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Kontaktní údaje 
Název neziskové organizace: Právo21, z. s. 
Sídlo: Václavkova 1267/46, 615 00 Brno 
IČO: 07174918 
Právní forma: zapsaný spolek 
Spisová značka: L 24748 vedená u Krajského soudu v Brně 
Webové stránky: www.pravo21.online 
E-mail: spolek@pravo21.online 
Číslo transparentního účtu: 2001581299/2010 
Odkaz na transparentní účet: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001581299 
  

Historie a poslání 
Pro mnoho lidí je právo španělskou vesnicí. Přestalo nás bavit tomu přihlížet a rozhodli jsme 
se založit mediální platformu nejen o právu. Sami jsme právo studovali nebo ještě studujeme. 
Spolupracují s námi ale také další odborníci. Nechybí policisté, advokáti ani soudci.  

Věříme, že nadešel čas vnímat právo trochu jinak. Nedat prostor polopravdám a spojit 
dílky právní skládačky, které nám chtě nechtě život občas servíruje. Právo by mělo sloužit 
všem. To se povede tehdy, až mu také všichni budou rozumět. Proto chceme psát srozumitelně 
a pro každého.  

Naše prařádky jsme začali psát již v roce 2016 jako časopis FAKT. Časem jsme si 
ale uvědomili, že časopis nestačí. Chtěli jsme víc. Cestu jednadvacátým stoletím jsme začali 
v roce 2018 prorážet pod novým názvem Právo21. Vznikla nezisková organizace 
a stejnojmenná mediální platforma. 

Proč Právo21? 

21. století, nová generace právníků, svěží nápady. 

Píšeme o právu srozumitelně a pro každého. Chceme, aby naši čtenáři právo vnímali 
jako praktického a funkčního průvodce na cestě k lepšímu světu.  

Přinášíme aktuální témata, dění z domova i ze světa, rozhovory s výjimečnými 
osobnostmi, rozbory právních otázek, střípky ze studentského života i odlehčené literární 
kousky. Publikujeme také historicky první právnický podcast s názvem Podcasty21.  

Snažíme se vyvracet mýty, být výstižní, ale přehlední. Nejsme sice vystudovaní 
novináři, ale naše články vytváříme s láskou k právu i psanému slovu. 

Cíle 
Účelem neziskové organizace je zejména rozšiřování právního povědomí, kultivace veřejné 
debaty a mediálního prostoru, rozvoj společenské odpovědnosti a podpora vzdělávání v oboru 
věd právních. 
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Cílem je realizace účelu neziskové organizace. Hlavní činností je vydávání 
publicistických a odborných článků on-line nebo v tištěné podobě, pořádání přednášek, 
seminářů a dalších akcí humanitární a charitativní povahy, jakož i ekologického zaměření, 
vydávání či zprostředkování vzdělávacích materiálů, pořádání společenských akcí, navazování, 
udržování a rozvoj kontaktů s podobně zaměřenými osobami v tuzemsku a zahraničí. 

Členská základna 
Členství v neziskové organizaci je různého druhu a dělí se na čestné, výkonné a řádné. 
Podmínky vzniku jednotlivých typů členství detailně upravují stanovy. Ke dni 31. prosince 2019 
evidovala nezisková organizace Právo21, z. s., 59 členů. 

Výkonní členové: 7 
Čestní členové: 1 
Řádní členové: 51 
Celkem: 59 

Organizační struktura 
Neziskovou organizaci spravují tyto orgány: valná hromada, prezidentka a auditorka. 
Podmínky vzniku členství v jednotlivých typech orgánů detailně upravují stanovy. 

