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BONO ALIANCE

l

spojuje právníky, kteří usilují o právní pomoc pro všechny a zasazují se
o zodpovědnější práci advokátů, soudců, státních zástupců i dalších právníků.

l

přispívá k tomu, aby budoucí i současní právníci byli citlivější
k problémům lidí i společnosti.

l

usiluje o to, aby i ti slabší našli v právním řádu a v právnících větší zastání.

l

je občanským sdružením.

www.probonoaliance.cz
www.probonocentrum.cz
www.potrebujipravnika.cz
www.bezplatnapravnipomoc.cz

NAŠE PRÁCE
PRO BONO CENTRUM

rách advokátní kanceláře Allena & Overy v Praze.
U příležitosti 3. výročí fungování projektu Pro bono

Jsme přesvědčeni, že součástí advokátní profese má
být poskytování bezplatných služeb těm, kdo si je
nemohou dovolit. Proto pomáháme neziskovým
organizacím a jejich klientům získat bezplatné advokátní služby. Mezi advokáty i další právnickou veřejností propagujeme myšlenku pro bono.

Martin Vychopeň.
Již poněkolikáté jsme se zúčastnili prestižní konference European Pro Bono Forum. Ředitel PBA Vítězslav Dohnal vystoupil v panelové diskusi na téma
Pro bono a ochrana lidských práv.
Zapojili jsme se rovněž do rozvoje pro bono na
Slovensku. Spolu s kolegy z Maďarska jsme předávali zkušenosti nově vznikajícímu pro bono centru při
nadaci Pontis.
Pro bono jsme měli díky pořádající společnosti Court
of Industry možnost prezentovat také před širší
právnickou veřejností na Právním sympoziu, které se
konalo v Ostravě ve dnech 12. a 13. 10. 2011.

centrum se v rezidenci amerického velvyslance
v Praze konal dne 9. 6. 2011 kulatý stůl na téma Profesní etika a dostupnost právní pomoci. Svou účastí
akci poctil velvyslanec USA v Praze Norman L. Eisen,
soudkyně Nejvyššího správního soudu Kateřina
Šimáčková nebo předseda České advokátní komory

Od července 2008 se nám podařilo zajistit právní
pomoc pro více než 150 požadavků neziskových organizací. Do projektu je zapojeno 45 advokátních
kanceláří. Díky naší iniciativě se na soutěži Právník
roku uděluje ocenění Pro bono. V roce 2011 ho získala JUDr. Petra Marková z Plzně.
Pro advokáty a pracovníky neziskových organizací jsme
připravili workshop „Komunikační dovednosti, vyjednávání“, který se uskutečnil ve čtvrtek 22.9. 2011 v prosto-

ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV
Usilujeme o to, aby budoucí právníci byli ochotnější
a schopnější využívat právo k ochraně lidských práv
a aby své budoucí profese vykonávali zodpovědně.
Proto pořádáme týdenní interaktivní workshopy
Škola lidských práv. Jako lektoři zde působí právníci
neziskových organizací, advokáti, soudci a vyučující
právnických fakult, jako hosty zveme přední osobnosti českého právního světa. Školu lidských práv absolvovalo během 14 ročníků již bezmála 350 studentů.

O pro bono a dalších aktivitách ke zvýšení dostupnosti právní pomoci jsme diskutovali rovněž s australskými studenty právnických fakult v rámci předmětu International Law and Human Rights.
Zorganizovali jsme pro ně jednodenní workshop dne
21. 1. 2011 v Praze.

www.probonocentrum.cz
V roce 2011 se Školy lidských práv poprvé uskutečnily jako volitelné předměty na právnických fakultách v Brně (12. – 16.9.2011) a v Praze (3. – 8. 10.
2011) Navíc se nám podařilo uspořádat dvě navazující setkání. Jedno na Jůnově statku u Prahy (20. –
22. 3. 2011) a druhé v Táboře (24. – 26. 6. 2011).
Mezi lektory a hosty ŠLP se v roce 2011 zařadili např.
soudci NSS Kateřina Šimáčková, Zdeněk Kühn a
Karel Šimka, soudci Jan Vyklický, Martin Prokop a
Zdeněk Pořízek, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil,
prezidentka Exekutorská komory ČR Jana Tvrdková,

proděkan PF UK Pavel Šturma, vyučující PF MU Pavel
Molek, právník kanceláře Veřejného ochránce práv
Michal Čermák, advokát a bývalý vyšetřovatel Václav
Láska, poradce pro otevřenost veřejné správy
Oldřich Kužílek, lektor komunikačních dovedností
Jan Gruber nebo režisérka Tereza Reichová. Zapojili
se rovněž zástupci neziskových organizací Ekologický právní servis, Liga lidských práv, Persefona,
In Iustitia, Oživení, Iuridicum Remedium a Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Ze Školy lidských práv

PRÁVNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
MODERNĚ –
PRAKTICKY A ETICKY

Spolupracujeme s právnickými fakultami s cílem zaměřit právnické vzdělávání více prakticky a hodnotově. Připravujeme workshopy o metodách výuky
práva, metodicky radíme při zavádění právních klinik na právnické fakulty. Podíleli jsme se na vzniku
Centra pro klinické právní vzdělávání na Právnické
fakultě UP v Olomouci.
Od roku 2010 jsme partnerem projektu právnické
fakulty MU v Brně. Jedná se o projekty Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva a (reg. č.

