
 
 
 

Pravidla financování Rekonstrukce státu 

 Rekonstrukce státu má diverzifikované financování a kvůli zajištění nezávislosti nepřijme žádný 
dar od fyzické nebo právnické osoby, který by tvořil více než 30 % celkového ročního rozpočtu 
Rekonstrukce státu. 

 Všechny dary od soukromých dárců (fyzických nebo i právnických osob) jsou přijímány na 
transparentní účet, jehož majitelem je organizace Frank Bold jako hlavní koordinátor projektu. 

 Výjimkou jsou crowdsourcingové sbírky (např. hithit.cz), kdy na transparentní účet přijde 
najednou celá vybraná cílová částka a nejsou tak vidět jednotliví dárci. V takovém případě má 
seznam dárců k dispozici Frank Bold nebo jiný z partnerů, který sbírku organizuje (např. Nadace 
Open Society Fund Praha – Fond Otakara Motejla). 

 Příjmy z grantů určené na konkrétní aktivity (např. expertní či koordinační činnost) jsou 
vyúčtovávány příslušnými členskými organizacemi dle požadavků donorů; prostředky z těchto 
grantů neprocházejí přes transparentní účet Rekonstrukce státu. 

 Rekonstrukce státu nepřijímá dary vyšší než 50 000 Kč od anonymních dárců na transparentní 
účet. V případě, že takový dar na účet přijde, Rekonstrukce státu se pokusí dárce zkontaktovat 
a pokud se toto nepodaří, pošle peníze nazpět.   

 Rekonstrukce státu také (vědomě) nepřijímá dary od poslanců a senátorů nebo právnických 
osob jimi (spolu)vlastněných vyšší než 10 000 Kč. 

 Rekonstrukce státu není financována z veřejných rozpočtů České republiky. 

 Pokud některá z členských organizací nebo osoby spojené s Rekonstrukcí státu v rámci své 
poradenské nebo analytické činnosti čerpají peníze z veřejných rozpočtů České republiky, 
uvedou tuto skutečnost na svých webových stránkách nebo na stránkách Rekonstrukce státu.  

 Pokud má některá z členských organizací nebo kdokoli jiný obavy, že by konkrétní dar (který 
byl nebo který má být přijat) mohl ohrozit nezávislost nebo dobré jméno Rekonstrukce státu, 
může a měl by na takovou skutečnost upozornit garanty Rekonstrukce státu, kteří toto zváží a 
rozhodnou, zda daný dar přijmout či nikoli. 

 


