsme to projednali u nás na klubu.“

— Andrej Babiš (ANO) 
Vyjádření předsedy vlády pro ČT24 13. 5. 2020

„S Rekonstrukcí státu běžně komunikuju. Začátek 
byl trošku takový divoký, protože byly ty demon‑ 
 strace proti mně, ale pak jsme k sobě našli celkem 
cestu a já beru jejich návrhy vážně. My se jimi 
zabýváme, takže budeme se zabývat dál. Určitě 
s nimi budeme mít nějaké další sezení, ale to je 
všecko otázka dalších diskuzí. To vám tady z fleku 
neřeknu, jak to přesně vláda vyhodnotí.“

— Marie Benešová (ANO) 
Vyjádření ministryně spravedlnosti pro CNN Prima NEWS 24. 5. 2020



„Vláda se naštěstí nedohodla na původním 
návrhu naprosto nepřiměřeného posílení pravo-
mocí Ministerstva zdravotnictví (nejen pro dobu 
této pandemie). Díky Jakubovi Michálkovi, jeho 
resortnímu týmu i Rekonstrukci státu za poctivou 
analytickou i legislativní práci. Změny zákonů 
mají mít svou logiku, pracovat s vyvážeností 

a při zásadních zásazích do života všech lidí v naší zemi vždy umožnit 
Sněmovně vykonávat její kontrolní úlohu.“

— Ivan Bartoš (Piráti) 
Vyjádření poslance na Facebooku 4. 5. 2020

„Cílem je vyhnout se 2. vlně a my navrhujeme, 
aby byly zavedeny stupně pohotovosti, myslíme 
si, že mít jen nouzový stav a standardní stav je 
nedostatečné, takže stejně jako třeba na Novém 
Zélandu bychom chtěli, aby byly různé stupně 
pohotovosti, alertů, a byla tak přehledně sestave-
na všechna opatření, kterými se mají občané při 

daném stupni pohotovosti řídit. Tak se nám podaří zbavit toho chaosu, 
kdyby náhodou jsme museli řešit problém 2. vlny. Ostatně tuto změnu, 
zavedení stupně pohotovosti, navrhuje třeba i Rekonstrukce státu.“

— Jakub Michálek (Piráti) 
Poslanec Jakub Michálek na pravidelné tiskové konferenci Pirátské strany 

28. 4. 2020 před jednáním Poslanecké sněmovny

„Já jsem velmi pečlivě poslouchal vystoupení 
kolegů z Poslanecké sněmovny ve vztahu, jak by 
to vláda měla řešit. Jsem rád, že i ctěná organiza-
ce, jakou je Rekonstrukce státu, akceptovala fakt, 
že se Sněmovna nevyhne prodloužení nouzového 
stavu aspoň na nějakou minimální dobu. Pak ale 
se ptám, zda jsme ochotni přistoupit na ta další 

doporučení, která tady padají, to znamená řešit ty věci mimo nouzový 
stav nějakými ad hoc novelami buď zákona o ochraně veřejného zdraví, 
nebo krizového zákona, což mimochodem tedy doporučuje Rekonstruk-
ce státu.”

— Jan Hamáček (ČSSD) 
Z projevu místopředsedy vlády Jana Hamáčka v Poslanecké sněmovně 

28. 4. 2020 při jednání o prodloužení nouzového stavu, kdy někteří poslanci 

využili argumentů Rekonstrukce státu, že pro rychlé a centrální nákupy není 

nezbytně nutné prodloužit nouzový stav. Ministr vnitra původně odmítal 

jakékoliv návrhy speciální pandemické legislativy. Nedlouho po tomto jedná-

ní však změnil názor a v souladu s našimi doporučeními podpořil přípravu 

speciálního pandemického zákona. Vláda návrh 7. května schválila.



Poradna fungovala na principu zodpovídá-
ní a shromažďování otázek a odpovědí, jak 
např. postupovat v rámci vztahu zaměstnanec 
a zaměstnavatel, jaké aspekty v oblasti zdravot-
ního a smluvního práva současná situace při-
náší či vyjasňuje i právní aspekty postupu státu 
a jeho opatření. Chtěli jsme přispět k rychlé 
orientaci lidí, podniků i úřadů v nových pod-
mínkách a udržení země v chodu při dodržení 
ochrany zdraví nás všech. Naše online poradna 
měla pomoci eliminovat či vyjasnit nejčastější 
právní aspekty situace tak, aby se lidé mohli 
soustředit pouze na zdravotní stránku a ochra-
nu sebe a svého okolí.

A jak byla poradna úspěšná? Na právní pod-
poru se obracely stovky občanů, podnikatelů 
i zástupců obcí. Náš tým řešil nejčastěji témata, 
jako jsou aktuální podmínky pro volný pohyb, 
nárok na ošetřovné, státní kompenzace pro 
OSVČ a firmy, ale také pravomoci starostů 
a obecních úřadů. Na odpovědích na celkem 
2112 dotazů pracovalo 93 právníků a studentů 
práv. Dohromady jsme během 61 dnů pomá-
hali 1561 hodin.

Koronakrize 
nás posílila

Pandemie koronaviru 
v České republice neměla jen 
zdravotní dopady, ale také 
ekonomické a sociální, na 
které lidé nebyli připraveni. 
Proto jsme se současně 
s vyhlášením nouzového stavu 
rozhodli spustit bezplatnou 
právní poradnu pro občany, 
podnikatele, obce i státní správu 
s cílem zmírnit sekundární 
dopady pandemie.



2112 dotazů

93 právníků

61 dnů

1561 hodin

Naše poradna 
v číslech



Rádi jsme
pomohli

Po celou dobu fungování 
poradny jsme se snažili 
v maximálně krátkém 
čase zodpovědět dotazy, 
které nám přes webovou 
stránku dorazily. Neustále 
nás při tom povzbuzovala 
zpětná vazba, kterou jsme 
od autorů dotazů za naši 
práci dostávali.

