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Rok 2014 byl rokem, kdy Pro bono aliance zažívala stabilní období 

a nadechovala se k dalšímu rùstu. Povedlo se nám napøíklad toto:

Rozjeli jsme nový program Profesní etika

Zajistili jsme fungování vzdìlávacích akcí pro studenty 

na dalších 5 let

Prostøednictvím Pro bono centra získali právní služby další 

potøební klienti, a to i díky spolupráci s ombudsmanem 

Pomáhali jsme s šíøením pro bono kultury doma i v zahranièí

Pojïte si pøeèíst víc.

Pro neziskový sektor 
a jeho klienty – i další 
potøebné

 nejviditelnìjší z dlouhodobých programù 

Pro bono aliance, po celý rok 2014 nadále poskytovalo právní 

podporu neziskovým organizacím a jejich klientùm díky zapojeným 

advokátùm. V naší síti bylo na konci roku 2014 již pøes 60 

advokátních kanceláøí èi samostatných advokátù. Pokraèovali jsme 

také ve zprostøedkování právní pomoci pro vybrané pøípady Kanceláøe 

veøejného ochránce práv: v roce 2014 se konkrétnì jednalo o dva 

pøípady diskriminace v pøístupu k bydlení a v pøístupu ke vzdìlání. 

Poprvé jsme uspoøádali vzdìlávací a náborové akce pro advokáty 

v regionech západních a severních Èech a díky tomu zapojili i nìkolik 

advokátù z Ústeckého a Plzeòského kraje.

Pokraèovali jsme také ve zprostøedkování pøípadù od Kanceláøe 

veøejného ochránce práv: v roce 2014 se konkrétnì jednalo o dva 

pøípady diskriminace v pøístupu k bydlení a v pøístupu ke vzdìlání. 

Zároveò jsme pro advokáty ve spolupráci s kanceláøí ombudsmana 

v èervnu uspoøádali další vzdìlávací semináø z cyklu Právem proti 

diskriminaci.

Naše emailová  navázaná na 

stránky www.potrebujipravnika.cz zodpovìdìla pøes 200 otázek.
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Pro bono centrum,

poradna dostupnosti právní pomoci



Pro lepší právníky 
budoucnosti

Realizovali jsme další program z cyklu  tentokrát 

pod názvem Lidská práva naživo: 11 studentù brnìnské právnické 

fakulty získalo bìhem tohoto intenzivního ètyødenního programu 

pøehled v základních právních nástrojích ochrany lidských práv 

a veøejného zájmu a seznámilo se s prostøedím Ústavního soudu, 

Kanceláøe veøejného ochránce práv i nìkolika významných 

neziskových organizací. 

Zároveò se nám povedlo s brnìnskou fakultou nastavit pravidla pro 

konání dalších podobných akcí za podpory tamního stipendijního 

systému. V pøíštích pìti letech tak budeme moci v Brnì poøádat hned 

dvì akce roènì. Zaèali jsme také hledat nové partnery pro Školu 

lidských práv i na dalších právnických fakultách.

 Škola lidských práv,

Pro lepší svìt kolem nás

Nadále pokraèovala i naše  se sítí PILnet. 

V rámci naší úèasti na European Pro Bono Forum v Londýnì, které se 

konalo v listopadu 2014, jsme také pøispìli k fungování European Pro 

Bono Alliance, která koncept pro bono právní pomoci šíøí napøíè 

evropským kontinentem.

Pøedtím jsme v lednu v Praze školili studenty australských právnických 

škol a v únoru právníky z pro bono sítì na Ukrajinì. A sami jsme 

v èervnu spolu s PILnetem vyjeli do moldavského Kišinìva a v záøí do 

ukrajinského Lvova, abychom i tam pøedali své zkušenosti a pomohli 

podpoøit kulturu pro bono právní práce.

mezinárodní spolupráce

Lidská práva naživo, tedy odlehèená forma Školy lidských práv 
pro studenty nižších roèníkù, se konala v Brnì v øíjnu 2014.



Pro jako profesionál – etický 
profesionál

Pro bono aliance nikdy nezahálí a snaží se v prostøedí èeské právnické 

obce otevírat èi podporovat diskusi o nových èi pozapomenutých 

tématech. Po samotném konceptu pro bono nebo spoleèensky 

odpovìdném právnickém vzdìlávání se novì vìnujeme také 

tématu  Tu vnímáme zejména na dvou úrovních: jako 

obecnou odpovìdnost právníkù vùèi spoleènosti, ovšem také i v rovinì 

øádného výkonu jednotlivých právnických profesí a øešení konkrétních 

etických dilemat. Chceme, aby se o tématu více pøemýšlelo, mluvilo, 

psalo a také abychom závìry úvah a diskusí uplatòovali v praxi nás 

samotných.