Valná hromada 
Členy valné hromady jsou všichni výkonní členové. V roce 2019 jimi byli: 

1. Svatava Veverková, e-mail veverkova@pravo21.online, 
2. Josef Bártů, e-mail bartu@pravo21.online, 
3. Kamila Abbasi, e-mail abbasi@pravo21.online, 
4. Sabina Baronová, e-mail baronova@pravo21.online, která se 23. 5. 2019 výkonného 

členství vzdala a stala se řádnou členkou, 
5. Martina Ivanová, e-mail ivanova@pravo21.online, 
6. Jana Marková, e-mail markova@pravo21.online, zvolená do funkce 23. 5. 2019, 
7. Alena Ivanová, e-mail alena.ivanova@pravo21.online, zvolená do funkce 23. 5. 2019, 
8. Jan Šlajs, e-mail slajs@pravo21.online, zvolený do funkce 22. 10. 2019. 
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Výkonní členové neziskové organizace Právo21 (zleva) Jana Marková, Alena Ivanová, Kamila Abbasi, Josef Bártů, Svatava 

Veverková a Martina Ivanová. Foto: Lilia Nguyen (@planBphoto) 

Prezidentka 
Prezidentka je statutárním orgánem neziskové organizace a zastupuje ji navenek. Na dobu 
5 let ji volí valná hromada. Celý rok 2019 byla prezidentkou Svatava Veverková, která je 
zároveň šéfredaktorkou mediální platformy Právo21. 

Auditorka 
Kontrolním orgánem neziskové organizace je auditorka. Zejména dohlíží, jsou-li záležitosti 
neziskové organizace řádně vedeny a vykonává-li nezisková organizace činnost v souladu 
se stanovami a právními předpisy. Auditorku volí valná hromada na dobu 5 let. Celý rok 2019 
byla auditorkou Kamila Abbasi. 

Partneři neziskové organice a spolupráce s nimi 
Partnery neziskové organizace Právo21 v roce 2019 byli Vašíček a partneři, advokátní 
kancelář; ŘANDA HAVEL LEGAL, advokátní kancelář; Wolters Kluwer; SEDLAKOVA LEGAL, 
advokátní kancelář a Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Rádi bychom na tomto místě 
všem partnerům poděkovali za podporu, bez které by Právo21 nemohlo existovat. Věříme, 
že ve vzájemné spolupráci budeme pokračovat i v následujících letech. 

S advokátní kanceláří Vašíček a partneři spolupracujeme již od roku 2018. Díky její 
finanční podpoře může nezisková organizace Právo21 hradit své stěžejní náklady a nadále 
rozšiřovat svoji činnost. V říjnu 2019 jsme podepsali smlouvu o spolupráci také s advokátní 
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kanceláří ŘANDA HAVEL LEGAL. Hlavním partnerem projektu Podcasty21 se v červnu 2019 
stala advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL.  

Díky smlouvě o spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme mohli dále zasílat 
vybrané právní články k publikaci v právním informačním systému ASPI. Čtenáři je naleznou 
v modulu Literatura, pramen Právo21, pod zkratkou P21. Společně se Student ASPI pořádáme 
bezplatná školení právního informačního systému ASPI. 

Činnost v roce 2019 
V souladu se stanovami bylo hlavní činností neziskové organizace v roce 2019 vydávání 
publicistických a odborných článků on-line nebo v tištěné podobě, pořádání přednášek, 
seminářů a dalších akcí. 

Při publikování článků na mediální platformě Právo21 se orientujeme na důležitá 
celospolečenská témata. Jsme vyhledávaným médiem řady studentů, akademiků, soudců, 
advokátů a dalších profesních skupin. V průměru dva až tři články týdně publikujeme na našich 
internetových stránkách www.pravo21.online v rubrikách: Rozhovory, Právo, Domov a svět, 
Studium a Literárně. Následně je sdílíme na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter 
a LinkedIn. 