Dobrý den, vážení práv-
níci ze společnosti Frank 
Bold, chtěli bychom Vám 
tímto moc poděkovat za 
Vaše právní rady a zod-
povězení našich dotazů 
v souvislosti s vyhláše-
ným stavem nouze. Velmi 
si Vaší pomoci vážíme. 
S poděkováním a přáním 
dobrého zdraví

— Jana L.

Vážení, mnohokrát Vám děkuji 
za vyčerpávající informace. 
Vámi podávané zprávy jsou pro 
nás velmi přehledné a srozumi-
telné. Ještě jednou děkuji a přeji 
hezký den.

— Marcela A.



Děkuji Vám za podrobné zod-
povězení mého dotazu. Po-
kusím se podle toho zařídit, 
i když to nebude jednoduché. 
Děláte užitečnou práci pro 
lidi. S přáním všeho dobrého

— Květoslava L.
Dobrý den, děkuji Vám velmi pěkně za 
Vaši odpověď a právní názor. Vážím si 
Vaší práce, kterou teď děláte, a přeji 
pevné zdraví.

— Martina B.

Dobrý den, mockrát děkuji za vyčerpávající odpověď 
a Vaši nezměrnou vůli pomoci druhým. Věřím, že 
poskytnuté informace určitě zužitkuji. Přeji Vám pevné 
zdraví v této nepříznivé době.

— Pavel J.

Chtěl bych Vám velmi poděkovat za 
Vaši profesionální a obsáhlou od-
pověď. Situace ve firmě se stále řeší, 
a tak je možné, že budu mít zájem 
i o Vámi nabízenou analýzu a indivi-
duální pomoc.

— Luděk M.

Dobrý den, mockrát děkuji za 
vyčerpávající odpověď. Naštěstí 
se názory postupně sjednotily 
a kategorizace programu Antivirus 
zjednodušila. Zdravím celý tým 
a přeji hodně sil a pevné zdraví.

— Soňa O.

Vážení, dovolte mi Vám mno-
hokráte poděkovat za pro 
bono konzultaci související 
s nejasností výkladu aktuální 
situace ve světle platné práv-
ní úpravy. Vašeho názoru si 
velice cením.

— Jan V.



12. 3. Vyhlášení nouzového stavu v ČR

12. 3. FB zakládá agility tým pro otázky koronapandemie

12. 3. Spuštěn projekt Nezhasínat! v rámci platformy  
 Rekonstrukce státu

12. 3. Interní spuštění bezplatné online právní poradny

13. 3. Národní síť Zdravých měst začala spolupracovat  
 s právní poradnou

15. 3. Spuštěny webové stránky bezplatné online právní   
 poradny v době krize

16. 3. Po odvysílání reportáže na ČT24 nárůstem   
 návštěvnosti na webu spadl server

18. 3. Do zodpovídání dotazů se zapojuje 8 bývalých   
 stážistů FB

18. 3. Web právní poradny registruje 3787 návštěv

20. 3. Spuštění speciálního fundraisingu na právní podporu

22. 3. Právní poradna zodpověděla již více než 300 otázek

22. 3. Web právní poradny registruje 9554 návštěv

23. 3. Do právní poradny v době krize je již zapojeno  
 43 právníků, studentů práv, stážistů a dobrovolníků

23. 3. Překročena hranice 500 zodpovězených dotazů

Nouzový stav 
den za dnem

Právní poradnu 
jsme spustili v den 
vyhlášení nouzového 
stavu. Za dobu krize ji 
navštívilo 40 000 lidí.



25. 3.  Oslovena dobrovolnická centra MU, PrF a UK

25. 3. Zahájena spolupráce se Sdružením    
 automobilového průmyslu

25. 3. Rekordních 184 zodpovězených dotazů za jediný den

26. 3. Do právní poradny se dobrovolně zapojilo 19 studentů  
 z právnických fakult v Brně, Praze i Olomouci

27. 3. Frank Bold se zařadil mezi 10 právních kanceláří,   
 které zodpovídají dotazy pro členy Hospodářské   
 komory

28. 3. Ve spolupráci s Legal Systems spouští FB online   
 formulář žádosti o posečkání s placením DPH

1. 4. FB začíná poskytovat právní podporu v angličtině

2. 4. FB pomáhá společnosti Y Soft s distribucí    
 ochranných štítů

3. 4.  Spuštěn formulář pro pokládání dotazů v angličtině

3. 4. FB se stal mentorem v CzechInvest hackathonu  
 Hack the Crisis

3. 4. FB realizuje webinář pro magazín Ekonom

4. 4. Zahájena spolupráce s Britskou obchodní komorou

6. 4. FB zahájil spolupráci s Moravskoslezským krajem  
 u aktivity Rychlarada.cz

8. 4. Realizován videoworkshop Smlouvy v době  
 covid-19 pro portál Živá města

9. 4. Spuštěna mobilní aplikace Reflektor pro hlídání   
 kroků politiků a komunikaci s nimi

10. 4. Ve spolupráci s Legal Systems spouští FB online  
 formuláře k žádostem o pětadvacítku

15. 4. Tým pracující na právní poradně již čítá 70 právníků,  
 studentů práv, stážistů a dobrovolníků

15. 4. Právní poradna již zpracovala 1500 dotazů

16. 4. Zahájena právní podpora Cechu akumulace  
 a fotovoltaiky a provozovatelům fotovoltaických  
 elektráren

22. 4. FB vydává sérii doporučení k rychlému zadávání  
 veřejných zakázek bez režimu nouzového stavu

9. 5. Online právní poradnu v době krize již navštívilo  
 40 000 lidí

15. 5. FB představil právní rámec pro protiepidemická  
 opatření po ukončení nouzového stavu

16. 5. Speciální fundraising na právní poradnu vynesl  
 236 000 Kč

17. 5. Ukončení nouzového stavu v ČR

http://Rychlarada.cz


Jak jsme pomohli 
organizacím, 
které se obrátily 
na naši online 
právní poradnu

Chtěli bychom Vašemu 
týmu ještě jednou vyjádřit 
velké poděkování za velmi 
profesionální informace, 
kterých se nám od Vás během 
nouzového stavu dostalo, které 
přišly velice rychle a které nám 
moc pomohly. Vaší pomoci 
a Vaší iniciativy si velmi vážíme.
 