Na jaøe jsme se tohoto tématu dotkli v Praze panelovou diskusí na 

téma „Advokacie – byznys, nebo souèást výkonu spravedlnosti?“ 

a v Brnì jsme upoøádali první diskusní forum na téma profesní etiky. 

Toto forum se vìnovalo obecnì výuce profesní etiky na fakultách 

a v rámci profesní pøípravy rùzných právnických profesí. Mezi 

úèastníky jsme mìli tu èest pøivítat zástupce Ústavního soudu, 

správního soudnictví, akademické obce i advokacie. Nechybìla ani 

návazná diskuse se studenty. Ve spolupráci s brnìnskou fakultou 

a dalšími partnery se ovšem budeme vìnovat konkrétnìjším otázkách 

v rámci novì dohodnutého pìtiletého rámce. Na podzim jsme pak 

uzavøeli partnerství s advokátní kanceláøí Kinstellar a získali 

i financování z Velvyslanectví USA, abychom na tématu profesní etiky 

mohli ještì šíøeji pracovat hned v roce 2015.  K tématu pøipravujeme 

napøíklad workshopy a vydání publikace.

profesní etiky.

Panelová diskuse „Advokacie  byznys, nebo souèást výkonu 
spravedlnosti?“ se konala v Praze v bøeznu 2014.

–



Pro anglicky mluvící: 
English Summary
The year 2014 was one of stability for Pro Bono Aliance. 

We have succeeded to:

Continue facilitating pro bono legal work through our 

clearinghouse, brokering 24 cases from NGOs and another two 

from the Czech Ombudsman to our network of over 60 law firms.

Organize another installment of our Human Rights School and 

agree a framework with the Masaryk University for the next five 

years – we are looking for partners to take the program to other 

Czech law schools as well.

Launch a project on ethical lawyering, organizing a roundtable 

and establishing partnerships with Masaryk University, the US 

Embassy and Kinstellar for a longer-term program on the topic.

Participate in supporting pro bono culture and public interest law 

throughout Europe, within the European Pro Bono Alliance 

framework and beyond in partnership with PILnet: such as 

through training programs for Ukrainian and Moldovan lawyers.
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Výkonný tým:

Petr Kutílek øeditel

Alexandra Dubová –  koordinátorka pro bono centra

Iva Adámková – finanèní a administrativní koordinátorka

Správní rada:

Vítìzslav Dohnal – advokát, Dohnal & Bernard, Tábor – pøedseda SR

Pavel Èerný – advokát, Šikola a partneøi / Frank Bold, Brno

Hana Gawlasová – advokátka, Kinstellar / Squire Patton Boggs, Praha

Štìpán Holub – advokát, Holubová advokáti, Praha

Maxim Tomoszek – Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ladislav Vyhnánek – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brnì

David Zahumenský – advokát, Brno

–  



Hospodaøení v roce 2014

NÁKLADY

Provoz kanceláøí (nájem a kanceláøské potøeby)

Cestovné (zejména stáže akademikù)

Náklady na komunikaci (vè. poštovného)

Tisk, kopírování, propagace

Právní služby a poplatky

Externí služby (ubytování, strava, lektoøi, finanèní)

Mzdové náklady, dohody o provedení práce (vè. pojištìní)

Ostatní (poplatky, kurz.ztráty apod.)

Celkem výdaje

76 118 Kè

251 386 Kè

9 472 Kè

15 534 Kè

7 718 Kè

206 554 Kè

870 951 Kè

853 Kè

1 438 588 Kè

PØÍJMY

CEE Trust

US Embassy in Prague

Blokový grant NNO – partnerství s LLP – projekt Olomouc

OPVK – partnerství s PrF MU – projekt Partnerství

OPVK – partnerství s PrF MU – projekt TDP

Dary fyzických a právnických osob

Vlastní èinnost a ostatní

Celkem pøíjmy

231 786 Kè

225 863 Kè

66 044 Kè

578 334 Kè

131 942 Kè

122 536 Kè

99 623 Kè

1 456 129 Kè

Za finanèní podporu dìkujeme

Jiøí Kubala
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