ENGLISH RESUME
THE PRO BONO ALIANCE MISSION
l Brings together lawyers who promote legal aid
for all and aims to develop a responsible approach by attorneys, judges, state prosecutors and
other lawyers.
l Contributes to a developing sensitivity by future
and current lawyers to people’s and society’s
issues.
l Wants to ensure that the disadvantaged can
benefit from better advocacy in the legal system
and from lawyers.

PRO BONO ALIANCE ACTIVITIES
Pro bono center: PBA runs Pro bono center, a clearing
house providing non-profit organizations and their
clients with free legal services. Since July 2008, we
have provided legal assistance to nonprofit organiza-

CZ.1.07/2.2.00/15.0198) a Dlouhodobé partnerství
výzkumu, praxe a výuky práva (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/
/17.0044).
Dne 24. 2. 2011 se v rámci projektu „Teorie – dovednosti – praxe“ uskutečnila konference s názvem „Dovednostní metody výuky práva.“ Pro bono aliance se
významně podílela na přípravě celého programu
konference.
Dne 5.5.2011proběhl workshop zabývající se dovednostními formami výuky. Dopolední část workshopu
lektorsky zajistil Vítězslav Dohnal z PBA, v odpolední části představila výukové metody Rebecca
Huxley-Binns, která získala prestižní britský titul
Law teacher of the Year 2010.
Pro bono aliance a Právnická fakulta MU v Brně dále
organizovaly v rámci projektu Teorie – dovednosti –
praxe“ ve čtvrtek 8. 12. 2011 seminář „Lektorské
dovednosti při výuce na vysoké škole.“ Seminář lektorky vedl Jan Gruber.
Pro bono aliance ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně připravila v rámci
projektu „Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a
výuky práva“ rovněž studijní pobyt ve Varšavě zaměřený na praktické formy právního vzdělávání zejména právní kliniky. Pobyt se konal v termínu 27. 11. –
2. 12. 2011.
Na právnické fakultě UK v Praze spolupracujeme s projektem Právo pro praxi-rozvoj a inovace magisterského programu právo a právní věda (reg.č.
CZ.2.17/3.00/33286). Pro vyučující PF UK jsme realizovali dva workshopy „Jak (lépe) učit právo“ (25. 2.
a 17. 6. 2011). Lektorsky workshopy připravili Vítězslav Dohnal, Markéta Slezáková a Jan Gruber. Dále

tions and their clients, answering more than 150 requests. Currently 45 law firms have joined the project.
We promote the pro bono ideal to other lawyers and the
wider legal sector by organizing educational workshops
and roundtables.
The School of Human Rights, a series of week-long
workshops: The lecturers are legal professionals
working in NGOs, attorneys, judges, or professors
from law schools. Invited guests are typically leading practitioners in the Czech legal world. During
its 14 year history, nearly 350 students have graduated from the School of Human Rights. In 2011, for
the first time, the Human Rights School was held as
an elective course for 20 students each, in two law
schools: in Brno (12 – 16 September 2011) and Prague (3 – 8 October 2011) In addition, we were able
to hold two follow-up meetings: the first on Jůnův
farm near Prague (20 – 22 March 2011); the second
was in Tabor (24 – 26.6.2011).
Modern legal education – practical and ethical: We
cooperate with law faculties to increase emphasis
on practical skills and values in legal education. We
hold 3 workshops on methods of teaching law and
advise on methodology during legal clinics at law
schools. As a partner, we participate in Brno Law
faculty project, we provide assistance to project in
Prague Law faculty. We contributed and participated
to establishment of the Centre for Clinical legal education at the Law Faculty in Olomouc.
Professional ethics: Since 2010 we have increasingly engaged in the topic of professional ethics. In this
context, at the Law Faculty in Olomouc, we helped
with the introduction of Professional Ethics as a new
subject. Among others, Vítězslav Dohnal, Director of
Pro bono aliance is an external sponsor / guest lecturer of the subject. At the same university, we participated in preparation of the conference

jsme na stejné fakultě zajistili supervize v hodinách
vyučujících, kteří projevili zájem o zlepšení své
výuky po metodické stránce.