— Soňa Lučná 
asistentka ředitele, 
T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady



Sokol Praha  
Královské Vinohrady

Sokol byl na Královských Vinohradech založen 
necelých šest let po jejich povýšení na město 
– 27. února 1887. Ačkoliv se od prvopočátku 
stal jedním z nejvýraznějších kulturně společen-
ských a tělovýchovných center, jehož přesah do 
širokého okolí je nesporný, hledání definitivního 
místa pro cvičení se protáhlo na více než půlsto-
letí. Současná sokolovna byla budována od roku 
1938. Kvůli nacistické okupaci (v letech 1941 až 
1945 sloužila jako lazaret říšské branné moci 
a SS) byla do užívání předána až v roce 1946. 
Tato stavba je příkladem jedné z nejčistších 
pražských funkcionalistických staveb přelomu 
30. a 40. let minulého století.

V roce 1949 byl celý areál svěřen do rukou komu-
nistické tělovýchovy a pod hlavičkou TJ Sokol ČKD 
Stalingrad a dalších organizací podobného typu 
(TJ Bohemians ČKD Praha) fungoval až do roku 
1991, kdy byl opět vrácen do sokolských rukou. 
Zatímco při poúnorové likvidaci Československé 
obce sokolské měla vinohradská jednota více než 
12 000 členů, dnes je jejich počet 1500. I tak patří 
v rámci ČOS k největším jednotám.

Jak vás pandemie zasáhla?
Pandemie nás zasáhla celkově dost význam-
ně, naše jednota musela být po celou dobu 
nouzového stavu zcela uzavřena.

Kde jste hledali pomoc?
Pomoc jsme hledali nejprve v koronaporadně 
Frank Bold, následně jsme doplňovali informace 
z tiskovek, internetu a čerpali podporu v progra-
mu MPSV – Antivirus a nyní nově v programu 
NSA – Covid-Sport.

Jak jste byli spokojeni s odpovědí, kterou 
jste obdrželi z online poradny Frank Bold? 
Jaké kroky jste následně realizovali?
S odpovědí na naše konkrétní dotazy jsme 
byli moc spokojeni, pomohla nám zorientovat 
se v celé situaci, a to zejména zpočátku, ale 
i během této doby, jak se vyvíjela. Obraceli 
jsme se na poradnu několikrát – a následně 
jsme další kroky řešili se státními úřady. Díky 
Frank Bold už jsme ale věděli, kam směřovat 
a na co máme nárok.

Jaké ponaučení do budoucna si z celého 
tohoto období odnášíte?
Co jsme si z této mimořádné situace odnesli? 
Především to, že se musíme spoléhat sami na 
sebe, jak je to i v životě, nepanikařit, sebrat 
všechny síly a dokázat si umět poradit. Nebát 
se ale i požádat o pomoc a pomáhat těm, 
kteří to potřebují. Každý se podle svých sil, 
možností a schopností snažil něčím přispět 
– ale hlavně držet pospolu. To se myslím uká-
zalo v celé naší republice – prostě to v našem 
národě je. Vždy, když se stane něco velkého 
a nečekaného, tak se jako národ semkneme, 
a to v časech, kdy jsme ochromeni, a spo-
lečnými silami to přemůžeme, tak i v časech 
velkých vítězství, kdy společně slavíme.
Zajímavým poznatkem je i to, jak se v ohrože-
ní a značnou rychlostí dokáží rodit a realizo-
vat nové nápady a inovace – jako třeba masky 
s filtry, přístroje ECMO atd., což značí, že 
máme ve společnosti mnoho schopných lidí 
a že se jako národ rozhodně neztratíme. A to 
je moc dobře.



Společnost AMADEA 
http://www.amadea.cz

Amadea je česká rodinná firma s mnohaletou 
tradicí výroby různých dřevěných výrobků, 
jako jsou: dřevěné ozdoby, dřevěné dekora-
ce, dřevěné šperky, dřevěné módní doplňky, 
dřevěné suvenýry, dřevěné nádobí, dřevěné 
kuchyňské potřeby, dřevěné stolovací do-
plňky, dřevěné designové lampičky, dřevěné 
kabelky a v neposlední řadě dřevěné produkty 
určené pro podporu prodeje, reklamní či dár-
kové účely nebo použití v segmentu HORECA. 
Jejich výrobky můžete potkat zejména v síti 
našich „Dřevěných obchůdků“, ale i u našich 
zákazníků v České republice, dále v zemích 
Evropské unie (např. v Německu, Rakousku, 
Itálii, Slovensku, Polsku, Švýcarsku, Belgii, 
Velké Británii, na řeckých ostrovech atd.), 
v zemích Ruské federace, v Japonsku, v USA, 
ale i v Austrálii.

Firma přímo zaměstnává osoby se zdravotním 
znevýhodněním a osoby zdravotně postižené.

Jak vás pandemie zasáhla?
Pandemie nás zasáhla velmi zásadně, proto-
že naší hlavní činností je výroba turistických 
suvenýrů a dárkových předmětů. Jsme výrobci 
dodávající zboží po světě a zároveň máme 
vlastní síť maloobchodních prodejen v centru 

Prahy se zaměřením na turisty, kde prodá-
váme vlastní výrobky. Takže pandemie nám 
způsobila úplné zastavení naší činnosti.

Kde jste hledali pomoc?
Pomoc jsme hledali, kde se dalo, ale v podsta-
tě v tom chaosu a panice, která vznikla, byla 
spousta informací irelevantních. Snažili jsme 
se proto najít odpovědi na naše otázky, o kte-
ré bychom se mohli opřít.

