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Právníci v Pro bono alianci jsou pøesvìdèeni, že podstatou jejich profese je služba. Služba 
poskytovaná slušnì na slušné úrovni. Usilují o to, aby právníci byli více zapojeni do øešení 
problémù ve spoleènosti a nežili ve slonovinové vìži nesrozumitelných formulací 
a nepøístupných kanceláøí. 

Rok 2013 byl pro Pro bono alianci obdobím významné obmìny výkonného týmu, stabilizace 
èinnosti, a vedle toho i významných kulatých a pùlkulatých výroèí. V polovinì roku jsme oslavili 
páté výroèí od chvíle, kdy jsme zaèali zprostøedkovávat neplacené právní služby pro neziskové 
organizace: díky advokátùm zapojeným do naší sítì jsme za 5 let existence služby pro bono 
centra zprostøedkovali právní pomoc ve více než 250 pøípadech.

Patnácté výroèí loni oslavila i naše Škola lidských práv, o níž se doètete více níže. Na podzim 
pak Pro bono aliance jako celek oslavila již deset let od svého založení. Kromì projektu pro 
bono centra se významnì zasadila napøíklad o rozvoj právních klinik a jiných forem 
spoleèensky odpovìdné výuky práva.

Víme, že mùžeme k ochranì lidských práv a vìtší dostupnosti právní pomoci udìlat více. 
V dalších letech se o to spolu s našimi partnery chceme pokusit. Vìøíme, že spoleènì 
mùžeme ještì více pøispìt k tomu, aby právníci byli k problémùm kolem sebe citlivìjší. 
Pro bono aliance, to jsou právníci s citem. 

Petr Kutílek, øeditel

Právníci s historií 
5 let Pro bono centra
10 let organizace
15 let Školy lidských práv

Právníci pro všechny
Vìøíme, že v demokratickém právním státu mají mít pøístup k právní pomoci nejen ti, co si to 
mohou dovolit. 

V roce 2013 samotném tak naše pro bono centrum zprostøedkovalo úspìšnì 48 požadavkù 
– 30 z nich se týkalo potøebných individuálních klientù neziskových organizací (rodinné právo, 
exekuce, pracovnìprávní vìci atd.) a 18 se týkalo záležitostí neziskových organizací 
samotných (revize stanov, pracovnìprávní vìci apod.).

Naše emailová Poradna dostupnosti právní pomoci (www.potrebujipravnika.cz) zodpovìdìla 
220 dotazù týkajících se možnosti získat právní pomoc. Ve spolupráci se serverem 
Aktuálnì.cz jsme poprvé pøipravili on-line právní poradenství,  v nìmž spolupracující advokáti 
radili pøímo na webových stránkách serveru.

Vítìzslav Dohnal, pøedseda správní rady



Investujeme do rozvoje spoleèenské odpovìdnosti budoucích právníkù, a poøádáme tedy 
vzdìlávací programy pro studenty práv. K našim významným a úspìšným dlouhodobým 
projektùm patøí Škola lidských práv, jejíž první roèník se uskuteènil již v roce 1999 (realizaci 
projektu pøevzala PBA v roce 2003 od Ekologického právního servisu a Ligy lidských práv). Od 
roku 1999 se Školy lidských práv zúèastnilo již více než 300 studentù právnických fakult. Díky 
Škole lidských práv získali zkušenosti a inspiraci k tomu, aby právo více pøispívalo k naplòování 
ideálu spravedlnosti. 

V roce 2013 jsme v rámci projektù Teorie-Dovednosti-Praxe a Dlouhodobé partnerství 
zorganizovali hned dva vzdìlávací programy tohoto typu: „Škola lidských práv“ a „Lidská práva 
naživo“. Jejich prostøednictvím se pokroèilejší i mladší studenti Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brnì seznámili s právními nástroji ochrany lidských práv a veøejného zájmu 
a získalo praktické dovednosti pro výkon právnické profese. 

Právnické fakultì Masarykovy univerzity jsme také pomáhali s organizací zahranièních stáží 
pro mladé akademiky. Uskuteènily se tak studijní pobyty v Polsku a Velké Británii. 

Právníci jako partneøi
ombudsmana
univerzit
i advokátních kanceláøí

Právníci budoucnosti

Nejsme solitéøi. Víme, že vìtšího dopadu našich aktivit dosáhneme, když budeme 
spolupracovat s dalšími jednotlivci i institucemi.  Snažíme se být dobrými partnery. 
Spolupracujeme nejen s právnickými fakultami, ale i s Kanceláøí veøejného ochránce práv. 
V roce 2013 jsme zprostøedkovali celkem pìt pøípadù, u nichž ombudsman došel k závìru, že 
s nejvìtší pravdìpodobností došlo k diskriminaci. Koncept pro bono a spoleèenské 
odpovìdnosti právníkù podporujeme i partnerstvím v kategoriích pro bono v soutìžích Právník 
roku a novì i Právnická firma roku, které poøádají Èeská advokátní komora 
a spoleènost ePravo.



