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Liga lidských práv, těší nás...
Liga lidských práv je česká nevládní organizace, která chrání práva dětí, pacientů, duševně 

nemocných, obětí rasové diskriminace, policejního a domácího násilí, jakož i dalších osob, 
právní cestou. Naší vizí je taková společnost, v níž všichni vědí o svých právech a možnosti 
se jich domoci a takový stát, jehož orgány při své činnosti dodržují Listinu základních práv a 
svobod i závazné mezinárodní úmluvy o lidských právech. 

Liga je členem Mezinárodní federace lidských práv (FIDH) založené v roce 1922 v Paříži.

Řešíme příčiny, postupujeme systematicky
Na základě našich zkušeností z praxe odhalujeme příčiny porušování lidských práv v České 
republice a dlouhodobě  usilujeme o přijetí systémových změn. Naším posláním je:

odborně informovat a analyzovat situaci v oblasti lidských práv,
informovat laickou i odbornou veřejnost, jakož i veřejné a mezinárodní instituce o situaci 
v oblasti lidských práv, naší činnosti a zkušenostech,
vytvářet tlak na dodržování lidských práv, 
navrhovat legislativní i systémová opatření,
vzdělávat profesní skupiny, studenty a aktivní veřejnost,
právně postupovat ve strategických případech.
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Lidská práva ve zdravotnictví

Protiprávní sterilizace
Problematikou sterilizací prováděných v rozporu s právem se zabýval veřejný ochránce 
práv. Ve svém Závěrečném stanovisku z prosince 2005 uznal, že sterilizace prováděné na 
romských ženách v době komunismu měly eugenický charakter. Zpráva ombudsmana i naše 
případy dokazují, že k protiprávním sterilizacím docházelo ještě před několika lety. Máme 
proto důvod se domnívat, že k nim stále ještě individuálně dochází. K této praxi vede mimo 
jiné i přetrvávající paternalistický přístup v českém zdravotnictví, ve kterém je pacient stále 
ještě často považován za předmět lékařské činnosti, nikoli za subjekt, který má svá práva. 
Zasazujeme se o to, aby se stát omluvil všem ženám, které byly sterilizovány bez svého 
řádného souhlasu, za přímé zásahy do jejich tělesné i duševní integrity, a aby byl vytvořen 
mechanismus pro jejich spravedlivé odškodnění. Tématem protiprávní sterilizace žen se 
dlouhodobě zabývá především právnička Michaela Kopalová.

V roce 2006 jsme se soustředili především na dodržování lidských práv ve zdravotnictví,  
na ochranu práv dětí ve školství a preventivní i okamžitou pomoc při jejich umisťování do 
ústavů. Stejně jako v předchozích letech jsme se věnovali poradenství v případech domá-
cího násilí a trestné činnosti policistů. Prosazovali jsme vytvoření nezávislého mechanismu 
pro deliktní činnost policistů, městských policistů i pracovníků vězeňské služby. Rozvíjeli 
jsme domácí i mezinárodní spolupráci. 
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V únoru a březnu se Michaela Kopalová zúčastnila jednání Výboru pro lidská práva a 
biomedicínu, který navrhl opatření, jež mají zamezit opakování této praxe v budoucnu,  
a odškodnit oběti protiprávní sterilizace.
V únoru 2007 nakonec přijala Vláda ČR, z podnětu Rady vlády pro záležitosti romské 
komunity, usnesení, v němž vládě navrhuje přijetí řady opatření legislativního  
a vzdělávacího charakteru pro zabránění nedobrovolným sterilizacím v budoucnu, včet-
ně oficiální omluvy všem obětem protiprávní sterilizace a jejich finanční odškodnění. 
Během roku pokračoval případ paní Heleny Ferenčíkové, který na počátku ledna 2007 
vyvrcholil rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci. Ten potvrdil, že zákrok v tomto přípa-
dě byl proveden v rozporu se zákonem a uložil Vítkovické nemocnici a.s.,  
aby se písemně omluvila. 
V průběhu celého roku odkládala Policie ČR se souhlasem státních zástupců drtivou vět-
šinu z asi 40 podnětů k trestnímu stíhání lékařů, které podal veřejný ochránce práv. Nej-
méně v jednom případě došlo k tak hrubým pochybením orgánů činných v trestním řízení, 
že se naše právnička na straně obětí rozhodla napomoci tomu, aby všechna ombudsma-
nova trestní oznámení neskončila odložením a podala stížnost k Ústavnímu soudu. 
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Informovaný souhlas pacientů
Práce s oběťmi protiprávní sterilizace nám ukázala, jak špatné je právní povědomí ohledně 
dodržování lidských práv při poskytování lékařské péče ve společnosti. Míra znalostí o prá-
vech vyplývajících z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a dalších právních předpisů 
je nedostatečná nejen mezi pacienty. I samotní lékaři volali po informacích, jak správně 
tuto úmluvu aplikovat. Právníci – Eva Rožková a Robert Cholenský - pod vedením Michaely 
Kopalové se na základě toho rozhodli od druhé poloviny roku zvyšovat informovanost lékařů 
a pacientů o jejich vzájemných právech a povinnostech.