Jak jste byli spokojeni s odpovědí na 
vaši otázku?
S odpovědí z právní poradny Frank Bold na naši 
otázku jsme byli velmi spokojeni, svým způso-
bem nás uklidnila a nasměrovala k řešení.

Jaké kroky jste následně realizovali?
Učinili jsme kroky, které korespondovaly  
s doporučeními, která jsme z poradny Frank 
Bold získali.

Jaké ponaučení do budoucna si z celého 
tohoto období odnášíte?
Že je nutné mít správně ošetřeny smluvní 
vztahy ohledně pronájmu nebytových prostor 
a též je potřeba mít po právní stránce precizo-
vané pracovněprávní vztahy.

V době krize jsme 
poradili desítkám 
organizací a firem.

http://www.amadea.cz


Sdružení obcí Hlučínska

 
Sdružení obcí Hlučínska je dobrovolným svaz-
kem 27 obcí a měst Hlučínska. Se sdružením 
velmi úzce spolupracují 3 městské části Ostravy 
a 1 městská část Opavy. Předmětem činnosti 
sdružení je rozšíření, zlepšení a prohloubení 
hospodářské, kulturní a jiné spolupráce mezi 
členy svazku obcí v zájmu regionu Hlučínska, 
ochrana a prosazování společných zájmů členů 
tohoto svazku a také koordinace mezi členy při 
všech regionálních projektech v obecní a pod-
nikatelské sféře v rámci regionálním, celostát-
ním i mezinárodním.

 

Jak vás pandemie zasáhla? 
Co se týká svazku Sdružení obcí Hlučínska, kvůli 
nouzovému stavu jsme museli zrušit několik 
kulturních akcí s tím, že některé proběhnou  
v náhradním termínu na podzim a jedna až 
příští rok. Vzhledem k tomu, že realizujeme také 
česko-polské dotační projekty, zásadním pro-
blémem pro nás byl zákaz cestování do Polska 
(resp. nutnost prokazovat se negativním testem 
na covid-19, popř. jít do karantény). Nemohli 
jsme se tak setkat s polskými partnery, ale vše 
řešit pouze telefonicky nebo e-mailem. Vzhle-
dem k počtu našich členských obcí jsme rovněž 
nemohli jednat klasickým způsobem a možnost 

hlasování per rollam nemáme ve stanovách. 
Proto i náš dotaz do právní poradny Frank Bold 
směřoval do této oblasti.

Kde jste hledali pomoc?
Na internetu, na webových stránkách minister-
stev či kraje…

Jak jste byli spokojeni s odpovědí na vaši 
otázku? 
Odpověď byla vyčerpávající, takže jsme spokoje-
ni určitě byli. Pomohla nám se zorientovat v pro-
blematice a podle toho přijmout další kroky. 

Jaké kroky jste následně realizovali? 
Jakmile to nařízení vlády umožňovalo, náš sva-
zek opět začal jednat klasickým způsobem za 
osobní přítomnosti starostů a starostek. 

Jaké ponaučení do budoucna si z celého 
tohoto období odnášíte?
Na základě vzniklé situace a po konzultaci  
s Frank Bold jsme si uvědomili, že naše 
stanovy do budoucna musí pamatovat i na 
možnost, že může nastat situace, kdy nebude 
možné zasedat za osobní přítomnosti starostů 
a starostek, a mít tak adekvátně ošetřenou 
možnost hlasování per rollam.



Lenka Hlaváčová

Právnička Frank 
Bold Advokáti, 

která se zapojila do 
zodpovídání dotazů 

dobrovolnicky ve 
svém volném čase.

Proč ses rozhodla do bezplatných konzultací 
zapojit?
Jsou chvíle, kdy každý musí přispět tím, co umí. 
Jsem právník a mojí prací je radit lidem ve slo-
žitých právních situacích. Bylo proto přirozené 
přispět právě tímto.

Co bylo pro tebe nejsložitější?
Nejtěžší bylo potýkat se s právní nejistotou, která 
v danou dobu obecně panovala. Minulé měsíce 
byly hodně výjimečné a nebylo možné se příliš 
opírat o soudní závěry z toho důvodu, že často 
žádná rozhodnutí soudu nebyla. Bylo tak těžké 
poskytovat odpovědné rady.

Myslíš, že můžou být právníci v těchto 
situacích užiteční?
Určitě. V době pandemie bylo třeba často dělat 
velice zásadní rozhodnutí. K tomu člověk potře-
buje vědět, jaká má práva a jaké může očekávat 
důsledky.

Jaké dotazy jsi řešila nejčastěji?
Hlavně dotazy z oblasti pracovního práva – výpo-
vědi, náhrady mzdy apod.

Co si ze svého zapojení odnášíš?
Dobrý pocit z toho, jak se lidé umí, když je to 
třeba, semknout.

Kdo pomáhal 
zodpovídat 
dotazy bezplatné 
online právní 
poradny



Proč ses rozhodla do bezplatných konzultací 
zapojit?
Nějak jsem si nemohla pomoct – zajímalo mě, 
jaké problémy lidé v souvislosti s koronavirem 
řeší, a řekla jsem si, že tomu věnuji třeba jedno 
odpoledne. Nakonec to bylo mnohem víc, proto-
že mě to začalo bavit.

Který z dotazů, co jsi řešila, ti uvízl v hlavě 
nebo tě nejvíc zasáhl?
Nejvíc mě zasáhl dotaz maminky, jejíž syn kvůli 
zdravotnímu postižení nemůže nosit roušku, ale 
zároveň je pro něj nezbytné, aby byl každý den 
aspoň chvíli venku na čerstvém vzduchu. Mamin-
ka se bála, že na ni lidé zavolají policii a že dosta-
ne pokutu, a ptala se, jestli pro takové případy 
neexistuje výjimka. Ten dotaz mi ukázal, že vládní 
opatření nejsou přizpůsobená osobám se zvlášt-
ními potřebami a jejich plošným uplatňováním 
dochází k absurdním situacím. Mamince jsme 
poradili, že její syn roušku nosit nemusí, pokud to 
ohrožuje jeho zdravotní stav.

