
V roce 2020 navázala Pro bono aliance na své minulé 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 (www.probonocentrum.cz) funguje již 11 let. 

§ V naší síti je zapojeno 125 neziskových organizací a 70 advokátů 
a advokátních kanceláří. 

§ Na začátku roku se novou koordinátorkou Pro bono centra stala 
Ondřejka Kocichová. 

§ V průběhu roku jsme zprostředkovali pro bono právní pomoc např. 
organizacím Fokus, Svaz nevidomých, Ekocentrum Koniklec, 
Charita, KVOP, Rozum a cit, Český ženská lobby a dalším. 

§ Na pomoci těmto se podíleli advokáti a advokátní kanceláře Aleš 
Epinger, Maroš Matiaško, David Strupek, Jakub Tomšej, Allen & 
Overy, Petr Šlauf, Jiří Matzner, Vítězslav Dohnal, Pavel Veselý a 
další. 

 
DĚKUJEME!! 
 

Memorandum o spolupráci 
Diskriminaci netolerujeme! 

§ Naše spolupráce s Kanceláří veřejného ochránce práv (KVOP) 
nadále úspěšně pokračovala, naši právníci nadále zastupují a 
poskytují pomoc v diskriminačních případech. 

§ Tyto případy se týkaly např. diskriminace z důvodu 
náboženského vyznání, diskriminace z důvodu zdravotního 
postižení či věku. 

§ V případech byli činní advokáti Jakub Tomšej, Radka Korbelová 
a další. DĚKUJEME!!!!! 
 

 

Lidská práva na živo 
 

§ V únoru 2020 jsme na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
uspořádali program LIDSKÁ PRÁVA NA ŽIVO. Více na 
https://www.facebook.com/probonoaliance 

§ Vybraní studenti z prvního ročníku si tak osahali lidská práva 

v praxi. Jako vždy sklidila největší ohlas návštěva Ústavního 

soudu a přednáška ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové. 

 

§ Ochutnávku lidských práv na živo zajistili ústavní soudkyně 

Kateřina Šimáčková, právnička Veronika Ježková, advokát 

David Oplatek, advokát Vítězslav Dohnal, zástupci organizace 

Frank Bold, zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv i 

katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

 

 

Protinožci a české NNO 
Australané v ČR  

§ Dne 10. 1. 2020 jsem přivítali 20 australských studentů v Praze a 
seznámili je s prací neziskového sektoru v ČR. Představily se 
organizace Pro bono aliance, proFem, La Strada a SIMI 

§ Hot tématem se stal program „Try walk in my shoes!, který vedla 
Gábina Leblochová z PF Univerzitxy Palackého Více na 
https://www.facebook.com/probonoaliance 

 

Škola lidských práv 2020 
Co se v mládí o lidských právech naučíš… 

§ V září se sešli na Škole lidských práv studenti právnických fakult 
napříč republikou. 

§ V týdnu od 13. 9. do 19. 9. se studenti dotkli různých témat, 
jejichž pojítkem však byla lidská práva. 

§ Studenti mohli získávat zkušenosti od lektorů a odborníků, mezi 
kterými nechyběli Kateřina Šimáčková, Vojtěch Šimíček Maxim 
Tomoszek, Monika Šimůnková, Filip Melzer, Zdeněk Červínek, 
zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv, Kumar 
Vishwanathan,Vítězslav Dohnal, Veronika Ježková, Magda 
Faltová, Martin Kopa, advokáti z Frank Bold a zástupci 
Kanceláře vládního zmocněnce pro ESLP.  

§ Více na www.skolalidskychprav.cz a  
https://www.facebook.com/patafakulta 

 
 

 
 

 

Zákon roku 
Chceme svět digitální 

§ Už po třetí zasedla Veronika Ježková v nominační radě projektu 
Zákon roku www.zakonaroku.cz .  

§ Vítězem se nakonec stal zákon o právu na digitální služby. Více na 
www.zakonroku.cz 
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 – vstupní zůstatek 150 441,81 Kč 
 

NÁKLADY 
 

Náklady na komunikaci (telefon)    4 716 Kč 
Externí služby a ostatní  
(webhosting, IT, náklady na Školu lidských práv) 279 039,57 Kč 
   
Mzdové náklady     104 507,50 Kč 

 
 
Celkem       388 263,07 Kč 

 
 

PŘÍJMY 
 
Dary fyzických a právnických osob   294 785 Kč 
Dotace (grant US Embassy)     57 320 Kč 
 
Celkem       352 105,36 Kč 

 
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME 
 
 

 
 
 
 

 
 

Advokátní kanceláři: Šíp, Kadlec; Doucha Šikola advokáti, Čermák 
a partneři 
 
Advokátům a dalším dárcům: Jiřímu Kubalovi, Vítězslavu 
Dohnalovi, Petru Veselému, Pavlu Černému, Janu Filipi, Janu 
Karetovi, Tomáši Blažkovi, Vladislavě Křivové, Radku Motzke, 
Marii Machálkové, Robertu Cholenskému, Veronice Olšarové, 
Marku Teařovi, Jaroslavu Benákovi a dalším (zde respektujeme 
žádost o anonymitu). 

 