 

V listopadu jsme na našich webových stránkách spustili internetovou poradnu pro 
pacienty. Naši právníci v ní odpovídají na dotazy týkající se zabránění přístupu ke zdra-
votnické dokumentaci, zneužití stavu tísně při získání souhlasu s lékařským zákrokem, 
nerespektování přání dítěte a jiné otázky. Ze zhruba čtyř desítek dotazů, na které  dopo-
sud odpověděli vykrystalizovala dvě témata, která dotazovatele z řad pacientů zatím 
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nejvíce trápí. Jsou jimi práva rodiček během porodní a předporodní péče a problematika 
povinného očkování.
Od prosince se setkáváme na pravidelných schůzkách s lékaři Fakultní nemocnice 
v Ostravě, Fakultní nemocnice v Olomouci, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Slez-
ské nemocnice v Opavě a nemocnice v Blansku. Lékaři se dovídají, jak správně poučit 
pacienta a jak od něj získat informovaný souhlas, lékařům zprostřed 
kováváme příklady dobré praxe z Německa, Velké Británie a dalších zemí a odpovídáme 
na konkrétní dotazy  týkající se z jejich každodenní praxe.

Ochrana práv osob s duševní nemocí či mentálním postižením
Říká se, že úroveň vyspělosti společnosti se pozná podle toho, jak se chová ke svým nejzra-
nitelnějším skupinám. Na společných projektech Ligy a Centra advokacie duševně nemoc-
ných (MDAC) pracovali pod vedením Davida Zahumenského a hájili práva lidí s duševní 
nemocí a mentálním postižením právnička Veronika Horová a sociální pracovnice Karolína 
Kořínková. Hlavní náplní naší činnosti v roce 2006 bylo vedení vybraných případů s potenci-
álem přispět k dosažení systémových změn. 

V únoru jsme vyhráli soudní spor ve věci ukončení nedobrovolné hospitalizace našeho 
klienta. Rozhodnutí jsme v anonymizované formě následně rozeslali všem soudům, 
v jejichž obvodu se nachází psychiatrická léčebna. Doufáme, že i tímto způsobem 
pomůžeme zkvalitnit rozhodovací praxi soudů ve případech nedobrovolného umístění do 
léčebny. 
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V březnu jsme dosáhli precedenčního rozhodnutí, když soud přiznal naší klientce právo 
na vydání kopie zdravotnické dokumentace. Potvrzující rozhodnutí odvolacího soudu 
definitivně odsoudilo paternalistický přístup českých lékařů, kteří vidí pacienta jako 
„nesvéprávnou“ osobu, která se nemá právo podílet na  léčbě. 
V březnu jsme asistovali zástupcům Evropského výboru pro zabránění mučení (CPT) 
při jejich návštěvě České republiky. Náš zástupce poskytl tomuto orgánu Rady Evropy 
důležité informace o porušování lidských práv v psychiatrických léčebnách a ústavech 
sociální péče. Vzhledem k našemu upozornění poté delegace CPT navštívila psychiat-
rickou léčebnu v Dobřanech a ústav sociální péče ve Střelicích. 

