
Výroční zpráva 2012
Pro bono aliance

 je sdružením právníků, kteří usilují o lepší fungování právního systému ve prospěch ochrany lidských práv, 

veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot

 přispívá k tomu, aby budoucí i současní právníci byli zodpovědní vůči společnosti, v níž působí, a citlivější vůči 

problémům lidí

 zprostředkovává pro bono práci advokátů ve prospěch neziskových organizací a jejich klientů, pořádá Školu 

lidských práv a další vzdělávací akce

Naše práce

Dostupnost právní pomoci:

Pro bono centrum

Náš „clearinghouse“, který zprostředkovává požadavky neziskových organizací na právní pomoc pro ně samotné nebo 

jejich klienty advokátům zapojeným do naší sítě, zprostředkoval od svého založení od poloviny roku 2008 již přes 200 

požadavků. Konkrétně v období sledovaném od poloviny roku 2011 do poloviny roku 2012 zprostředkoval 57 požadavků 

– 21 se týkalo požadavků neziskových organizací samotných (revize stanov, pracovněprávní věci apod.) a 36 požadavků 

pak potřebných individuálních klientů neziskových organizací (rodinné právo, exekuce, pracovněprávní věci atd.).

Spolupráce s veřejným ochrácem práv

Na počátku roku 2012 navázala Pro bono aliance intenzivnější spolupráci s veřejným ochráncem práv. Výsledkem jednání 

se stalo Memorandum o spolupráci ve věcech bezplatné právní pomoci stěžovatelům. Na základě tohoto memoranda 

zprostředkovává Pro bono aliance bezplatné zastoupení spolupracujícími advokáty pro oběti diskriminace, u nichž 

ombudsman dojde k závěru, že s největší pravděpodobností došlo k diskriminaci.

Poradna dostupnosti právní pomoci

Po celý rok 2012 jsme provozovali webový portál potrebujipravnika.cz, který seznamuje laiky se základními možnostmi 

získání právní pomoci. Nenajdou-li odpověď na webu, mohou se obrátit na naši emailovou poradnu, která je dále 

nasměruje. V roce 2012 jsme zodpověděli na 200 dotazů.

Vzdělávací programy:

Škola lidských práv

I v roce 2012 jsme uspořádali hned dvě další vydání našeho týdenního programu, v němž se studenti práv seznamují 

s právními nástroji ochrany lidských práv a veřejného zájmu a získávají praktické dovednosti pro výkon právnické profese.

Ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovi univerzity se v rámci projektu Teorie – dovednosti – praxe 15 studentů 

v týdnu 10.-14. září 2012 zúčastnilo workshopů a seminářů se zástupci Ekologického právního servisu, Ligy lidských práv, 

slovenské organizace Via Iuris, i s velkými osobnostmi české justice: Eliškou Wagnerovou, Kateřinou Šimáčkovou 

a Danielou Zemanovou.

Školu lidských práv jsme uspořádali i v týdnu 1.-5. října pro studenty Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. 

18 studentů bylo vyškoleno v tématech diskriminace, násilí z nenávisti i v praktických právnických dovednostech

– profesní etice a komunikačních dovednostech.



Spolupráce s právnickými fakultami

Ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity Pro bono aliance uspořádala v rámci projektu Dlouhodobé 

partnerství výzkumu, praxe a výuky práva třídenní workshop „Lektorské dovednosti a výuka praktických právnických 

dovedností na právnické fakultě“. Akce se zúčastnilo 15 vyučujících ze dvouprávnických fakult. V rámci téhož projektu 

uspořádala také na přelomu dubna a května studijní pobyt pro vyučující, doktorandy, studenty a externí spolupracovníky 

brněnské fakulty na britských školách: Northumbria University Newcastle a University of Derby.

Ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci Pro bono aliance uspořádala workshop o právních 

dovednostech. V rámci projektu Law4Life Pro bono aliance také participovala na výuce předmětu Profesní etika – ředitel 

PBA Vítězslav Dohnal prezentoval bloky „Vztah právníka ke klientovi“ a „Nestrannost, nezávislost, důstojnost, 

důvěryhodnost a profesionalita“.

Vzdělávací semináře pro advokáty

Ve spolupráci s mezinárodními organizacemi PILnet a Mental Disability Advocacy Centre a Ligou lidských práv uspořádala 

9. května Pro bono aliance seminář „Právní jednání s lidí se zdravotním postižením podle nového občanského zákoníku“. 

Na semináři, pro něž poskytla prostory advokátní kancelář Allen & Overy, přednášel prof. Karel Eliáš a právníci Ligy 

lidských práv a MDAC. Zúčastnilo se 15  advokátů.

Workshop „Právem proti diskriminaci“, určený přednostně pro advokáty a advokátní koncipienty zapojené do pro bono 

centra, seznámil 26. září na půdě Kanceláře veřejného ochránce práv 12 účastníků s právními prostředky ochrany před 

diskriminací. 

Na půdě advokátní kanceláře Kinstellar uspořádala v listopadu Pro bono aliance ve spolupráci s PILnetem i seminář na 

téma „Procesní práva dětí v civilním i trestním řízení ve světle Úmluvy OSN o právech dítěte“.

Tým:

 Vítězslav Dohnal – ředitel, spolupráce 

s právnickými fakultami

 Kateřina Kloubová – pro bono centrum, 

organizace akcí

 Zdeňka Miňhová - účetní

Správní rada:

 Pavel Černý – Ekologický právní servis

 Jiří Nezhyba - Ekologický právní servis

 David Zahumenský – Liga lidských práv

 Helena Svatošová – Iuridicum Remedium

Hospodaření Pro bono aliance v roce 2012

NÁKLADY Kč PŘÍJMY Kč

Provoz kanceláří (nájem a kancelářské potřeby) 48 411 PILnet 114 030

Cestovné 291 374 CEE Trust 120 038

Náklady na komunikaci (vč.poštovného) 5 278 US Embassy 161 024

Tisk, kopírování, propagace 12 805
OPVK - Právnická fakulta UP Olomouc – projekt 
Law4Life

145 116

Právní služby a poplatky 216 600
OPVK - Právnická fakulta MU Brno - projekt 
Partnerství VaV          

621 119

Externí služby (ubytování, strava, lektoři, 
finannční)

110 724 OPVK - Právnická fakulta MU Brno - projekt TDP          97 817

Mzdové náklady,dohody o provedení práce 
(včetně pojištění)

689 894 Dary fyzických a právnických osob 79 800

Ostatní 
(audit,pokuty,penále,poplatky,kurz.ztráty)

24 933 Vlastní činnost a ostatní 165 094

Celkem výdaje 1 400 018 Celkem příjmy 1 504 038
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