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Zpravodaj o dostupnosti právní pomoci

ZPRÁVY
Evropské Pro bono forum 2009
Ve dnech 5. aţ 6. listopadu 2009 se bude konat
třetí ročník Evropského Pro Bono fóra
organizovaného Public Interest Law Institute.
Tento ročník se bude zabývat dopadem
globální ekonomické krize na pro bono a tím,
jak uspokojit měnící se potřeby neziskových
organizací prostřednictvím inovativních řešení.
Registrace na Pro bono fórum jiţ začala.
Registrovat se můţete na www.pili.org.
Fórum je kaţdoročně místem, kde se setkávají
zástupci neziskových organizací a advokáti a
zabývají se potřebami neziskového sektoru a
zejména veřejnosti. Celou událost zahájí Mark
Elborne, právní poradce společnosti General
Electric pro Evropu a Evropské regulační
záleţitosti. Elborne reprezentuje závazek
společnosti GE v podpoře zásady právního
státu. Společnost GE spolupracuje s vládami i
různými komunitami na propagaci etického
jednání. Fórum samostatně nabídne několik
doplňujících přednáškových proudů, které
pokrývají téma do hloubky, mimo jiné:
• Modely institucionalizace a podpory pro bono
praxe na celém světě. Účastníci fóra se budou
zabývat v současné době prosperující modely
ve střední a východní Evropě a tím, jak zavést
podobné struktury v západní Evropě, kde je

aktivní úsilí jiţ na cestě;
• Skutečné problémy NNO v probíhající
finanční krizi, a strategie pro zapojení dárců a
partnerství s cílem dosáhnout maximalizace
udrţitelnost prostřednictvím inovativních
prostředků;
• Vyuţití pro bono praxe při ochraně lidských
práv a ochraně ţivotního prostředí, a
• Strategie pro pohyblivé dobrovolník právní
pomoc mimo město center do odlehlých
oblastí, přilákání více místních firem a lékařů
na sólo pro bono praxi.
Zdroj: PILI

Přednáška na téma Pro bono
advokacie – stav a trendy
Dne 9. června 2009 uspořádala PILA u
příleţitosti prvního výročí fungování Pro
bono centra přednášku s následnou diskusí
na téma Pro bono advokacie – stav a
trendy, v prostorách České advokátní
komory, v paláci Dunaj v Praze. Hlavní
příspěvek přednesl Lord Phillips of Sudbury,
spoluzakladatel a prezident Solicitors pro
bono
group/LawWorks.
Po
diskusi
následovalo
veřejné
poděkování
advokátním kancelářím spolupracujícím s
Pro bono centrem a neformální setkání
s Andrewem Phillipsem.

Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a
Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
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Pro bono centrum – první rok působení

Pro bono centrum - projekt nevládní neziskové organizace Public Interest Lawyers
Association (www.probonocentrum.cz) oslavilo letos první výročí své existence. V červnu
2008 začalo Pro bono centrum přijímat první ţádosti o zprostředkování pro bono právních
sluţeb advokátů.
Tato příleţitost nabízí moţnost stručně rekapitulovat základní fakta o stavu pro bono
advokacie u nás a přiblíţit fungování a výsledky Pro bono centra.

Pro bono
Pro bono právní pomoc, tedy právní pomoc advokátů poskytovaná bez nároku na odměnu,
můţe významně přispívat ke zvýšení dostupnosti právní pomoci pro nemajetné. Pro bono
nemůţe a nemá nahrazovat systém státem zajišťované právní pomoci, nicméně za situace,
kdy stále větší počet lidí nedosahuje na bezplatnou právní pomoc v rámci systému státem
zajišťované právní pomoci a informovanost veřejnosti o moţnostech přístupu k ní je malá,
je pro bono advokacie nesmírně cennou moţností, jak právní pomoc nemajetným a
potřebným poskytnout.
Pro bono práce je přínosem i pro druhou stranu, tedy samotné advokáty. Mohou se při
řešení jednotlivých případů vymanit z úzké specializace a pro bono tak přispívá k
jejich profesnímu růstu. Pro bono zvyšuje reputaci advokátní kanceláře i ve vztahu ke
komerčním klientům. Nesmíme zapomínat na etický rozměr této dobrovolné práce, důleţitý
pro pracovní uspokojení a fungující jako prevence syndromu vyhoření.