Práva dětí ve školství
Segregace romských dětí ve vzdělávání 
Školský zákon platný od roku 2005 posiluje trend vylučování zejména romských žáků z hlav-
ního vzdělávacího proudu. Tento model de facto segregovaného školství  považujeme za 
celospolečensky neúnosný a kritizují ho i mnohé vládní i nevládní mezinárodní organizace. 
Považujeme za velmi důležité, aby bylo romským dětem umožněno dosáhnout plnohod-
notného vzdělání. Kvalitní vzdělání je totiž jediným receptem na to, aby v České republice 
nevyrostla další generace osob s omezeným přístupem na trh práce, následnou chudobou, 
problémy s bydlením, sociálním vyloučením a diskriminací. Michal Čermák – právník a peda-
gog – se svým projektem tento bludný kruh snaží přerušit. 
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Liga se snaží prosadit změnu současné legislativy a šířit povědomí segregovaném 
školství u dotčených subjektů – učitelů, ředitelů základních škol, terénních pracovníků, 
studentů a podobně. 
V létě Liga vypracovala pro potřeby Evropského centra pro práva Romů (ERRC) Analý-
zu školské legislativy v České republice.                  
Na přelomu roku 2006 – 2007 jsme vypracovali systémové doporučení, které obsahuje 
analýzu současného závadného stavu školství a také návrhy jak ho řešit.

»
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Děti do rodin
Česká republika bohužel nadále zůstává nejvýše umístěnou zemí v žebříčku evropských 
zemí s nepřiměřeně vysokým počtem dětí do tří let umístěných v kojeneckých ústavech. 
Tyto i starší děti jsou přitom rodičům často odebírány ne proto, že rodiče zanedbávají jejich 
výchovu, ale proto, že se ocitli ve špatné finanční situaci. Nepoměrnou část z nich tvoří navíc 
děti romské. V roce 2006 jsme se proto zaměřili na snižování počtu těchto dětí v ústavech. 
Během celého roku odváděly pro Ligu v oblasti celého spektra práv dítěte příkladnou práci 
Edita Stejskalová a Kateřina Hrubá. Obě se rozhodly rozšířit si svůj „akční rádius“ v posky-
tování sociálních služeb a založily si v Praze vlastní organizaci. Tým pokračoval v činnosti 
ve složení Ivana Janišová – psycholožka a od počátku roku 2007 také David Zábranský 
– právník, vede ho Petr Bittner.

Během celého roku jsme s nejrůznějšími právními problémy týkající se dětí pomohli 
celkem 179 lidem, z toho šlo ve 157 případech o krátkodobou pomoc (maximálně 1 
měsíc). S 22 klienty jsme spolupracovali déle a v některých případech jsme je i právně 
zastupovali.
V červnu nás potěšila novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která blíže upravuje 
fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
V prosinci se nám podařilo přesvědčit soud, aby zrušil nařízené předběžné opatření o 
odebrání proti matce osmi nezletilých dětí, která se dostala do existenčních problémů po 
tragické smrti otce a vrátil je všechny do péče matky. Šlo o strategický případ, kde byly 
právničky Ligy nuceny zastupovat romskou klientku proti svévoli státních úřadů již od 
začátku roku 2005. Soud šel ve svém rozsudku tak daleko, že dokonce výslovně ocenil 
všechny, které rodině proti postupu státních úřadů pomáhali.

»
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Trestní spravedlnost a pomoc obětem domácí násilí

Oběti trestné činnosti 
Ze své dosavadní praxe s případy zejména obětí domácího násilí, týrání, sexuálního zneu-
žívání nebo násilí ze strany příslušníků policie víme, že postavení poškozeného v trestním 
řízení trpí zásadními nedostatky. V září 2006 jsme proto odstartovali dlouhodobý projekt, kte-
rý ve svém závěru zlepší postavení obětí trestné činnosti. Snažíme se především o změnu 
stávající právní úpravy.

Úkolu se zhostila dvojice právniček –  Jana Koláčková a Hana Langhansová – s pomocí 
Jiřího Kopala a externistky Veroniky Kristkové .  
Od září jsme srovnávali současnou legislativu týkající se poškozeného/oběti a současně 
i zahraniční právní úpravy. Získané znalosti jsme shromáždili v „Právní analýze někte-
rých aspektů postavení poškozeného v trestním řízení a oběti trestného činu v českém 
právním řádu“. 

