
SUMMARY   From April 2010 we hAve A new nAme pro bono AliAnce

Annual report PILA 2009
The public interest lawyers Association’s primary goal is to achieve systematic changes which would help to make the czech 
Republic’s legal instruments more effective in protecting human rights, public interests and important common values. PILA 
promotes increased access to legal help and socially responsible performance by legal professions. To achieve its goals, PILA  
organizes educational events, supports the exchange of experience and information, cooperation between lawyers from 
NGOs and other legal professions, participates in legislative change, supports the activities of lawyers in other NGOs and 
spreads information about the protection of human rights.

   1. PRO BONO
The pro bono centre programme:
•  the pro bono Clearinghouse handled 22 matters for NGO individual clients  and 7 matters  directly for NGOs.
•  24 law firms (more than 50 individual lawyers) and 42 NGOs participated in the Clearinghouse  last year.
•  PILA organized 2 workshops for attorneys and NGO lawyers on medical patients´ rights.
•  PILA invited Lord Andrew Phillips to promote pro bono legal work in the Czech Republic. Lord Phillips gave  
a lecture for attorneys and NGO lawyers and met students and lecturers of the Charles University law faculty. 
•  PILA promoted  pro bono work in articles and interviews in for NGO and professional sources to promote the  
idea of pro bono and the pro bono centre. 
•  PILA prepared the Pro bono attorney of the year award, presented in cooperation with Czech Bar Association  
and EPRAVO.CZ  in at the prestigious Lawyer of the year competition.
•  We participated in European Pro Bono Forum in Budapest. 

  2. THE ELECTRONIC ADVICE CENTRE (WWW.POTREBUJIPRAVNIKA.CZ)

The web portal www.potrebujipravnika.cz was launched mid 2009. It is designed as an interactive guide to 
legal aid in the Czech Republic. It lists various aspects of typical legal issues and offers practical help in finding 
the proper type of legal aid for a given problem. The portal includes an extensive list of NGOs that provide legal 
aid of any type along with a description of their activities and contacts. There are three target groups: citizens 
with no legal education, professionals and the informed public and finally NGOs.

  3. FREE LEGAL AID
The project ‘New vision, new law’ facilitated the creation of a legal framework to ensure providision of free 
legal aid. To this end, PILA was an active member of the Ministry of Justice ‘s in working group, coordinating 
the participation of other NGOs during new law’s drafting. PILA promoted the project by publishing 4 Bulletins 
and by hosting the webpage www.bezpatnapravnipomoc.cz. PILA contributed to round table discussions on 
this topic organized by the Ministry of Justice.

Despite the unfavourable Czech political situation, the legislation has been drafted and is 
awaiting submission by the Minister to the government for approval.
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Enhancing accessibility
    of legal help

legal education
Czech legal education suffers from exaggerated emphasis on theory and a lack focus on the ethical aspects of law. 

human rights School
The Human Rights School is an ongoing project with a 10 year tradition. It is organized annually for 25 law 
students as an intensive week long training in neglected, albeit important areas of law such as human rights 
and environmental protection.  Regrettably, given the growing interest of students, PILA was not able finance 
the project in 2009. We postponed the Human Rights School until February 2010.   
PILA organized a 10th anniversary benefit meeting of HRS graduates, lecturers and guests in March 2009, and 
kicked off an individual fundraising plan for the event’s future financial survival.

law clinics
PILA supports the establishment and development law clinic in law schools as a thorough, practical and  
value-oriented method of legal training.

PILA methodologically and logistically supported the students´ organization Vsehrd in starting an anti-discrimi-
nation clinic at the law faculty in Prague. Consequently PILA participated in two workshops on communication  
skills for law students in Prague, primarily intended for students involved in the anti-discrimination clinic.

 Socially responsible   
      performance by the legal professions 

OTHER ACTIVITIES
PILA co-organized and participated in a workshop 
„Dvacet let svobodné justice: nedořešené otázky“ 
(20 years of free justice: unsolved questions) and 
also an international conference organized by the 
Ministry of Environment focused on access to justice  
in environmental matters. PILA took part in confe-
rence „Přesvědčivost a transparentnost rozhodovací 
činnosti soudů“ (Convincing and transparent decision  
making in courts). PILA continued to publish the 
electronic bulletin Via Iuris.