Co bylo pro tebe nejsložitější?
Zorientovat se v oblastech práva, které běžně nedě-
lám – pracovní právo, sociální zabezpečení atd.

Myslíš, že můžou být právníci v těchto 
situacích užiteční?
Tak to se podle mě jednoznačně ukázalo, že ano. 
Právě v situaci, kdy se pravidla každý den mění 

a nikdo nemá s podobným způsobem fungo-
vání společnosti zkušenosti, jsou právníci velmi 
potřeba.

Jaké dotazy jsi řešila nejčastěji?
Nejčastěji to byly dotazy týkající se pracovní-
ho práva, náhrady mzdy, nařízené dovolené, 
kompenzačních bonusů nebo možnosti dojednat 
snížení nájmu.

Pomohlo ti zapojení do dobrovolných právních 
konzultací překonat krizovou situaci?
Nečekala jsem to, ale zapojení v poradně mi 
velmi pomohlo. Na začátku pandemie jsem každý 
večer u počítače hltala nové informace o šíření 
viru, přijatých opatřeních, predikcích dalšího 
vývoje… A cítila jsem se poměrně bezmocně. 
Koronaporadna mi dala pocit, že můžu alespoň 
něco ovlivnit a něco užitečného udělat, pomohla 
mi odpoutat se od neustálého přívalu informací 
a soustředit se na jinou činnost, která se zároveň 
ve srovnání s okolním světem nezdála banální. 
Právě proto jsem nakonec s poradnou strávila 
mnohem víc času, než jsem původně zamýšlela.

Co si ze svého zapojení odnášíš?
Skvělou zkušenost, jak rychle a hladce lze tak 
rozsáhlý projekt zorganizovat, a také příjemné 
překvapení z počtu zapojených lidí, především 
z řad studentů a stážistů.

Laura Otýpková

Právnička Frank Bold, 
která se zapojila do 
zodpovídání dotazů 

dobrovolnicky ve 
svém volném čase.



Jaké pro tebe bylo se do bezplatných 
konzultací zapojit?
Byla to hodně užitečná práce, což se projevovalo 
taky v odpovědích a poděkováních tazatelů. Bylo 
z toho zřejmé, že jsou pod tlakem, mají obavy 
z budoucnosti a často se nemohou vyznat v tom, 
jak jim stát pomůže, jaké jsou podmínky atd. My 
jsme tak pomáhali vyznat se v opatřeních, ve způ-
sobech pomoci a často taky dávali naději. Samo-
zřejmě jsme byli limitováni v tom, že dosavadní 
pomoc nepokrývá zcela všechny životní situace.

Který z dotazů, co jsi řešila, ti uvízl v hlavě 
nebo tě nejvíc zasáhl?
Velmi mě zamrzel dotaz invalidní zaměstnanky-
ně, ke které se zaměstnavatel chová dlouhodobě 
v rozporu se zákonem (zejména v odměňovací 
oblasti, ohledně dovolené apod.), a situace se 
právě s pandemií ještě zhoršila. Dotklo se mě to 
také z toho důvodu, že se jednalo o zaměstnan-
kyni zaměstnavatele v mém rodném městě. Na 
druhou stranu si vybavuji dotaz na kompenzační 
bonus, kdy se tazatel přímo přiznal, že žádnou 
živnost nikdy neprovozoval, zda může o bonus 
požádat a co mu hrozí při kontrole. Naštěstí ob-
dobné dotazy jsem v poradně řešila jen vzácně. 

Co bylo pro tebe nejsložitější?
Po několika týdnech se orientovat v platných 
opatřeních. Velmi mi pomáhaly pravidelné 
přehledy vlády, ovšem pro běžného občana to 

muselo být opravdu složité. Zároveň bylo těžké 
odpovídat v případech, kdy jsme tazateli nemohli 
nabídnout jasné a jednoduché východisko z jeho 
těžké situace.

Myslíš, že můžou být právníci v těchto 
situacích užiteční?
Rozhodně, mohou pomoci projevit názor veřej-
nosti kvalifikovaně tak, aby v diskuzi s výkonnou 
mocí zazněly ty správné právní argumenty. Ne 
vždy také stát nebo úřady postupovaly správně, 
můžeme tak pomoci hájit práva občanů nebo 
společností.

Jaké dotazy jsi řešila nejčastěji?
Dotazy ohledně kombinace pomoci – ošetřovné 
vs. kompenzační bonus vs. program Antivirus vs. 
méně obvyklé situace jako rodičovská dovolená, 
karanténa apod. Velmi časté také byly dotazy 
ohledně přechodu hranic, rušení zájezdů a pra-
covněprávních vztahů.
Za celou dobu se struktura dotazů měnila, když 
ze začátku převažovaly dotazy typu „Na co mám 
nárok?“ a později dotazy typu „Splňuji podmínky 
pro tuto pomoc?“.

Co si ze svého zapojení odnášíš?
Že doložka vyšší moci ve smlouvách není zbyteč-
ná! A že je skvělé, kolik lidí bylo ochotných se do 
poradny zapojit i ve svém volném čase, a někteří 
vydrželi po celou dobu.

Jitka Mihulková

Právnička Frank Bold 

Advokáti z týmu generál-

ního práva, „nasazená“ na 

korona právní podporu po 

celou dobu, od března až 

do konce května. 



Michal Kuk

Vedoucí servisu 
a stávající poradny 
Frank Bold, který 

zaštítil celou online 
bezplatnou právní 
podporu v době 

koronakrize.

Jaké pro tebe bylo ze dne na den rozjet 
online podporu k řešení otázek vyvolaných 
koronavirem?
Akční. Běžně bychom za tu dobu nenapsali ani 
žádost o grant a tady jsme stihli rozjet celý projekt.

