
 

 

 

English Summary 

2017 was a year of stabilization for Pro Bono Aliance. We 

have succeeded to: 

§ continue facilitating pro bono legal work through our 

clearinghouse, serving the astonishing number of 72 cases 

from NGOs and another 2 from the Czech Ombudsman to 

our network of over 85 law firms;  

§ launch a project on ethical lawyering, organizing a series of 

events on the topic with Prof. Jim Moliterno and sparking 

interest among the three leading law schools in the country l 

increasing ethical lawyering instruction in their curricula; 

§ Prof. Moliterno greatly promoting ethical lawyering during his 

stay in the Czech republic, leading several seminars on the 

topic with the Czech law students.  

§ Furthemore Pro bono aliance participated on translation of Prof. 

Moliterno´s book Global Issue in Legal Ethics to the Czech 

language. Prof. Moliterno also baptised this translation during 

an evening occasion on the 27th of November in the 

representative spaces of Havel and Partners.  

§ We organize another installment of our Human Rights School, 

helping 15 motivated students better understand the tools and 

institutions for protecting human rights. 

Za finanční podporu děkujeme 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
Výkonný tým: 

Veronika Ježková – ředitelka 

Simona Domesová – koordinátorka pro bono centra 

Iva Adámková – finanční koordinátorka 

Hospodaření v roce 2017 

Náklady 

Provoz kanceláří (kancel. potř., programy) 

Cestovné 

Náklady na komunikaci (telefon, poštovné, web) 

 
 
 
 
 
58 551Kč 

 4 908 Kč 
17 625Kč 

Správní rada: 

Vítězslav Dohnal – advokát, Dohnal & Bernard, Tábor – předseda SR 

Pavel Černý – advokát, Frank Bold Advokáti, Brno 

Hana Gawlasová – advokátka, Squire Patton Boggs, Praha 

Štěpán Holub – advokát, AK Holubová, Praha 

Maxim Tomoszek – Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Ladislav Vyhnánek – Právnická fakulta Masarykovi univerzity v Brně 

Externí služby (ubytování,workshopy, lektoři) 

Mzdové náklady, dohody o provedení práce (vč. pojištění) 

Ostatní (poplatky, kurz. ztráty apod.) 

Celkem výdaje 

 

Příjmy 
  Dary fyzických a právnických osob 

  Dotace projektů 

Vlastní činnost a ostatní 

Celkem příjmy 

22 618 Kč 

252 557Kč 

9 592 Kč 

365 851 Kč 

 

 
140 332 Kč 

 18 000 Kč 

146 542 Kč 

286 874 Kč 

 
Pro bono aliance, z.s., 
Za Poříčskou bránou 365/21, 
186 00 Praha 8 
www.probonoaliance.cz 

Výroční zpráva 
Pro bono aliance 
za rok 2017 

http://www.probonoaliance.cz/


V roce 2017 navázala Pro bono aliance na své minulé úspěšné 

aktivity, které se jí podařilo rozvinout k další spolupráci s právníky ve 

všech profesích. Postupně se tak stává opravdovým spojenectvím 

právníků s citem. 

A protože nedáme na řeči, zde jsou (skoro holá) fakta: 

 

Pro bono centrum 
Právo jen pro některé není právem 

§ Pro bono centrum za devět let své existence úspěšně 
zprostředkovalo právní pomoc ve více než 300 případech. 

§ V naší síti bylo na konci roku 2017 zapojeno již 85 advokátních 
kanceláří či samostatných advokátů a 155 neziskových 
organizací. 

§ Na začátku roku se novou koordinátorkou Pro bono centra stala 
Mgr. Simona Domesová. 

§ V roce 2017 jsme udrželi konstantní počet zprostředkovaných 
případů jako v předchozím roce. 

§ Celkem jsme obstarali 72 případů: ve 44 případech jsme pomohli 
klientům zapojených neziskových organizací, ve 28 případech 
pak samotným neziskovým organizacím s jejich vlastními 
právními problémy. 

§ Klienti nejvíce potřebovali pomoci v oblasti rodinného práva, 
zejména otázek týkajících se úpravy styku s dětmi. Neziskové  
organizace se pak zajímaly o nařízení GDPR a dopady na jejich 
činnost. 

§ V rámci pokračující spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce 
práv (KVOP) jsme zprostředkovali pomoci ve dvou 
diskriminačních případech. 