Nejsme izolovaným ostrovem. Naše práce èerpá 
z velké èásti z mezinárodních zkušeností. A víme také, 
že už i my mùžeme nabídnout cenné zkušenosti 
kolegùm z jiných  zemí. Nadále pokraèovala tedy i naše 
spolupráce se sítí PILnet. V rámci naší úèasti na 
European Pro Bono Forum ve Varšavì, které se konalo 
v øíjnu 2013, jsme se stali jsme také ustavujícími èleny 
European Pro Bono Alliance, která bude koncept pro 
bono právní pomoci propagovat napøíè evropským 
kontinentem. Jsme také partnery v novém projektu 
PILnetu, který bude koncept pro bono šíøit i do zemí 
postsovìtského prostoru. Pøispíváme tak k rozvoji 
a stabilitì evropského sousedství.

Právníci s mezinárodním pøesahem

Právníci v regionech
Víme, že mimo hlavní centra mají lidé menší možnost získat právní pomoc, 
než tøeba v Praze nebo Brnì.

Proto pokraèovala naše spolupráce s Ligou lidských práv, se kterou jsme uspoøádali dva 
semináøe na téma diskriminace a exekucí na pùdì Právnické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a rozvíjeli pomoc pro znevýhodnìné rodiny s dìtmi. V rámci projektu Pro bono 
2014  jsme vytáhli z našich osvìdèených center Praha, Brno a Olomouc, a oslovujeme už 
i advokáty a neziskové organizace v Ústeckém, Libereckém, Plzeòském a Karlovarském kraji.



Výkonný tým Pro bono aliance prošel v roce 2013 výraznou obmìnou: nejdøíve na post 
koordinátorky pro bono centra nastoupila na jaøe Alexandra Dubová. Poté pøevzal Petr 
Kutílek øeditelskou roli od Vítìzslava Dohnala, který se pøesunul do správní rady. Na pozici 
finanèní a administrativní koordinátorky pak v létì nastoupila Iva Adámková. Rozšíøena byla 
také správní rada, která ke konci roku 2013 sestávala z pìti advokátù a dvou právních 
akademikù. Smìle se tak díváme do budoucna a tìšíme se, že poskytneme oporu dalším 
právníkùm, kteøí budou chtít pøevzít svùj podíl odpovìdnosti za prosazování ideálu 
spravedlnosti.

Právníci s podporou
Novým týmem Pro bono aliance

§
§
§

Správní rada:
§
§
§
§
§
§
§

Petr Kutílek – øeditel
Alexandra Dubová – koordinátorka pro bono centra
Iva Adámková – finanèní a administrativní koordinátorka

Pavel Èerný – advokát, AK Šikola / Frank Bold, Brno
Vítìzslav Dohnal – advokát, AK Dohnal & Bernard, Tábor
Hana Gawlasová – advokátka, Kinstellar, Praha
Štìpán Holub – advokát, AK Holubová, Praha
Maxim Tomoszek – Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Ladislav Vyhnánek – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brnì
David Zahumenský – advokát, Brno

Výkonný tým:

Za finanèní podporu dìkujeme



Kè

107 540,07 

328 537,09 

34 742,00 

17 836,99 

31 513,60 

117 683,00 

189 130,42 

893 330,00 

11 592,38 

1 731 905,55 

Kè

590 253,25

154 647,74

34 086,49

768 600,34

96 399,90

120 630,00

99 847,00

1 864 464,72

Náklady

Provoz kanceláøí (nájem a kanceláøské potøeby)

Cestovné - zahranièní stáže akademikù

Cestovné - PBA (interní)

Náklady na komunikaci (vè. poštovného)

Tisk, kopírování, propagace

Právní služby a poplatky

Externí služby (ubytování, strava, lektoøi, finanèní)

Mzdy, dohody o provedení práce (vèetnì pojištìní)

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

Celkem výdaje

Pøíjmy

CEE Trust

US Embassy

Blokový grant - projekt Olomouc

OPVK - Právnická fakulta Brno - Partnerství Vav

OPVK - Právnická fakulta Brno - TDP

Dary fyzických a právnických osob

Vlastní èinnost a ostatní

Celkem pøíjmy

Hospodaøení v roce 2013
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