
Pro bono v České republice
kulatý stůl pro advokáty a nevládní organizace

Kulatý stůl k tématu pro bono se uskutečnil v úterý 11.března 2008 v Praze v prostorách 
CEELI Institute. Akci pořádaly Public Interest Lawyers Association (PILA) a Liga lidských práv ve 
spolupráci se CEELI Institute a Public Interest Law Institute.

Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 30 právníků,  mezi nimi 8 zástupců advokátních 
kanceláří a 10 právníků NNO.

Program:

Jako zvláštní host vystoupil s krátkým úvodním příspěvkem velvyslanec USA v Praze 
Richard W. Graber.

Dále zazněly tyto příspěvky:

 Pro bono v kontextu dostupnosti právní pomoci v ČR
Vítězslav Dohnal – ředitel PILA (www.pilaw.cz),  

 Přínos pro bono právních služeb pro právní firmy
Michael Haroz -  partner právní firmy Goulston&Storrs (www.goulstonstorrs.com), 

● Pro bono pohledem právní firmy působící v ČR 
Erwin Hanslik - partner advokátní kanceláře e/n/w/c Advokáti (www.enwc.com)

 Zkušenosti s rozvojem pro bono v  Maďarsku a Polsku
Atanas Politov, Tamas Barabas – Public Interest Law Institute (www.pili.org),
Filip Czernicki – Polish Legal Clinics Foundation (www.centrumprobono.pl),

 Spolupráce NNO a advokátních kanceláří 
Veronika Kristková – Liga lidských práv (www.llp.cz). 

Poznámky z přednesených příspěvků a diskuse:
 pro bono je projevem společenské odpovědnosti jednotlivých advokátů a je založeno na 

dobrovolném rozhodnutí konkrétních jednotlivců nebo vedení právních firem,
 pro bono je z hlediska dostupnosti  právních služeb prvkem doplňkovým, klíčovým je 

dobře nastavený systém státem garantované bezplatné právní pomoci,  


 pro bono aktivity napomáhají zlepšování obrazu advokátního stavu v očích veřejnosti,
 veřejně deklarovaná podpora pro bono advokacie ze strany profesní komory je žádoucí,
 systematický  rozvoj  pro bono aktivit  v  rámci  větších  AK vyžaduje  podporu  partnerů 

kanceláře, 
 pro bono program napomáhá právníkům větších kanceláří předcházet vyhoření z rutinní 

a velmi specializované činnosti,
 pro bono přináší advokátům zkušenosti z oblastí, na které se v rámci své běžné praxe 

nespecializují,
 pro bono napomáhá zlepšování praktických právnických dovedností, které advokáti v 

rámci své běžné praxe  nerozvíjejí dostatečně, 
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 systém  zprostředkování  právních  kapacit  pro  potřeby  NNO  a  jejich  klientů 
(clearinghouse) usnadňuje advokátům možnost zapojit se do pro bono aktivit, když se k 
nim dostávají případy a další právní práce, které jsou předem prověřeny,

 rozvoj pro bono advokacie může vhodně podpořit deklarace advokátních kanceláří, které 
poukáží na obecnou prospěšnost pro bono služeb a na spoluodpovědnost advokátního 
stavu za kvalitu právního státu. 

Plánované aktivity:

PILA v  návaznosti  na  kulatý  stůl  a  předchozí  jednání  s  advokátními  kancelářemi  a 
neziskovými organizacemi bude pokračovat v dalších aktivitách na podporu rozvoje pro bono v 
České republice. Našim cílem je zvýšit povědomí o tématu mezi odbornou i laickou veřejností a 
spustit systém zprostředkování kapacit advokátních kanceláří  pro potřeby NNO a jejich klientů. 
Konkrétně PILA:

 připraví  návrh  pro  bono deklarace a projedná  jej  se zainteresovanými  advokátními 
kancelářemi,

 finalizuje návrh fungování clearinghouse a připraví jeho spuštění,
 bude pokračovat v individuálních jednáních s advokátními kancelářemi o jejich zapojení 

do projektu,
 bude pracovat na rozšiřování sítě nestátních neziskových organizací, které mají zájem o 

zprostředkování pro bono advokátních služeb.

Partneři akce: 

Public Interest Law Institute Budapešť     CEELI Institute v Praze

Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha 
v rámci programu v rámci programu Posilování role práva. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 
Norského  finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
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