»
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V únoru 2007 jsme u kulatého stolu analýzu představili vybraným trestněprávním 
expertům z řad právnických fakult, Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího soudu ČR, 
Nejvyššího státního zastupitelství, Probační a mediační služby, Police ČR, advokátů a 
nevládních organizací. Závěry analýzy vzbudily u přítomných živou diskusi, účastníci 
vyjádřili podporu několika návrhům Ligy, a to zejména zavedení opatření na ochranu 
zvlášť ohrožených obětí. 
I nadále zastupujeme rodinu Danišovu, která se v květnu 2003 stala terčem útoku dvou 
podnapilých policistů. Ti vtrhli v pozdních večerních hodinách do bytu rodiny, kde slovně 
i fyzicky zaútočili mimo jiné na mladou ženou v devátém měsíci těhotenství. Rodina se 
domáhá na útočnících omluvy a přiměřeného zadostiučinění za zásah do svých osob-
nostních práv.
V dalších strategických případech policejního násilí jsme byli nuceni podat ústavní 
stížnost ve prospěch Martina Petruska, studenta zbitého policisty v Uherském Hradišti 
v roce 2005 a po několika letech čekání jsme dostali příležitost reagovat na otázky 
Evropského soudu pro lidská práva v případu,  
kde zastupujeme ve spolupráci s advokátem Davidem Strupkem pana Byejongu Jeonga, 
korejského ekonoma pracujícího v Praze, který byl bezdůvodně zbit policií v roce 2000. 
Také v případě osob zbitých na CzechTeku 2005, navzdory odložení trestních oznámení 
ze strany plzeňské státní zástupkyně, pokračujeme ve spolupráci s advokáty a ve dvou 
případech poskytujeme právní pomoc včetně podání žalob k civilním soudům. 
Od prosince zastupujeme také muže, jež se stal obětí fyzického napadení a omezování 
osobní svobody ze strany bezpečnostní služby obchodního domu Tesco Stores Plzeň.

»
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Typ služby Počet kontaktů Rozdíl oproti 2005

Osobní konzultace 512 osobních konzultací + 298

Telefonické poradenství 608 + 22

E-mailové poradenství 68 - 8

Svépomocná skupina 45 setkání (cca 150 osob) Neevidováno

Doprovody a asistence 8 +/- 0

Počet klientek 236 +1�0

Domácí násilí
Pracovnice poradny proti domácímu násilí pomáhají tradičně vysokému počtu klientů. I když 
jádrem činnosti stále zůstává poradenství obětem, strategické směřování programu posouvá 
těžiště i k aktivitám vzdělávacím, publikačním a expertním. Tým tvoří dvě právničky – Zuzana 
Mrázková a Anna Hořínová, psycholožka Eva Oujezská a psychosociální pracovnice Jitka 
Čechová, vedoucí projektu je Madla Čechová. 

Poradenská činnost za rok 2006



1�

V únoru jsme v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv uskutečnili diskusní 
seminář a videoprojekci s tématikou terapie pachatelů v ČR. Jednalo se zejména o před-
stavení zkušeností z USA. Účast byla nabídnuta všem subjektům pracujícím v oblasti 
práce s oběťmi trestných činů a pachateli trestných činů v Jihomoravském kraji. Setkání 
se zúčastnilo cca 50 účastníků.
V únoru jsme v Praze v prostorách Prague College dále uspořádali kulatý stůl prezentu-
jící možnosti terapeutických programů pro násilné jedince v rámci tuzemské legislativy 
a systému pomoci obětem domácího násilí. Kulatý stůl byl určen výhradně pozvaným 
expertům, kteří se již problematikou terapie zabývají nebo by se jí v rámci svých kompe-
tencí zabývat měli. Kulatého stolu se zúčastnilo na 40 odborníků.
V dubnu jsme uspořádali u příležitosti návštěvy bývalé americké soudkyně Arline Pacht 
panelovou diskusi, kde byla mimo jiné představena nově přijatá legislativa v oblasti 
ochrany před domácím násilím. Panelu se účastnili autoři zákona – soudcové Púry a 
Durdík, a zástupce Policie ČR Vladimír Vedra, spoluautor policejní metodiky pro aplikaci 
vykázání násilného jedince ze společné domácnosti. Panelu se zúčastnilo na 50 osob. 