PROFESNÍ ETIKA
Od roku 2010 se více zabýváme tématem profesní
etiky. Na Právnické fakultě UP v Olomouci jsme
proto pomáhali se zavedením nového předmětu
Profesní etika, ředitel Pro bono aliance mimo jiné
působí jako externí garant předmětu. Na téže fakultě jsme se podíleli na přípravě konference Profesní
etika – Quo Vadis, která se uskutečnila ve dnech 6. a
7. 5. 2011. Tématům hodnot v právu a odpovědnému
výkonu právnických profesí věnujeme pozornost
také v programu Školy lidských práv na workshopech
pro vyučující.

PORADNA DOSTUPNOSTI
PRÁVNÍ POMOCI

Občanům jsme i v roce 2011 poskytovali základní
poradenství o možnostech získat právní pomoc, a to
zejména v případech, kdy si nemohou dovolit zaplatit advokáta. Emailem a telefonicky jsme poskytli
180 konzultací zaměřených na to, u jakých institucí
a jakým způsobem je možné získat (nejen) bezplatné
právní služby.

www.potrebujipravnika.cz

Professional Ethics – Quo Vadis, held on 6 – 7 May
2011.
Legal aid availability consultations: We provided
basic advice on how to get legal assistance to citizens in 2011, especially for those who could not
afford to pay an attorney. We provided 180 phone
and email consultations on where pro bono and
other legal services can be obtained from various
institutions.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM/ OUR PARTNERS
Advokátním kancelářím zapojeným do pro
bono (stav k 30. 6. 2012)/
The law firms involved in Pro bono (as of
30 June 2012):
Allen & Overy; Bird & Bird; Clifford Chance;
DLA Piper; e/n/w/c; Giese & Partner; Havlíček
& Janeba; Hogan Lovells; Holubová – advokáti;
Kinstellar; Korbel, Tuháček a partneři; Kubica,
Zajíc & partneři; Poncza Šrámek; Schaffer a
Partner; Sládek a Partners; SMED Jorgensen;
Squire Sanders Dempsey; Vašíček, Frimmel,

NÁŠ

Honěk; Vejmelka & Wünsch; JUDr. Karel Bocek;
JUDr. Jozef Bohdan; Mgr. Kateřina Buďveselová; JUDr. Robert Černý; Mgr. Radka
Dohnalová; Mgr. Ing. Petra Jelínková; Blanka
Kepková; Mgr. Zuzana Kotrbancová; Mgr. Jiří
Kubala; JUDr. Petra Marková; Mgr. David
Netušil; JUDr. Ing. Václav Pátek; Mgr. Martin
Pešek; Mgr. Jan Procházka; Mgr. Tomáš
Rašovský; Mgr. Stanislav Servus; Mgr. David
Strupek; Mgr. Alena Štraubová; JUDr. Lucie
Štroufová; JUDr. Ondřej Tošner; Mgr. Matěj
Vácha; Mgr. Žaneta Vítů; JUDr. Ivana
Weigandová.

Za finanční a jinou podporu/
For financial and other support,
we thank the following:
Stanislav Pazderka, Petr Kubačka, Matěj Vácha,
Tomáš Mráz, Nigel Robinson, Vítězslav Dohnal,
Allen&Overy, Kinstellar, Squire Sanders &
Dempsey, Šikola & partneři, Gwendolyn Albert,
Kateřina Šimáčková, Maxim Tomoszek, Jan
Gruber, Markéta Slezáková, Jan Filipi, Ondřej
Ručka, Česká advokátní komora, Velvyslanectví
USA v Praze, International Visegrad Fund,
PILnet, CH.Beck, Ekologický právní servis, Liga
lidských práv, Právnická fakulta UK v Praze,
Právnická fakulta MU Brno, Právnická fakulta
UP Olomouc, Miroslav Chochola.

TÝM/OUR TEAM

Ředitel, spolupráce s právnickými fakultami, poradna dostupnosti právní pomoci
– Mgr. Vítězslav Dohnal, Příběnická 1908, 390 01 Tábor tel.: 381 253 990, mobil: 776 834 534, e-mail: vdohnal@probonoaliance.cz
Koordinace společných aktivit s Právnickou fakultou MU v Brně
– Mgr. Veronika Kristková, mobil:724 033 052, email: kristkova@probonoaliance.cz
Pro bono centrum, organizační zajištění seminářů, workshopů a dalších akcí
– PhDr. Kateřina Kloubová, mobil: 774 887 792, e-mail: seminare@probonoaliance.cz, probono@probonoaliance.cz
Členy správní rady byli Pavel Černý, Jiří Nezhyba, David Zahumenský a Helena Svatošová.

HOSPODAŘENÍ/FINANCES (2011)

rozdíl mezi výdaji a příjmy tvoří příjmy, které organizace obdržela v roce 2011, budou však utraceny až v následujících letech/
The differences between expenses and income will be allocated
in following years

www.probonoaliance.cz
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