V březnu roku 2019 jsme spustili projekt Podcasty21 a založili pro něj samostatnou 
rubriku Podcasty21. Zpovídáme soudce, advokáty, akademiky, průkopníky Legal Techu a další 
právníky. Za hosty jezdíme. Přinášíme díky tomu rozhovory rychle, navzdory jejich časové 
vytíženosti. Pozvání přijímají i osobnosti, které většinou rozhovory odmítají nebo se jedná 
o jejich první rozhovor. Nespornou výhodou je, že moderátorem je právník, a tak si na své 
přijdou právní laici i profesionálové. Podcasty21 najdete na portálech SoundCloud, Spotify 
i Apple Podcasts. 

V roce 2019 jsme na našem webu publikovali 112 článků a podcastů na aktuální 
témata. Z nejzajímavějších lze uvést rozhovory s bývalou veřejnou ochránkyní práv Annou 
Šabatovou a americkou advokátkou Kimberley Motley. V Podcastech21 jsme zpovídali 
advokáta Petra Němce, místopředsedkyni Nejvyššího správního soudu Barbaru Pořízkovou 
nebo děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity Martina Škopa. V rubrice Studium jsme 
psali o studentských soutěžích, konferencích, dění na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity, zahraničních pobytech jejích studentů nebo vzdělávacích akcích na univerzitě. Živě 
jsme zprostředkovali volbu rektora Masarykovy univerzity. 

V rubrice Domov a svět jsme se věnovali environmentálním tématům, situaci v Polsku 
i událostem v Egyptě. Psali jsme i o právních dějinách nebo ochraně lidských práv v České 
republice. Články o nejnovější judikatuře a aktuálních právních tématech jsme publikovali 
v rubrice Právo. Věnovali jsme se schváleným nebo plánovaným novelám zákonů 
a nejznámějším českým soudním kauzám. Rubriku Literárně opanovaly básně, fejetony 
a povídky, které se umístily mezi nejlepšími v soutěži Právnická povídka 2019. 



7 
 

 
 
 

 

Zúčastnili jsme se jako mediální partneři brněnského nultého ročníku Noci práva, 
který připravili organizátoři pod taktovkou neziskové organizace Nugis Finem. Ve středu 
6. března 2019 měli návštěvníci z řad studentů, právníků i široké veřejnosti možnost 
nahlédnout do budov soudů a dalších institucí, zhlédnout divadelní představení s právní 
tematikou či si poslechnout zajímavé přednášky odborníků z praxe. 

Dne 18. března 2019 jsme uspořádali exkurzi do Kanceláře veřejného ochránce práv. 
Účastníci se nejprve dozvěděli něco o historii úřadu a praktickém fungování Kanceláře. Zjistili, 
co práce v Kanceláři obnáší a jaká jsou specifika postavení ombudsmanky. Měli příležitost si 
popovídat se zaměstnanci úřadu a seznámili se také s tím, jak funguje takzvaný osobní příjem. 
Návštěvu instituce jsme pro velký úspěch zopakovali ještě jednou v podzimním semestru 
23. října 2019. 

 

 
Netradiční úřad o sto padesáti zaměstnancích se sídlem v Brně již podruhé přivítal čtenáře Práva21. Exkurze byla určena 

primárně studentům a studentkám práv a proběhla 23. října 2019. 
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Společně s Katedrou teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity jsme 
organizovali soutěž Právnická povídka 2019. Účastníci soutěžili v kategoriích povídka, fejeton 
a báseň. V odborné porotě mj. zasedla i prezidentka spolku Svatava Veverková. Slavnostní 
vyhlášení soutěže proběhlo 14. května 2019 formou literárního večera v knihovně Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity. Výherci v jednotlivých kategoriích byli oceněni hmotnými 
cenami.  