Co bylo pro tebe nejsložitější?
Předpisy a pravidla se často měnily ze dne na 
den. Na to není právník zrovna zvyklý a byla to 
myslím výzva pro všechny.

Co si ze svého zapojení odnášíš?
Trochu spánkového deficitu a řadu podnětů, 
jak posunout i běžné právní poradenství, které 
poskytujeme.

Myslíš, že můžou být právníci v těchto 
situacích užiteční?
Rozhodně! Když životní nejistotu a obavy doplní 
ještě nejistota právní, je cenné moci lidem pomoci 
soustředit se na to důležité.

Který z dotazů, se kterým ses setkal, ti uvízl 
v hlavě nebo tě nejvíc zasáhl?
Hned jeden z prvních. Domovník se chvíli po 
vyhlášení krizového stavu domáhal vpuštění děl-
níků do bytu 70leté paní kvůli výměně zvonku za 
nový. Ohleduplnost je holt nad pravidla…

Pomohla ti nějak realizace projektu bezplatné 
online podpory překonat aktuální krizovou 
situaci?
Osobně rozhodně. Mít po dobu omezení pohybu 
čím se realizovat, když byl člověk zavřený doma, 
určitě přispělo k duševnímu zdraví.



Anna Kačmaříková

Studentka  
3. ročníku Právnické 
fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, 

stážistka Frank Bold.

Proč ses rozhodla do bezplatných konzultací 
zapojit?
Myslím, že v současné situaci se mnoho lidí snaží 
nabídnout své síly ve prospěch potřebných. Jsem 
tedy ráda, že mé studium mi umožňuje pomáhat 
právě skrze právní poradnu, přišlo mi samozřej-
mé snažit se prostřednictvím svých schopností 
a znalostí pomoci nalézat řešení těm, kteří si 
v dané situaci neví rady.

Který z dotazů, co jsi řešila, ti uvízl v hlavě 
nebo tě nejvíc zasáhl?
Nejvíce mě zasáhla série dotazů týkající se OSVČ, 
kterou jsem zpracovávala ve chvíli, kdy ještě 
nebyla přijata žádná opatření, která by měla za cíl 
řešit situaci těchto lidí. Připadalo mi neuvěřitelné, 
kolik rodin se ze dne na den ocitlo prakticky bez 
jakéhokoliv příjmu, a zarazilo mě, že se touto 
problematikou nikdo dopředu nezabýval.

Co si ze svého zapojení odnášíš?
Že téměř žádný problém není neřešitelný. Těší 
mě také dotazy, ze kterých jde vycítit, že si lidé 
naší práce váží.

Myslíš, že můžou být právníci v těchto 
situacích užiteční?
Byla jsem překvapená, kolik právních problémů 
se s přijímanými opatřeními pojí, takže ano, mys-
lím si, že mohou být velmi užiteční.

Je pro tebe náročné orientovat se v právních 
předpisech a opatřeních, které se pořád mění?
Je náročné uvědomit si skutečnost té proměnli-
vosti, orientace sama o sobě tak obtížná asi není.
 



Mirek Crha

Student 4. ročníku 
Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy  
v Praze, stážista 

Frank Bold.

Proč ses rozhodl do bezplatných konzultací 
zapojit?
Než přišel koronavirus, měl jsem velké plány. Orga-
nizoval jsem mezinárodní konferenci a připravoval 
se na finále právnické soutěže ve Washingtonu. 
Pandemie během pár dnů smetla několik měsíců mé 
práce. Koronaporadna je pro mě způsob, jak přetavit 
svoje zklamání do něčeho produktivního – a svým 
způsobem možnost to tomu drzému viru vrátit.

Který z dotazů, co jsi řešil, ti uvízl v hlavě nebo 
tě nejvíc zasáhl?
Emočně nejnáročnější jsou ty případy, kdy se klient 
dostane do tíživé sociální situace, která – doufejme 
na rozdíl od viru – jen tak nepomine. Nové progra-
my a opatření poskytují podporu lidem v různých 
situacích, ale existuje nespočet těch, kteří se 
nekvalifikují do žádné „škatulky“ a na podporu 
mít nárok nebudou. Lidé, kteří přijdou o příjem 
nebo živobytí, aniž by si to jakkoliv zavinili. Pokud 
mám zmínit konkrétní případ: klient měl stihnout 
během nemocenského operaci, ale ta byla kvůli 
koronaviru zrušena. Nemocenské už prodloužit 
nejde – jediné, co mu zbývá, je požádat o invalidní 
důchod. A to je velký a neradostný krok v životě. 

Co si ze svého zapojení odnášíš?
Radit v poradně znamená naslouchat problémům 
velkého množství lidí. Je to sonda do všech těch 
nadějných případů vzájemné pomoci, ale i těch, kdy 
jde o maximalizaci vlastního užitku. Člověk se naučí 
vždy hledat řešení a nesoudit lidi, které nezná.  

A z právního hlediska – setkáváme se s případy ze 
všech odvětví. V některých případech si procvičím, 
s čím jsem se dřív setkal ve škole. V jiných se učím 
hledat řešení nových otázek, kterými se žádná škola 
nezabývá a na které žádný soud ještě neodpověděl. 

Myslíš, že můžou být právníci v těchto 
situacích užiteční?
Nepochybně ano. V těchto dnech a týdnech se 
rozhoduje o živobytí mnoha lidí a přežití mnoha 
firem. Věřím, že naprosté většině lze pomoct. Za-
městnavatelé a zaměstnanci si musí být schopni 
domluvit podmínky, které zajistí budoucnost obě-
ma stranám. Všichni, kdo potřebují pomoc státu, 
musí vědět, na co mají nárok a jak o to žádat. 
Obce, lidi i podnikatelé potřebují znát svá práva  
a povinnosti. A s tím vším mohou právníci pomoci.

