
V roce 2021 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 12 let. 

§ V naší síti je zapojeno 132 neziskových organizací a 90 advokátů 
a advokátních kanceláří. 

§ Na začátku roku se novou koordinátorkou Pro bono centra stala 
Veronika Burešová. 

§ V průběhu roku jsme zprostředkovali pro bono právní pomoc např. 
organizacím Svaz tělesně postižených, Remedium,Mařížský park,  
Centrum pro komunitní práci Severní Morava, Práh Brno, Český 
svaz chovatelů, Česká asociace paraplegiků, Sdružení pro 
integraci a migraci a dalším. 

§ Na pomoci těmto se podíleli advokáti a advokátní kanceláře 
Helena Nutilová, Pavla Dušková, STRAUB LEGAL s.r.o., Jan 
Bunganič, VFH Vašíček, Barbora Vráblová, Radka Korbelová, 
Maroš Matiaško, David Strupek, Jakub Tomšej, John Gealfow, 
Allen & Overy, Petr Šlauf, Jiří Matzner a další. 

 
DĚKUJEME!! 
 

Memorandum o spolupráci 
Diskriminaci netolerujeme! 

§ V rámci pokračující spolupráce s Kanceláří veřejného ochránce 
práv (KVOP) jsme zprostředkovali pomoc ve čtyřech 
diskriminačních případech. 

§ Tyto případy se týkaly opatření COVID a jejich dodržování v 
případě klienta s autismem, přeměny ochraného léčení, 
sociálního zabezpečení s přeshraničním prvkem a veřejného 
opatrovnictví. 

§ Případů se ujali advokáti Jiří Matzner, Jakub Tomšej, David 
Strupek a Maroš Matiaško. DĚKUJEME!!!!! 

§ Ombudsman v minulosti ukončil dva případy, u nichž 
konstatoval zjištění diskriminace. V obou případech se pak 
stěžovatel a stěžovatelka obrátili na soud, před nímž je 
zastupovali právníci Pro bono aliance a v obou případech 
jim dal soud v uplynulých týdnech za pravdu a potvrdil tak 
závěry ombudsmana. Jeden případ se týkal diskriminace kvůli 
věku a zdravotnímu postižení, v druhém šlo o diskriminaci 
kvůli těhotenství.Více na 
https://www.ochrance.cz/aktualne/branit_se_proti_diskriminaci_ma_
smysl/?fbclid=IwAR18sQPWNJQgNR-
Azra7AKwIFQMxbpBAMfCbt9Xs-qWByltJaUJKV5a0NUg 

 

Lidská práva na živo 
Konečně offline!!! 

§ V červnu 2021 jsme na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
uspořádali program LIDSKÁ PRÁVA NA ŽIVO. Více na 
https://www.facebook.com/probonoaliance 

§ Vybraní studenti z prvního ročníku tak de facto poprvé vstoupili 

na živo na půdu fakulty a setkali se se svými spolužáky 

OFFLINE.   

 

§ 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. 

 
 

Kam jsme se (ne) posunuli 
Nejde jenom o pay gap!  

§ Dne 23. 6. 2021 a 26. 10. 2021 jsme uspořádali za podpory 
Velvyslanectví USA v Praze diskusi na téma diskriminace žen v 
pracovněprávních vztazích Děkujeme za účast Šárce Homfray, 
Haně Brablcové, Jakubu Tomšejovi a Veronice Kubátové!!!!! 

§ Hot tématem v diskusi se stal pay gap. Více na 
https://www.facebook.com/probonoaliance 

 

Škola lidských práv 2021 
Co se v mládí o lidských právech naučíš… 

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

§ V týdnu od 12. 9. do 18. 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 
Který je ten “nejki”? 

§ Už po čtvrté zasedla Veronika Ježková v nominační radě projektu 
Zákon roku www.zakonaroku.cz . Jejím návrhem byla novela 
zákoníku práce zákon č. 285/2020 Sb. 

§ Vítězem se nakonec stal zákon o bankovní identitě. Více na 
https://www.zakonroku.cz/2021/10/22/anketa-zakon-roku-2020-
zna-sveho-viteze/ 
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021 
 

NÁKLADY 
 

Náklady na komunikaci (telefon)    4 716 Kč 
Externí služby a ostatní  
(webhosting, IT, náklady na Školu lidských práv) 246 950 Kč 
   
Mzdové náklady     71 825 Kč  

 
 
Celkem       323 491 Kč 

 
 

PŘÍJMY 
 
Dary fyzických a právnických osob 
 
Celkem 596 258,39 Kč 

 
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME 
 
 

 
 
 
 

 

 

Advokátní kanceláři Constelius s.r.o., Doucha Šikola - advokáti 
 
Advokátům Jiřímu Kubalovi, Vítězslavu Dohnalovi, Petru Veslému, 
Pavlu Černému, Janu Filipi, Janu Karetovi a dalším (zde 
respektujeme žádost o anonymitu). 

 


