
CO SE UDÁLO?
Ve dnech 13. - 19. září 2020 se v hotelu Na statku 

v Náměšti nad Oslavou uskutečnila Školy lidských 

práv jako týdenní výjezdní workshop pro studenty 

právnických fakult.

• pořádala nezisková organizace Pro bono aliance 
ve spolupráci s Kanceláří vládního zmocněnce pro 
zastupování státu před ESLP.

• „děkanem“ páté právnické fakulty je Mgr. Vítěz-
slav Dohnal, advokát  a předseda správní rady Pro 
bono aliance.

• konání akce podpořili osobnosti právnického živo-
ta, například JUDr. Kateřina Šimáčková (soudkyně 
Ústavního soudu), Mgr. Daniela Zemanová (prezi-
dentka Soudcovské unie ČR) nebo JUDr. Jan Lata 
(prezident Unie státních zástupců).

Kdo TO pomohl uskutečnit?

Proč se to stalo?

Škola lidských práv inspiruje budoucí právníky, aby svou profesi 
brali jako poslání se zodpovědností za fungování právního státu, 
dostupnost právní pomoci a řešení problémů ve společnosti. 

• zúčastnilo se 21 studentů ze všech právnických fakult v ČR.
•     přípravu, realizaci i program akce ovlivnila nastupující druhá vlna pandemie. Tři přihlášení studenti

se z důvodu karantény nemohli nakonec zúčastnit, při výuce uvnitř nosili účastníci roušky a součástí 
programu bylo i několik bloků věnujících se dopadů koronakrize na fungování právního státu.

•     lektorsky zajišťovali odborníci z praxe - soudkyně ÚS Kateřina Šimáčková, advokát Filip Melzer, 
prezidentka SUČR Daniela Zemanová, NSZ Pavel Zeman, pracovnice  Kanceláře VOP Jana Mikulčická,
Lucie Obrovská a Donika Stará, vyučující Maxim Tomoszek a Zdeněk Červínek, pracovníci a pracovnice 
Kanceláře zmocněnce pro zastupování státu před ESLP Kateřina Radová, Monika Šamová a Miroslav 
Kaštyl,  zástupci NNO  Kumar Vishwanathan, Veronika Ježková, Magda Faltová,  Fatima Rahimi a Pavla 
Špondrová, expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál a asistent soudce ÚS Vojtěch Procházka.

• program probíhal interaktivně. Účastníci absolvovali simulovaná řízení, zahráli si roli aktéra lidskopráv-
ní situace, řešili případové studie nebo se účastnili argumentačních cvičení.

•     v roce 2020 proběhlo v červenci v Táboře také pokračovací setkání pro účastníky předchozí ŠLP.

JAK TO PROBĚHLO?

	

Svou spokojenost vyjádřili účastníci v hodnotících dotaznících, ve kterých se objevilo např.:
•   „Je to skvělá akce, především se mi líbila rozmanitost studentů (geografická i napříč ročníky/věkem)"
•	 „Moc	děkuji	za	skvělý	týden,	podařilo	se	dát	dohromady	nejen	pestrý	program	a	skvělé	školitele	ale	i	za-

jímavé	účastníky,	 se	 kterými	 jsme	 si	měli	 hodně	 co	 říct.	 Jsem	 rád,	 že	 jsme	na	 týden	mohli	 vystoupit	 z	 šedi
našich	fakult	a	prací	a	věnovat	se	smyslu	práva."

•	 „Musím říct, že jsem byla naprosto spokojená. I když já osobně bych možná ocenila delší pauzy."
•      „Organizace byla vzhledem k okolnostem skvěle zvládnutá. Nejvíce se mi líbily besedy se zajímavými právníky"
•	 „Bylo to super, díky moc. Nemám výhrad!”

Jak byli účastníci spokojeni?



Reakce studentů i zpětná vazba lektorů ukazují, že Škola lidských práv je smysluplným projektem. 
Proto v něm chceme pokračovat.  Buďte spolu s námi Pátou právnickou fakultu a podpořte  jí finančně.

PŘÍSPĚVEK  MŮŽETE ZASLAT:
• příkazem k úhradě na účet č. 283 339 644 / 0300 (speciální účet jen pro potřeby Školy lidských práv). 
• kartou nebo on-line službou PayU s využitím portálu Darujme.cz. 

Rozdíl v příjmech a výdajích použijeme pro přípravu Školy lidských práv v následujícím roce.

Kolik to stálo a kdo to zaplatil?

Z A Ž Í T  P R Á V O  A  V N Í M A T  J E H O  S M Y S L

BLIŽŠÍ INFORMACE
Mgr. Vítězslav Dohnal 
E-mail:	vdohnal@probonoaliance.cz
Tel.:	+420	776	834	534

WWW.SKOLALIDSKYCHPRAV.CZ

Příjmy

Zdroj příjmu Výše příjmu

Účastnické poplatky (i za pokračovací setkání v Táboře) 77.223,- Kč

Příspěvky sponzorů - HAVEL & PARTNERS - 30.000 Kč, Čermák a partneři - 10.000 Kč     

Dohnal & Bernad - 10.000 Kč, DOUCHA ŠIKOLA  - 10.000 Kč, CONSTELIUS - 10.000 Kč

Příspěvky individuálních dárců v částce 3 tis. Kč a vyšší – Ondřej Kubů, Jan Filipi,

Robert Cholenský, Tomáš Blažek, Vlaďka Křivová, Jan Kareta, Vítězslav Dohnal
60.000,- Kč

Příspěvky prostřednictvím služby DARUJME CZ 7.448,- Kč

Ostatní příspěvky –  seznam všech dárců je uveden na webových stránkách                              15.600,- Kč

CELKEM                                                                                213.271,- Kč

Výdaje

Druh výdaje Výše výdaje

IT servis, správa webu www.skolalidskychprav.cz a grafika 4.740,- Kč

lektorné 13.000,- Kč

administrativní výdaje na vedení účtu a správu služby DARUJME CZ 3.163,- Kč

ubytování a strava (Náměšť na Oslavou, Tábor) 170.829,- Kč

CELKEM     191.732,- Kč

Podpořte další ročníky ŠLP!

vita
Psací stroj

vita
Psací stroj
 53.000,- Kč
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