STRUCTURE
PILA is a decentralized network of lawyers, responsible  
for the organization of PILA’s individual activities. 
The Annual General Meeting of Members convenes 
once a year and is the supreme body of PILA. In 2009 
PILA had twelve members.
In cooperation with the Executive Board, the Director 
is responsible for the association’s on-going activities, 
regular operations and for writing funding proposals  
for new activities. Mgr. Vítězslav Dohnal is PILA’s  
director. In 2009 the Executive Board consisted of the 
following members: Pavel Černý, Jiří Nezhyba, David 
Zahumenský a Gwendolyn Albert.

CONTACTS
Director, pro bono centre, advice 
centre of accessibility of legal help 
Mgr. Vítězslav Dohnal, PILA, Příběnická 1908, 
390 01 Tábor, tel.: +420 381 253 990,
mobile: +420 776 834 534, e-mail: vdohnal@pilaw.cz

Organization of seminars, workshops and 
conferences, Human rights school 
PhDr. Kateřina Kloubová, tel: +420 774 887 792, 
e-mail: seminare@pilaw.cz 

pro bono – Jan Kober, tel: +420 723 049 009,
email: probono@pilaw.cz

Free legal help – Theodor Klán, 
tel.: +420 774 651 728, email: pravnipomoc@pilaw.cz

www.pilaw.cz 

Support Us: 
We would appreciate your contribution to support 
PILA’s endeavours. Our bank account is: 189 100 
522/0300. IBAN CZ70 0300 0000 0001 8910 0522, 
SWIFT CEKOCZPP. Please send your contact details 
to vdohnal@pilaw.cz so that we can send a receipt 
for tax purposes. 

Any contribution is welcome – your help  
enables pilA to continue its crucial activi-
ties. Thank you!

       PUblic inteReSt lAwYeRS ASSociAtion

Výroční zpráva 2009
PILA 2009 OD DUBNA 2010 MáME NOVý NáZEV PRO BONO ALIANCE

Public Interest Lawyers Association (PILA) sdružuje právníky, kteří usilují  
o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv. Zasazuje se 
proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon 
právnických profesí. Pro naplnění svého poslání PILA připravuje vzdělávací 
akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových 
organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, 
podporuje aktivity právníků působících v neziskových organizacích a šíří  
informace o právní ochraně lidských práv. 

DOBŘÍ ADVOKÁTI SE VRACEJÍ ANEB PRO BONO
Pomáháme neziskovým organizacím získat bezplatné advokátní služby pro sebe 
a své klienty, pomáháme advokátům zapojit se do obecně prospěšných aktivit.

V rámci projektu Pro bono centrum zprostředkováváme pro bono právní služby advokátů 
neziskovým organizacím a jejich klientům (model clearing-house). Koordinátor-právník 
vyhodnocuje požadavky a nabízí jednotlivé případy k převzetí zapojeným advokátním 
kancelářím.

V roce 2009 se nám podařilo zprostředkovat bezplatné advokátní služby pro:  
•  22 požadavků klientů NNO
•  7 požadavků NNO

Do fungování pro bono centra se zapojilo 42 NNO a 24 advokátních kanceláří.

Další aktivity k rozvoji pro bono
• Uspořádali jsme 2 workshopy o právech pacientů pro advokáty a právníky NNO. Uskutečnily 
se v Praze v prostorách advokátní kanceláře Allen&Overy 15. 1. a 19. 3. 2009. 
• V rámci připomenutí prvního roku fungování Pro bono centra jsme zorganizovali přednášku 
a diskusi s Lordem Phillipsem, uskutečnila se beseda se studenty PF UK a setkání s představiteli 
České advokátní komory. 
• Propagovali jsme pro bono v médiích. Na portálu ipravnik.cz nakladatelství C.H.Beck vyšel 
krátký rozhovor s Lordem Andrew Phillipsem o pro bono advokacii, po jednom článku o pro 
bono publikovaly Bulletin  advokacie a Svět neziskovek, dva příspěvky jsme zveřejnili na 
stránkách www.viaiuris.cz. 
•  Průběžně informujeme na internetových stránkách www.probonocentrum.cz. 
• Účastnili jsme se aktivně třetího ročníku European Pro Bono Forum v Budapešti. Ředitel 
PILA Vítězslav Dohnal moderoval jednu část setkání neziskových organizací podporujících 
rozvoj pro bono advokacie a vystoupil s příspěvkem v panelové diskusi na téma vlivu  
ekonomické krize na pro bono advokacii.
• Připravovali jsme vyhlášení prvního ocenění Pro bono advokát roku. Díky vstřícnosti České 
advokátní komory a společnosti EPRAVO.CZ bylo toto mimosoutěžní ocenění poprvé uděleno 
v rámci galavečera soutěže Právník roku 2009.