Ovlivní tvoje zkušenost z bezplatných 
konzultací v době koronavirové krize tvůj 
postoj k dalšímu studiu?
Ne. Škola je škola. Moje studijní povinnosti jsou 
od práce v poradně zcela oddělené. Je škoda, že 
moje univerzita není více sociálně zaangažovaná.

Jak na tvoje zapojení se do bezplatné právní 
poradny reaguje okolí?
Jsem obklopený spoustou šikovných lidí, kteří 
se během krize vrhli na šití, míchání dezinfekcí, 
výpomoc v nemocnicích.  Jsem tedy upřímně rád, 
že se nemusím nechat zahanbit a můžu přispět
tím, co umím☺.



Radka Špačková

Studentka 2. ročníku 
Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity 
v Brně zapojená přes 

dobrovolnické centrum.

Proč ses rozhodla do bezplatných konzultací 
zapojit?
Odjakživa mě baví lidem pomáhat a chtěla jsem 
v této těžké situaci také přiložit ruku k dílu. 
Spousta lidí se najednou v důsledku koronaviru 
ocitla bez práce a nevědí, co dál, takže takhle 
můžu aspoň trochu pomoci a navést lidi správ-
ným směrem, např. co se týče zažádání si o státní 
příspěvek či o pomoc v hmotné nouzi.

Který z dotazů, co jsi řešila, ti uvízl v hlavě 
nebo tě nejvíc zasáhl a proč?
Nejvíc mi v hlavě uvízly hned dva dotazy. První byl 
od paní, kterou pronajímatel vystěhoval z bytu 
a teď neměla kam jít. Když jsem ten dotaz četla, 
tak mě z toho úplně mrazilo. Popisovala, jak k ní 
byl hrubý a že ji teď do bytu nepustí a vyhrožuje 
policií. Myslím, že také psala, že zůstala sama s mi-
minkem. V tu chvíli mně jí bylo hodně líto. Člověk 
si hned začne víc vážit toho, co má. Druhý dotaz 
byl zase úplně jiný, kdy se paní ptala na legální 
možnost, jak obejít zákaz přechodu hranic České 
republiky, neboť má v Rakousku přítele. Přišli mi 
jako novodobí Romeo s Julií. Jsem možná takový 
snílek, ale v tu chvíli mě to opravdu dojalo. 

Co si ze svého zapojení odnášíš?
Je to velká zkušenost. Se spoustou věcí jsem se ve 
škole ještě nesetkala, takže často musím prochá-
zet právní předpisy, které vidím prvně. Člověk 
se naučí lépe orientovat v neznámých zdrojích, 
a hlavně ho to donutí posoudit, zda informacím, 

které nalezl na internetu, může věřit, nebo zda 
jsou nedůvěryhodné.

Myslíš, že můžou být právníci v těchto 
situacích užiteční?
Dle mého názoru jsou právníci určitě potřeba. Za 
tu dobu, co se objevil koronavirus, vzniklo mnoho 
poraden a myslím, že pořád je na co odpoví-
dat, protože dotazů je a bude vždycky spousta. 
Přece jenom je v této době přijímána spousta 
nových usnesení či nařízení, které se váží i na jiné 
předpisy, a v této velké spleti předpisů se dokáží 
pořádně zorientovat vážně jen ostřílení právníci.

Ovlivní tvoje zkušenosti z bezplatných 
konzultací tvůj postoj ke studiu?
Určitě ano. Těžko se to popisuje, ale často mám 
pocit, jako kdyby jednotlivé dílky zapadly do sebe 
a já té dané problematice zase lépe porozuměla. 
V praxi se člověk naučí vážně nejvíc a najednou 
mu všechno začne dávat smysl. Po této zkušenos-
ti jsem se v právu začala více orientovat a pocho-
pila jsem, jak určité věci fungují, a začalo mě to 
studium snad ještě více bavit.

Jak na tvoje zapojení se do bezplatné právní 
poradny reagovalo okolí?
Mamka nejdřív měla strach, nechtěla mě pustit  
z domu. Ale když jsem jí vysvětlila, že zůstanu doma 
a nebudu muset vystrčit z bytu ani nos, tak byla 
nadšená. Moji rodiče podnikají, takže kolikrát mám 
poradnu i u nás doma v obýváku.



Jana Kravčíková

Chief People Officer 
a právnička Frank 

Bold.

Jaké pro tebe bylo převzít koordinaci 
online podpory a zapojit se do bezplatných 
konzultací lidem, kteří se potýkali s dotazy 
vyvolanými pandemií?
Ve Frankovi mám aktuálně na starost HR a lidi 
uvnitř týmu, kdysi jsem ale začínala jako právnič-
ka v naší bezplatné poradně a postupně rozvíjela 
spolupráci se studenty. Takže to pro mě byl tako-
vý návrat ke kořenům. Chtěla jsem v té nelehké 
době s něčím pomoct a najednou se vyskytla 
příležitost – bylo třeba nastavit systém distribuce 
a řešení dotazů, hledat dobrovolníky, koordino-
vat práci studentů i našich právníků či bývalých 
stážistů. Nakonec se kolem online podpory točila 
práce desítek lidí. Měla jsem radost, že můžeme 
všechny minulé zkušenosti zúročit a dokážeme ze 
dne na den začít pomáhat lidem zorientovat se 
v nové situaci.

Myslíš, že mohou být právníci v těchto 
situacích užiteční?
Už když jsme poradnu rozjížděli, spustila se lavina 
dotazů. Lidé nevěděli, co pro ně hrozba nemoci, 
nouzový stav a vládou přijímaná opatření zna-
menají. Co můžou nebo nemůžou. Ze dne na den 
zůstala bez příjmu spousta drobných živnostníků. 
Nemohli jsme vyřešit jejich problémy, ale mohli 
jsme je nasměrovat, poradit, ukázat možnosti, 
vnést víc jasnosti do nejistoty, která nastala. Jen 
za první 2 týdny jsme zodpověděli 1000 dotazů! 
Byl to ten největší nával a s kolegy i zapojenými 
studenty jsme ze začátku pracovali o večerech 

i o víkendech, abychom lidem dokázali jejich do-
tazy zodpovědět co nejdříve.

