CO SE UDÁLO?

Ve dnech 13. - 19. září 2021 se v hotelu Na
statku v Náměšti nad Oslavou uskutečnila Škola
lidských práv jako týdenní výjezdní workshop
pro studenty právnických fakult.

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.

JAK TO PROBĚHLO?
•
•

•

•
•

zúčastnilo se 20 studentů právnických fakult z ČR i ze Slovenska
i v tomto roce byla příprava, program akce i její realizace ovlivněna dopady koronavirové pandemie.
Při výuce měli studenti nasazené roušky, podmínkou účasti byl negativní test na covid a součástí
programu bylo i několik bloků věnujících se dopadů koronakrize na fungování právního státu.
lektorsky zajišťovali program odborníci z praxe - soudci ÚS Kateřina Šimáčková a Vojtěch Šimíček,
soudce NSS Filip Dienstbier, advokát Filip Melzer, NSZ Pavel Zeman, zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, pracovnice kanceláře VOP Jana Mikulčicová, Michaela Lysková a Eva Kočí Svobodová, vyučující Maxim Tomoszek a Zdeněk Červínek, pracovníci a pracovnice Kanceláře zmocněnce pro zastupování státu před ESLP Kateřina Radová, Eva Petrová a Miroslav Kaštyl, zástupci NNO
Kumar Vishwanathan, Veronika Ježková, Magda Faltová a Fatima Rahimi, právnička Frank Bold Laura
Otýpková, expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál a asistent soudkyně ÚS Vojtěch Procházka
program probíhal interaktivně. Účastníci absolvovali simulovaná řízení, zahráli si roli aktéra
lidskoprávní situace, řešili případové studie nebo se účastnili argumentačních cvičení.
v červenci 2021 proběhlo v Táboře také pokračovací setkání pro účastníky předchozí ŠLP

Jak byli účastníci spokojeni?
Svou spokojenost vyjádřili účastníci v hodnotících dotaznících, ve kterých se objevilo např.:
•
•
•
•
•
•

„Velice se mi líbí neformální ráz celé akce a přístup organizátorů, naprosto výborné"
„Děkuji za skvěle zorganizovanou akci a úžasný týden, který jsem na ní mohl strávit."
„Díky za skvělý týden!"
„Rozhodně v tom pokračujte! Čeští právníci tento vhled potřebují jako sůl."
„Díky za to, že něco takového existuje! Mnoho sil i do dalších let.
„Děkuji za super akci!"

Kdo TO pomohl uskutečnit?
•

•

•

pořádala nezisková organizace Pro bono aliance
ve spolupráci s Kanceláří vládního zmocněnce
pro zastupování státu před ESLP.
„děkanem“ páté právnické fakulty je Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát a předseda správní rady
Pro bono aliance.
konání akce podpořili právnické osobnosti, například JUDr. Kateřina Šimáčková (soudkyně
Ústavního soudu), Mgr. Daniela Zemanová (bývalá
prezidentka Soudcovské unie ČR) nebo JUDr. Jan
Lata (prezident Unie státních zástupců).

Kolik to stálo a kdo to zaplatil?
Příjmy

Zdroj příjmu

Účastnické poplatky (i za pokračovací setkání v Táboře)
Příspěvky sponzorů - HAVEL & PARTNERS - 15.000,- Kč, Dohnal & Bernard - 15.000,Kč, Doucha Šikola advokáti - 10.000,- Kč, AK Constelius - 8.000,- Kč
Příspěvky individuálních dárců v částce 3.000,- Kč a vyšší: Ondřej Kubů, Jiří Kubala,
Martin Kornel, Jan Kareta, Tomáš Blažek, Jan Filipi, Vítězslav Dohnal

Výše příjmu
87.000,- Kč
48.000,- Kč
38.000,- Kč

Příspěvky prostřednictvím služby DARUJME CZ
CELKEM

12.936,- Kč
185.936,- Kč

Výdaje
Druh výdaje
Výše výdaje
IT servis, správa webu www.skolalidskychprav.cz a grafika
Lektorné, srážková daň, jízdné
Administrativní výdaje na vedení účtu a správu služby DARUJME CZ
Ubytování a strava
CELKEM

3.968,- Kč
22.752,- Kč
1.415,- Kč
173.832,- Kč
201.967,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl vyrovnán finančním přebytkem z předchozího ročníku a průběžnými dary
přispěvatelů.

Podpořte další ročníky ŠLP!
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

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