§ Ve spolupráci s KVOP jsme uspořádali 5 semináře z cyklu 
„Právem proti diskriminaci.“ Semináře se konaly během celého 
roku v Praze a Brně, celkem bylo proškoleno více než 60 
advokátů a advokátek, advokátních koncipientů a koncipientek, 
ale take student a studentek právnických fakult. 

§ Semináře byly zaměřené na rovné odměňování, obtěžování na 
pracovišti, hmotné nouzi, ale věnovali jsme se i problematice 
obtěžování na pracovišti. 

§ V září jsme se pak účastnili 7. sněmu České advokátní komory, 
kde jsme se přítomným představili a pohovořili jsme nad 
otázkami pro bono právních služeb. 

§ Mezi advokáty pozorujeme zvýšený zájem o problematiku 
poskytování pro bono služeb. Rychle se rozrůstající sít 
zapojených neziskových organizací svědčí nejen o úspěchu 
programu, ale i skvělé práci zapojených advokátních kanceláří. 
Děkujeme! 

Právnická etika 
Právníci nejen chytře, ale i zodpovědně 

§ V květnu se z naší iniciativy konala na Masarykově Univerzitě 
debata “Veřejné vystupování právníků a jeho mantinely”. Své 
názory sdělili Kateřina Šimáčková, Daniela Zemanová, David 
Uhlíř, Jan Lata, Filip Seifert a Paľo Zilinčík, za což jsme moc 
rádi. 

§ V roce 2017 se nám povedl velký úspěch v podobě 
zprostředkování českého překladu knihy prof. Jamese E. 
Moliterna s názvem “Global Issue in Legal Ethics. To by nebylo 
možné bez podpory advokátní kanceláře Havel&partners, 
autorům překladu a nakladatelství Wolters Kluwer, kterým tímto 
ještě jednou děkujeme! 

§ Samotný křest knihy se uskutečnil 27. listopadu 2017 v 

prostorách advokátní kanceláře Havel&partners za přítomnosti 

řady významných hostů.  

§ V rámci návštěvy České republiky zavítal prof. Moliterno i na 
půdu právnických fakult, a tak mohli studenti zažít, jak se učí 
právo na nejlepších amerických školách. 

§ Dne 23. listopadu se v Brně zúčastnil spolu s prezidentkou 
soudcovské unie Danielou Zemanovou a s advokáty 
Vladislavou Křivovou a Vítězslavem Dohnalem diskuzi na téma 
“Kdy může právník lhát?” 

§ A následně dne 27. listopadu položil prof. Moliterno sadu 
záludných otázek na téma “Pravda, lež a advokáti u soudu” 
studentům pražské právnické fakulty. 

§ Stejně jako v předchozích letech jsme se tématu profesní etiky 
věnovali i v rámci programu Školy lidských práv pro studenty 
právnické fakulty v Brně. 

 

 
 

 

Škola lidských práv 
Co se v mládí o lidských právech naučíš… 

§ V únoru a červnu jsme realizovali další program z cyklu Škola 
lidských práv. Zúčastnilo se jej  více než 40 studentů brněnské 
právnické fakulty. 

§ V týdnu od 13. do 16.2. 2017 se studenti setkali nejen s odborníky 
z praxe, ale osobně navštívili Kancelář veřejného ochránce práv, 
Ústavní soud a mnohá další inspirativní právnická pracoviště. 

§ V červnu pak Školu lidských práv absolvovali student 3. a 5. 
ročníků. 

§ K tématům pařilo například právo a spravedlnost, profesní 
etika právníků, protiprávní sterilizace, Občan 2.0, jak se 
studuje na vozíku. Konal se i Moot court z azylového a 
cizineckého práva. A podnětná debata o společenské 
odpovědnosti student a učitelů právníckých fakult. 

§ Studenti mohli získávat zkušenosti od lektorů, mezi kterými 
 nechyběli Kateřina Šimáčková, Maxim Tomoszek, Hanka 
Wernerová, David Oplatek, Vítězslav Dohnal, Veronika Ježková, 
Linda Janků, Milan Svoboda, Martin Kopa a advokáti z Frank Bold. 

 

 

Mezinárodní spolupráce 
Za hranice nejen v létě na dovolenou 

§ Už poněkolikáté jsme tedy v lednu v Praze školili studenty 
australských právnických škol na téma ochrany lidských práv 

       v Evropě a v České republice za pomoci zapojení neziskových       
organizací z naší sítě. 

§ V listopadu jsme se aktivně účastnili European Pro Bono Fora 
    v Budapešti. 