Finanční a jiná podpora:
•  grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
•  Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
•  Velvyslanectví USA v Praze
•  Česká advokátní komora

A Zvyšování dopstupnosti     
       právní pomoci

HLUBINA – PÁD VLÁDY 
ANEB BEZPLATNÁ 
PRÁVNÍ POMOC

Pomáháme vytvořit efektivní systém 
státem financované právní pomoci.  

V rámci projektu bezplatná právní pomoc usilu-
jeme o přijetí nové legislativní úpravy, která 
zajistí efektivnější poskytování právní pomoci 
sociálně slabším či jinak znevýhodněným lidem. 

v roce 2009: 
• Spolupracovali jsme s Ministerstvem 
spravedlnosti na vzniku tezí a věcného 
záměru zákona o bezplatné právní pomoci.
• O vzniku zákona jsme informovali další  
neziskové organizace a zapojili jsme je do 
jeho přípravy.
• Publikovali jsme 4 bulletiny věnované 
dostupnosti právní pomoci, a rozeslali je 
250 subjektům. Informovali jsme průběžně 
o všech aktivitách odbornou a laickou 
veřejnost na našich internetových stránkách 
www.bezplatnapravnipomoc.cz. Publikovali 
jsme článek o BPP na www.ipravnik.cz.
• Spolupracovali jsme na diskusním kulatém 
stolu organizovaném Ministerstvem spravedl-
nosti v dubnu 2009 k návrhu věcného záměru 
zákona o bezplatné právní pomoci. 

Politická situace se vinou pádu vlády dramaticky 
změnila. Přesto byla ministerstvem spravedlnos-
ti připravena finální podoba věcného záměru 
zákona o BPP. Nově jmenovaná ministryně 
ovšem nepředložila věcný záměr ke schválení 
vládě, celý legislativní proces se tak zastavil  
a čeká na své oživení po volbách 2010.

Finanční podpora:
• Open Society Fund Praha v rámci programu 
Posilování role práva 
• grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska  
v rámci Finančního mechanismu EHP a Nor-
ského finančního mechanismu prostřednictvím 
Nadace rozvoje občanské společnosti
• Ministerstvo spravedlnosti ČR



PORADÍME, POSLOUŽÍME  
(PORADNA DOSTUPNOSTI 
PRÁVNÍ POMOCI)

Pomáháme lidem zorientovat se v mož-
nostech získat právní pomoc, a to zej- 
ména v případech, kdy si nemohou 
dovolit zaplatit advokáta.

V první polovině roku 2009 jsme spustili  
internetový portál www.potrebujipravnika.cz.  
Prostřednictvím něj poskytujeme veřejnosti 
informace o tom, kde a jakou formou mohou 
získat právní pomoc. V návaznosti na fun-
gování portálu jsme elektronickou poštou 
a telefonicky zodpověděli 220 dotazů od 
jednotlivců a neziskových organizací.

Finanční podpora:
• grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska  
v rámci Finančního mechanismu EHP a Nor-
ského finančního mechanismu prostřednictvím 
Nadace rozvoje občanské společnosti.

ROZVOJ PRÁVNÍCH KLINIK  
ANEB CO SI VE šKOLE 
VYZKOUšÍš…

Právní kliniky představují komplexní 
metodu prakticky a hodnotově orien-
tované výuky práva. Je postavená na 
zapojení studentů do řešení konkrétních 
případů z praxe a následném využívání 
získaných zkušeností ve výuce.