  

Právo21 spoluorganizovalo soutěž Právnická povídka. Foto: Markéta SchmidtPrávo21 spoluorganizovalo soutěž Právnická povídka. V porotě zasedla i šéfredaktorka Svatava Veverková. Foto: Markéta 
Schmidt
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Protože všichni členové redakce pracují bez nároku na honorář, ale náklady na provoz 
a propagaci sami neutáhneme, zaregistrovali jsme se v červnu 2019 na portálu Darujme.cz. 
Provozuje pro nás platební bránu, přes kterou nás může veřejnost finančně podpořit. 
Symbolický dar můžete bezpečně, jednoduše a rychle poslat přes ověřenou platformu 
Darujme na http://www.pravo21.online/darujme. Svoji podporu nám vyjádřily také osobnosti 
práva Barbara Pořízková, František Korbel, Martin Kopa nebo Markéta Selucká.  

 

V měsících červnu a červenci probíhala soutěž Právo21 na cestách, kterou jsme 
uspořádali pro naše sledovatele na Instagramu. Pro účast v soutěži stačilo umístit do svého 
příběhu na Instagramu fotku s logem Práva21, označit ji naším účtem @pravo21_online 
a přidat hashtag #pravo21nacestach. Vylosovaní výherci získali Full HD videokameru Sencor 
3CAM 2001 pro sport a volný čas a dva vouchery do wellness centra Infinit Maximus. 
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Dne 24. září 2019 jsme se představili na úvodní přednášce pro studenty prvního ročníku 
magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě MUNI. Ve středu 
25. září jsme prezentovali naši činnost na Jarmarku spolků pořádaném v prostorách Fakulty 
sociálních studií MUNI. O dobrovolnictví na Balkáně jsme se studenty debatovali 3. října 2019. 
Pro zájemce o Erasmus jsme prezentovali naše zkušenosti ze zahraničního studijního pobytu 
na akci pořádané Právnickou fakultou MUNI dne 10. října 2019. Zúčastnili jsme se setkání 
se studenty z Běloruska, které uspořádal Institut Raula Wallenberga pro lidská práva 
a humanitární právo. 

 
Setkání se studenty z Běloruska uspořádal Institut Raula Wallenberga pro lidská práva a humanitární právo. 

S radostí jsme přijali pozvání na slavnostní imatrikulaci studentů Právnické a Lékařské 
fakulty MUNI, která se konala v rámci oslav 100 let od zahájení výuky na Masarykově 
univerzitě. Akce se z historických důvodů konala v Ústavu soudního lékařství na ulici Tvrdého. 
Jedná se totiž o původní budovu, která byla mezi prvními postavenými výhradně 
pro Masarykovu univerzitu. 

V pondělí 18. listopadu 2019 se uskutečnil v pořadí již druhý právnický kvíz pořádaný 
Právem21. Celkem čtrnáct týmů soutěžilo o hodnotné ceny. Účastníci odpovídali na otázky 
z oblasti popkultury, slavných soudních procesů nebo „švihlých” právních předpisů. Řeč přišla 
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i na Podcasty21 nebo osobnosti práva. První tři týmy si odnesly hodnotné ceny: licenci Student 
ASPI Plus, předplatné časopisu dTest či mikinu s logem Masarykovy univerzity. Díky poukazům 
do knihkupectví Dobrovský mohli výherci obohatit svoji knihovnu. Pro ty, kdo raději čtou 
elektronicky, Právo21 zajistilo powerbanky Plugpo. A kdyby je už z dívání se do plně nabitého 
telefonu bolely oči, mohli využít balíček od Oční optiky Naome. Na zahřátí dostali ti nejlepší 
z týmů sekt a ponožky Moumou, které mají příběh. Velice si vážíme podpory společností, 
které nám věnovaly ceny do soutěže. Zejména děkujeme za finanční podporu našim 
partnerům, advokátní kanceláři Vašíček a partneři, ŘANDA HAVEL LEGAL a SEDLAKOVA 
LEGAL. Za pomoc s vymýšlením otázek děkujeme i sdružení studentů práv ELSA Brno. 