Jak ti pomohlo zapojení do dobrovolných 
právních konzultací překonat aktuální 
krizovou situaci?
Byla jsem ráda, že můžu přispět něčím, co umím, 
a být užitečná. A zpětné vazby, které jsme dostá-
vali, nám říkaly, že to pro lidi hodně znamenalo. 
Všechny ty příběhy daly člověku úplně novou 
perspektivu. A taky nebyl čas propadat panice☺.



Byli jsme
vidět

Tuzemská média 
věnovala tematice 
koronaviru velký 
prostor. A neztratily 
se v něm ani zmínky 
o bezplatné krizové 
právní poradně 
Franka Bolda.





Projekt NEZHASÍNAT! zabránil 
politikům „zhasnout“

1/ Zástupci iniciativy přiměli vládu napravit její ústavní 
přešlapy. Již 2. dubna společně s ústavními experty 

zaslali vládě doporučení, jak se během pandemie vyvarovat 
protiústavních kroků. Tato doporučení diskutovali poslanci ve 
Sněmovně. Senátoři v jejich duchu přijali zvláštní usnesení. 
Vláda poté nejhorší přešlapy vůči ústavě začala napravovat – 
třeba protiústavní odložení senátních voleb na Teplicku.

2/ Podařilo se zastavit návrh, který by dal ministru zdra-
votnictví neomezené pravomoci. Vláda si dlouho ne-

věděla rady, jak umožnit plošná opatření proti šíření korona-
viru i po konci nouzového stavu. Bohužel se rozhodla napsat 
novelu zákona, která by dávala takřka neomezené pravomoci 
pouze ministru zdravotnictví bez kontroly vlády či Sněmovny. 
Iniciativa Nezhasínat! konstruktivně nabídla vládě alternativní 
řešení – tvorbu speciálního pandemického zákona.

3/ Představitelé iniciativy Nezhasínat! zastavili návrh 
posvěcující nákupy státu u neseriózních dodavatelů. 

Na poslední chvíli 13. května zabránili zrychlenému projed-
nání novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která by 
přinesla závažná rizika pro transparentnost nákupů a ote-
vřela dveře korupci a klientelismu. Podle návrhu by mohl 
stamilionové zakázky klidně získat bílý kůň nebo firma, 
kterou řídí příbuzní zadavatelů. Novela se díky občanskému 
tlaku bude projednávat řádně, ne ve zrychleném procesu 
stavu legislativní nouze.

Nebát se  
a NEZHASÍNAT!

Dopady pandemie koronaviru 

a restart ekonomiky musí politici 

řešit bez „zhasnutí pravidel“. 

Rekonstrukce státu, kterou 

v roce 2013 iniciovali právníci 

Frank Bold, proto rozjela projekt 

NEZHASÍNAT!

Síly spojili právníci Frank Bold, 

experti na veřejnou správu 

a analytici Rekonstrukce státu 

a vzniklo unikátní know-how. Díky 

podkladům nabitým argumenty, 

přímému lobbingu politiků 

a veřejné kampani se podařilo 

dosáhnout reálných změn.



Projekt NEZHASÍNAT! „posvítil“ 
politikům na správná řešení

1/ Vláda schválila dočasný speciální 
pandemický zákon – Rekonstrukce 

státu celé týdny apelovala na členy vlády, aby 
přijali vhodnější právní rámec pro dlouhodo-
bý boj s pandemií. Nouzový stav je dobrý pro 
povodně, ne však pro celostátní epidemii. Byl 
potřeba zákon šitý na míru dané situaci, jako 
ho například přijali v Německu. Vládní speciální 
pandemický zákon má své chyby, ovšem jeho 
hlavní myšlenka reaguje na doporučení Re-
konstrukce státu a přispěl k tomu, že se vláda 
dívá na problém v dlouhodobějším horizontu 
a chystá další „krizovou legislativu“. Operuje 
v ní mj. termínem „pandemický stav“, což je 
koncept, s nímž přišla právě Rekonstrukce 
státu ve svých doporučeních.

2/ Popohnali jsme přípravy zákona 
chránícího oznamovatele korup-

ce – během pandemie se legislativní proces 
u většiny protikorupčních zákonů zastavil. 
Nám se však podařilo jeden významně uspíšit: 
ministryně spravedlnosti slíbila v reakci na 
naše doporučení urychlit předložení zákona 
o ochraně oznamovatelů korupce. Návrh díky 
tomu z ministerstva již míří do meziresortního 
připomínkového řízení.

Základní principy projektu:

• Nouzový stav má sloužit pouze k překlenutí 
krizové situace, politici by měli přijmout 
vhodnější právní rámec pro pandemii  
– speciální pandemický zákon.

• Nouzový stav neznamená „vypnutí práva” 
a neomezené zásahy do základních práv 
a svobod.

• Stát by měl posílit rychlé centrální nákupy, aby 
se do budoucna připravil na obdobné krize.

• Veškeré rozdělování veřejných peněz poško-
zeným musí nehledě na potřebu rychlých 
kroků probíhat za férových, srozumitelných 
a jednoduchých podmínek.

• Standardní kontrolní mechanismy v krizi 
nefungují, stát by proto měl urychleně při-
jmout nástroje pro posílení ochrany ozna-
movatelů korupce.

• Stát by měl zajistit přiměřené odškodnění 
těch, kteří by se náhrady škody mohli opráv-
něně domáhat u soudu.

12 schůzek s politiky

9 balíčků doporučení politikům

22 analyzovaných vládních programů

49 500 návštěv na webu Nezhasinat.cz

84 % z celkové vládní podpory má nedostatky

http://Nezhasinat.cz
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