V roce 2009 jsme pomáhali spolku Všehrd 
rozběhnout na Právnické fakultě UK v Praze 
antidiskriminační právní kliniku. Poskytovali 
jsme spolku metodické konzultace, podíleli se 
na zpracování základní představy o fungování  
kliniky, zprostředkovali kontakty na nezis-
kové organizace zabývající se diskriminací.  
V návaznosti na to jsme pomohli uspořádat dva 
workshopy o komunikačních dovednostech 
pro studenty PK UK (22. 4. a 6. 11. 2009). 
Akce byly primárně určeny právě pro studenty 
zapojené do antidiskriminační kliniky.

Podpořte nás: 
PILA se stejně jako jiné neziskové organizace 
potýká se změnou finančních podmínek.  
Zejména na nás doléhá odchod tradičních 
donorů do jiných regionů. Proto potřebujeme 
pomoc těch, kdo považují naše aktivity za 
užitečné. Pokud chcete podpořit činnost 
PILA, posílejte své příspěvky na účet  
č. 189 100 522/0300, jako variabilní sym-
bol uveďte 77ddmmrrrr (datum narozeni). 
Pokud byste přispívali za právnickou osobu, 
uveďte variabilní symbol ve tvaru 77ICO. Do 
zprávy pro příjemce uveďte aktivitu PILA, 
kterou chcete podpořit. 

Každý váš příspěvek je pro nás 
důležitý a dává nám možnost dále  
rozvíjet naše zásadní aktivity! 

České právní vzdělávání trpí přílišnou teoretičností a malým důrazem etiku. Studenti si neos-
vojí praktické právnické dovednosti, studium se málo zaměřuje na společensky odpovědný 
výkon právnických profesí.

šKOLA LIDSKÝCH PRÁV ANEB UČÍME PRÁVO JINAK
Ukazujeme studentům právnický fakult, jak využívat právo k ochraně lidských 
práv a veřejných zájmů. Věříme, že také díky našim aktivitám budou své právní 
profese vykonávat odpovědněji a budou se více zamýšlet nad dopady své práce.

Základem Školy lidských práv je týdenní intenzivní vzdělávací trénink pro 20–25 účastníků. 
Na něj v průběhu následujícího roku navazuje třídenní pokračovací setkání. 

Na Škole lidských práv:
•  Ukazujeme budoucím právníkům, jak právo (ne)funguje v praxi. 
•  Umožňujeme studentům, aby si alespoň zprostředkovaně na právní realitu sáhli. 
•  Podněcujeme jejich kritické právní myšlení. 
•  Využíváme reálné případy, zveme jejich přímé aktéry. 
•  Přednášejí lektoři s praktickými zkušenostmi z neziskového sektoru. 
•  Pracujeme různými interaktivními metodami. 
•  Večerními hosty jsou zajímavé osobnosti právního i neprávního světa.

Součástí ŠLP je u každého studenta dobrovolná praxe v rozsahu 70 hodin v neziskových  
organizacích.

Celý rok jsme fundraisovali… a nakonec vyrajzovali.
V roce 2009 se po 10 letech Škola lidských práv v týdenní podobě neuskutečnila. Přes naši 
veškerou snahu se nám nepodařilo získat dostatečné finanční prostředky na její uspořádání  
v tradičním podzimním termínu. Nakonec se nám podařilo tento týdenní výukový kurz finančně 
zajistit díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze a přesunout na počátek roku 2010. Škola 
lidských práv se v plném rozsahu konala v únoru 2010 v Brně na Kozí Horce. Zúčastnilo se jí 
23 studentů ze všech právnických fakult ČR, kteří v neformální atmosféře absolvovali více než 
40 výukových hodin. Výuka zahrnula nácvik komunikačních dovedností pro práci s klienty, 
blok věnovaný právům pacientů, právu na informaci, studenti hráli role účastníků v simulo-
vaném správním řízení, věnovali se aspektům diskriminace, zamýšleli se nad etikou výkonu 
právnické profese, rozplétali chapadla nadnárodních korporací a určovali jejich společenskou 
odpovědnost a zvažovali případovou studii z oblasti migrace. Jako hosty jsme uvítali předsedu 
Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, advokáta Tomáše Rašovského a Daniela Kauckého 
z neziskové organizace Fokus Praha. Pokračování ŠLP se bude konat v květnu 2010.