 
Vítězem Právnického PubQuizu se stal tým PRKOS. Foto: Adam Hencze 
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Hospodaření 
Nezisková organizace v průběhu roku financovala svoji činnost zejména ze sponzorských darů 
a vedlejší hospodářské činnosti (vstupné na PubQuiz). Ve sledovaném období dosáhla 
výsledku hospodaření 33 919 Kč. 

Veškeré příjmy a výdaje odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje 
dostatek zdrojů pro realizaci své hlavní činnosti v následujících obdobích. Za účelem jejího 
intenzivnějšího rozvoje je cílem Práva21 získat další finanční prostředky. 

Příjmy Výdaje Celkem

Počáteční stav 17 968 Kč
Dary 9 470 Kč 9 470 Kč
Příjmy od partnerů 18 599 Kč 18 599 Kč
Vstupné na PubQuiz 4 100 Kč 4 100 Kč
Náklady na služby -6 960 Kč -6 960 Kč
Administrativní náklady -9 258 Kč -9 258 Kč

Celkem 32 169 Kč -16 218 Kč 33 919 Kč

 

Přílohu sestavované výroční zprávy tvoří přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech 
a výdajích. 

Závěr 
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 
31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti neziskové organizace Právo21, z. s. Její 
jednotlivá ustanovení projednala valná hromada neziskové organizace Právo21, z. s. 

 

V Brně dne 18. 4. 2020 

 

sestavil Josef Bártů  
člen valné hromady 

bartu@pravo21.online 
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Přílohy 
Přehled o majetku a závazcích (v tis. Kč) 

Obchodní firma: Právo21, z. s. Zapsána do OR dne: 31. 5. 2018 

Adresa: Václavkova 1267/46 Právní forma: zapsaný spolek 

 615 00 Brno V likvidaci: ne 

IČ: 7174918 Předmět činnosti: ostatní vzdělávání 

Období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 Okamžik sestavení uzávěrky: 31. 12. 2019 

  Uzávěrka sestavena dne: 1. 1. 2020 

      

 Běžné účetní období Minulé účetní období 

A. Majetek   

01 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

02 Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

03 Finanční majetek 0 0 

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 1 2 

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 32 16 

06 Zásoby 0 0 

07 Pohledávky 0 0 

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 0 0 

09 Ostatní majetek 0 0 

10 Majetek celkem 33 18 

B. Závazky   

01 Závazky 0 0 

02 Úvěry a zápůjčky přijaté 0 0 

03 Závazky celkem 0 0 

99 ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ 33 18 

 

  



14 
 

 
 
 

 

Přehled o příjmech a výdajích (v tis. Kč) 

Obchodní firma: Právo21, z. s. Zapsána do OR dne: 31. 5. 2018 

Adresa: Václavkova 1267/46 Právní forma: zapsaný spolek 

 615 00 Brno V likvidaci: ne 

IČ: 7174918 Předmět činnosti: ostatní vzdělávání 

Období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 Okamžik sestavení uzávěrky: 31. 12. 2019 

  Uzávěrka sestavena dne: 1. 1. 2020 

    

 Běžné účetní období Minulé účetní období 

A. Příjmy   

01 Prodej zboží 0 0 

02 Prodej výrobků a služeb 23 1 

03 Příjmy z veřejných sbírek 0 0 

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky 9 35 

05 Přijaté členské příspěvky 0 0 

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřej. rozpočtů 0 0 

07 Ostatní 0 0 

08 Průběžné položky 0 0 

09 Kursové rozdíly 0 0 

10 Příjmy celkem 32 36 

B. Výdaje   

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 0 0 

02 Materiál 0 0 

03 Zboží 0 0 

04 Služby 7 0 

05 Mzdy 0 0 

06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele 0 0 

07 Ostatní osobní výdaje 0 0 

08 Ostatní 9 18 

09 Průběžné položky 0 0 

10 Kursové rozdíly 0 0 

11 Výdaje celkem 16 18 

99 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 16 18 

 