Pro bono centrum
Pro bono advokacie, které má nejdelší tradici především v USA a Velké Británii,
v posledních letech začíná být systematičtěji organizována i v zemích střední a východní
Evropy. I v naší zemi se individuálně pro bono věnuje spousta advokátu. Nicméně
institucionalizovaný systém poskytování pro bono právních sluţeb je zatím v plenkách.
V roce 2007 začala přípravná fáze vytvoření funkčního modelu systematické organizace pro
bono právní pomoci. Po pečlivém prostudování modelů v ostatních evropských zemích a po
konzultacích se subjekty, kterých se poskytování pro bono právní pomoci dotýká, Public
Interest Lawyers Association (PILA) zvolila jako nejvhodnější model pro Českou republiku
formu tzv. clearinghouse – Pro bono centrum. Jedná se o systém, který zprostředkovává
volnou kapacitu advokátních kanceláří poskytujících pro bono sluţby pro poţadavky na
bezplatné právní sluţby ze strany NNO. Pro bono centrum provozované PILA efektivně
propojuje nabídku právních sluţeb od advokátů ochotných pracovat pro bono se znalostí
sociálních problémů a potřeb potenciálních klientů, kterou disponují nestátní neziskové
organizace (NNO). Zapojení NNO do projektu je současně garancí, ţe advokátním
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kancelářím budou nabízeny jen případy, u nichţ je poskytnutí bezplatné sluţby odůvodněné
a kde je pomoc právníka účelná.
Na Pro bono centrum se mohou obracet výhradně NNO s právními problémy svých
nemajetných (nízkopříjmových) klientů nebo NNO se svými právními problémy a poptávkou
po různých typech pro bono právních sluţeb. Podmínkou vyuţívání sluţeb centra je
uzavření rámcové dohody mezi PILOU a NNO, která má o pro bono právní pomoc zájem.
Poţadavek na zprostředkování právní pomoci nezisková organizace odesílá ve formě
elektronického formuláře na www.probonocentrum.cz.
Pracovníci Pro bono centra prověří, zda konkrétní poţadavek spadá do oblastí, kterým se
centrum věnuje, zda je právní povahy a zda obsahuje všechny nezbytné informace a
splňuje podmínky zprostředkovávání pro bono právních sluţeb Centrem. Poté jej nabídne
advokátním kancelářím zapojeným do realizace projektu. I po předání poţadavku konkrétní
advokátní kanceláři pracovníci centra sledují vývoj případu a dále spolupracují na jeho
vyřízení.
Za rok své existence zprostředkovalo Pro bono centrum pro bono právní pomoc pro 25
nevládních organizací a jejich klientů.
V 11 případech byly pro bono právní sluţby poskytnuty individuálním klientům nevládních
organizací. Jednalo se o případy domácího násilí, ztráty bydlení, zadluţení a exekucí,
omezení způsobilosti k právním úkonům a rodinně právních záleţitostí jako je rozvod,
vypořádání společného jmění manţelů a svěření dítěte do péče. Ve 14 případech byly pro
bono právní sluţby poskytnuty nevládním organizacím v souvislosti s jejich činností.
Zapojené advokátní kanceláře zpracovali pro neziskové organizace například rešerši
porušování shromaţďovacího zákona, podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe,
ústavní stíţnost návrh na zrušení ustanovení § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích nebo analýzu kompatibility českého právního řádu s Úmluvou
OSN o právech osob s postiţením.
Do projektu Pro bono centra se zapojilo 34 nevládních organizací. Podařilo se navázat
spolupráci s 17 advokátními kancelářemi a individuálními advokáty, kteří projevili ochotu
poskytovat pro bono právní sluţby. Celkem se do spolupráce s Pro bono centrem osobně
zapojilo 50 právníků, coţ povaţujeme za úspěšný rozvoj pro bono kultury v české advokátní
profesi.
S pro bono centrem spolupracují následující advokátní kanceláře: Allen & Overy, DLA
Piper, Clifford and Chance, Mgr. Radka Dohnalová (advokátka v Táboře), e/n/w/c, Giese &
Partner, AK JUDr. Bohumila Holubová, Kinstellar, Lovells, JUDr. Petra Marková (advokátka
v Plzni), AK Mgr. Tomáš Rašovský, Squire, Sanders, Dempsey, Mgr. Stanislav Servus
(advokát v Praze, JUDr. Ondřej Tošner (advokát v Praze), Vejmelka & Wünsch, Mgr.
Ţaneta Vítů (advokátka v Břeclavi) AK, JUDr. Ivana Weigandová.

V uplynulém roce činnosti Pro bono centra se osobně zapojili do poskytování pro bono
právních sluţeb:
AK Holubová: Štěpán Holub, Petr Veselý
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AK Rašovský: Katarína Haukvitzová, Zdeněk Málek, Petr Novák, Tomáš Rašovský, Jiří
Urban, Jiří Zeman
AK Weigandová: Adéla Marková, Ivana Weigandová
Allen & Overy: Kateřina Hajná, Marcela Hogenová, Eva Kotrlová
Clifford Chance: Emil Holub, Karolína Stoklasová
DLA Piper: Radoslava Kotrasová, Miloslav Mastný, Eva Špůrková, Jaroslav Tajbr, Zdeněk
Tomíček, Petr Valert
e/n/w/c, attorneys at law: Erwin Hanslik, Petra Křivohlavá, Iva Machálková, Josef Petrţík
Giese & Partner: Radek Lopata, Jana Payne, Eva Špačková
Kinstellar: Jitka Bortličková, Hana Gawlasová, Petr Holub, Anna Hergottová, Ida
Kučerová, Michaela Lodlová, Tomáš Osička, Zuzana Valoušková
Lovells: Jiří Bárta, Filip Hanzlík, Michaela Kazdová, Pavel Skopový
Petra Marková, advokátka v Plzni
Stanislav Servus, advokát v Praze
Squire, Sanders, Dempsey Zuzana Beniaková, Hana Čekalová, Markéta Lindnerová,
Vladimira Papirnik, Luboš Tichý
Ondřej Tošner, advokát v Praze
Vejmelka & Wünsch: Roman Barinka, Tomáš Fiala, Josef Vejmelka

Pro bono centrum kontakt: Public Interest Lawyers Association: Pro bono centrum
Senováţné náměstí 24,
110 00 Praha 1
Tel: + 420 777 668 710
www.probonocentrum.cz
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Potřebujete právní pomoc? Nemáte peníze na advokáta? Nevíte, kam se
obrátit a jak o právní pomoc požádat?

www.potrebujipravnika.cz
Nový web a poradna dostupnosti právní pomoci pro veřejnost
Public Interest Lawyers Association
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti.

Více informací je možno nalézt na webové stránce PILA, která se věnuje
bezplatné právní pomoci, www.bezplatnapravnipomoc.cz a pro bono,
www.probonocentrum.cz.
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