Oslava desetiletí ŠLP 26. 3. 2009 v Brně
Pozvaní absolventi, lektoři a hosté všech 10 ročníků Školy lidských práv společně s námi 
oslavili desetiletí trvání projektu Školy lidských práv. V tombole vyhráli skvělé ceny a tančili 
a zpívali s Docuku skoro do rána. 

B Výchova k odpovědnému 
         výkonu právních profesí

Hospodaření / Financial Report
PŘÍJMY/ Revenue Kč eUr

Open Society Fund Praha 114 626 4 506

Trust for Civil Society in CEE 829 267 32 597

BG NROS z prostředků Finančních mechanismů 
EHP / Norska / Norway financial mechanism 253 535 9 966

Velvyslanectví USA v Praze / US Embassy Prague 93 881 3 690

dary fyzických a právnických osob / Donations 53 714 2 111

vlastní činnost a ostatní / Paid services 132 246 5 198

   

Celkem příjmy / Total Revenue 1 477 269 58 068

NÁKLADY/Expences Kč eUr

osobní náklady na realizaci aktivit / Personal costs 
of projects realization 993 840 39 066

externí služby pro zajištění aktivit (ubytování, 
strava, lektoři) / External services (accommodation, 
meals, lecturers)

159 909 6 286

propagace / Promotion 200 264 7 872

komunikace / Communication 40 593 1 596

provoz kanceláří / Office 28 192 1 108

audit / Audit 20 000 786

jiné náklady (poplatky, kurzové ztráty) / Other costs 52 406 2 060

   

Náklady celkem / Total Expenses 1 495 204 58 774

PRINCIP PARTNERSTVÍ: 

K dosažení vysoké kvality svých aktivit  
a pro jejich co nejširší dopad usiluje 
PILA o spolupráci s jinými organizace-
mi, institucemi a jednotlivci. K našim 
partnerům patří např. právnické pro-
fesní komory a organizace, právnické 
fakulty, nevládní organizace nebo 
právní nakladatelství.

Advokátní kanceláře 
zapojené do pro bono: 
Allen & Overy, DLA Piper, Clifford Chance, Mgr. 
Radka Dohnalová, e/n/w/c, Giese & Partner, Korbel, 
Tuháček a partneři s.r.o., AK Holubová, Kinstellar, 
Lovells, JUDr. Petra Marková, Mgr. Tomáš Rašovský, 
SMED Jorgensen, Mgr. Alena Štraubová, JUDr. Ondřej 
Tošner, Mgr. Žaneta Vitů, Mgr. Stanislav Servus,  
Squire Sanders Dempsey, JUDr. Ivana Waigandová, 
Wejmelka a Wunsch, Mgr. Zuzana Kotrbancová, Mgr. 
David Netušil, Mgr. David Strupek

Neziskové organizace 
zapojené do projektu pro bono: 
Acta non verba, Agapo, Aperio – Společnost pro 
zdravé rodičovství, Asociace občanských poraden,  
Argo – Společnost dobré vůle Zlín, Centrum pro 
zdravotně postižené kraje Praha, Český svaz ochránců 
přírody, Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi, Diako-
nie ČCE – Středisko v Rokycanech, Dobrovolnické 
centrum Kladno, Domov Kamarád, Ecce Hommo 
Šternberk, Ekologický právní servis, Élektra, Emau- 
zy ČR, Fokus Praha, Fokus Mladá Boleslav,  
Gender studies,  Helppes – Centrum výcviku psů pro 
postižené, In IUSTITIA, IQ Roma servis, Iuridicum 
Remedium, Jekhetani Luma – Společný Svět, Klub 
nemocných cystickou fibrózou, Kofoedova škola, 
Kolumbus, Lékořice, Liga lidských práv, Mental 
Disability Advocacy Center, Mezinárodní sdružení 
Občanské Bělorusko, Modřanská trojka, Nadace 
Mezinárodní potřeby, Občanská komise za lidská 
práva, Oberig, Oblastní charita Hradec Králové, 
Péče o duševní zdraví, Persefona, Remedium Praha, 
Společenství křesťanské pomoci Boéthia, Sdružení 
občanů zabývajících se emigranty – SOZE, Sdružení 
pro integraci a migraci, Svaz důchodců České  
republiky Liberec, Transparency International – Česká  
republika, Z§vůle práva, Život bez bariér / Projekt 
pro bono podporuje Česká advokátní komora

Neziskové organizace, se kterými 
systematicky spolupracujeme: 

Liga lidských práv, Ekologický právní servis, Iuridicum 
Remedium, Z§vůle práva, Oživení, Transparency  
International, Asociace občanských poraden, Poradna  
pro občanství, občanská a politická práva, Orga-
nizace pro pomoc uprchlíkům

Za přízeň děkujeme: 

Lord Andrew Phillips, Jan Gruber, Maxim Tomoszek, 
Veronika Tomoszková, Kateřina Šimáčková, Věra 
Honusková, Marek Svoboda, Iva Chaloupková, 
Atanas Politov, Filip Czernicki, Julia Kluczinska, 
Veronika Kristková, Jan Kober, Theodor Klán, Jan 
Kuklík, Tomáš Horáček, Miroslav Chochola, Dana 
Prudíková, Josef Baxa, František Korbel, Jan Passer,  
Klára Hrůšová, Ivo Laryš, Ivana Sůsová, Helena 
Válková, Martin Mařík, Kateřina Tomková, Michal 
Bobek, Tomáš Rašovský

Finančně nás podpořili: 
Tomáš Blažek, Michal Bobek, Jiří Brož, Kateřina 
Červená, Radka Dohnalová, Petr Dvořák, Sandra 
Götzingerová, Petr Kubačka, Jan Kratochvíl, Veronika 
Kristková, Ondřej Ručka, Luděk Šikola, Allan&Overy, 
AK Korbel, Tuháček & partneři, s.r.o.

       Co jsme ještě dělali
PILA spolupořádala seminář Ligy lidských práv „Dvacet let svobodné justice: nedořešené 
otázky“. Akce se uskutečnila 18. listopadu 2009 v prostorách Nejvyššího správního soudu.

Ředitel PILA Vítězslav Dohnal se zúčastnil konference „Přesvědčivost a transparentnost 
rozhodovací činnosti soudů“, kterou ve dnech 26. a 27. 11. 2009 pořádala v Senci slovenská 
nezisková organizace Via Iuris.

V rámci českého předsednictví EU pořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR mezinárodní 
konferenci věnovanou přístupu k soudům v záležitostech souvisejících s ochranou 
životního prostředí. Účastníci konference se zabývali především zkušenostmi s aplikací 
tzv. „Aarhuské úmluvy“. Akce se uskutečnila ve dnech 16. a 17. 4. v Brně v prostorách 
Nejvyššího správního soudu. PILA se spolu s Ekologickým právním servisem podílela na 
přípravě programu.

Pokračujeme ve vydávání elektronického bulletinu Via iuris – www.viaiuris.cz.

“Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.”
                                               (Jan Ámos Komenský)

Struktura a kontakty       
PILA pracuje jako decentralizovaná síť právníků, kteří se jako členové nebo 
externí spolupracovníci podílejí na zajišťování jednotlivých aktivit. Nejvyšším 
orgánem je členské shromáždění, které se koná jednou za 2 roky. V roce 2009 
měla PILA 13 členů.

Kontinuální práci sdružení, návrhy na nové aktivity a běžný chod sdružení zajišťuje jeho 
ředitel ve spolupráci se správní radou.  Ředitelem byl zvolen Vítězslav Dohnal. Členy správní 
rady byli roce 2009 Pavel Černý, Jiří Nezhyba, David Zahumenský a Gwendolyn Albert.

KONTAKTY 
Ředitel, pro bono centrum, poradna dostupnosti právní pomoci 
Mgr. Vítězslav Dohnal, PILA, Příběnická 1908,  390 01 Tábor, 
tel.: 381 253 990, mobil: 776 834 534, e-mail: vdohnal@pilaw.cz 

Organizační zajištění seminářů, workshopů, 
konferencí, Školy lidských práv atd. 
PhDr. Kateřina Kloubová, mobil: 774 887 792, e-mail: seminare@pilaw.cz 

pro bono centrum 
Jan Kober, mobil: 723 049 009, email: probono@pilaw.cz

Bezplatná právní pomoc
Theodor Klán, tel.: 774 651 728, email: pravnipomoc@pilaw.cz 

www.pilaw.cz
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