»
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V prosinci jsme v prostorách Magistrátu města Brna zorganizovali přednášku soudkyně 
Krajského soudu v Brně JUDr. Dany Možné, se zaměřením na bytovou problematiku 
v kontextu domácího násilí.  Akce se zúčastnilo přes 30 osob.
Během celého roku jsme proškolili na 200 zástupců nejrůznějších profesí zaintereso-
vaných do řešení problematiky domácího násilí. Školení si objednali například Národní 
ošetřovatelské centrum pro střední zdravotnický personál, Slezská Diakonie nebo Česká 
katolická charita Brno. O domácím násilí jsme přednášeli také na středních školách Ve 
Žďáře nad Sázavou, v Rajhradě nebo v Brně. 
V roce 2006 v programu proti domácímu násilí pracovala také Hana Langhansová a 
krátce Nikol Schlegelová.

Dětské oběti domácího násilí
Za vážný problém považujeme přístup opatrovnických soudů a pracovníků orgánů sociálně 
právní ochrany dětí (OSPOD) k dětem, které se staly svědky domácího násilí. Světová zdra-
votnická organizace považuje již pouhou přítomnost dítěte při domácím násilí páchaném na 
blízké osobě (nejčastěji matce) za jeho psychické týrání, neboť následky na psychice dítěte 
jsou velmi podobné. Dlouholetá pracovnice programu proti domácímu násilí Hana Langhan-
sová proto od září vede projekt monitorování soudní praxe v případech domácího násilí u 
párů s dětmi. 

Od září analyzuje právnička případy klientek Ligy. Zastupuje i vybrané soudní případy, 
které do budoucna mohou změnit soudní praxi. Z doposud zanalyzovaných informací a 
současných zkušeností vyplývá, že soudy neprovádějí dostatečné dokazování a pokud 

»
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Naše další aktivity
Jedním z našich hlavních úkolů je informovat veřejnost a české a mezinárodní instituce o 
situaci v oblasti lidských práv, naší činnosti a zkušenostech. Kritická diskuse a transparentní 
hledání možností pro zlepšení situace v oblasti lidských práv představuje nezbytnou součást 
naší činnosti.

V lednu, jako každý rok, jsme zareagovali na výzvu Zmocněnce vlády ČR pro lidská práva a 
zaslali jsme své podněty a připomínky. Naše připomínky se pravidelně objevují ve Zprávě o 
stavu lidských práv v ČR. 

ano, přesto stanovují styk nebo dokonce svěřují do výchovy násilných rodičů, protože 
domácímu násilí jako takovému nepřikládají dostatečnou váhu při rozhodování o výcho-
vě dítěte. Neznalost problematiky ze strany soudců vede k tomu, že případy domácího 
násilí jsou zaměňovány se situacemi, kdy jeden rodič manipuluje dítě proti druhému 
rodiči, v důsledku toho, jsou pak děti nuceny stýkat se s násilným rodičem proti své vůli.
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V květnu jsme zaslali své poslední připomínky k připravovanému znění občanského záko-
níku. Ten má mimo jiné výrazně zasáhnout do postavení neziskových organizací (spolků, 
nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností). Hlavní zpracovatelé návrhu 
prof. Karel Eliáš a prof. Ivo Telec naše připomínky v průběhu dvouleté spolupráce vždy 
oceňovali a při své práci na návrhu k nim vždy přihlíželi. Podařilo se nám zatím prosadit více 
než 70% našich připomínek. 

V červnu jsme na nabídku Evropské sítě proti rasismu (ENAR) vypracovali stínovou zprávu 
o stavu rasismu v České republice za rok 2005. Zprávu zpracovali naši bývalí dobrovolníci a 
občasní externí spolupracovníci – Pavla Špondrová a Petr Kubačka.

K mezinárodnímu dni děti  Liga publikovala Zprávu o vývoji práv dětí v ČR v letech 2003 – 
2005. Hodnotíme v ní, jak se Česká republika vypořádala s doporučeními Výboru pro práva 
dětí k implementaci Úmluvy o právech dítěte. Vedle práv dětí ve školství jsme zpracovali na 
základě letité zkušenosti s poskytováním pomoci i problematiku násilí na dětech, náhradní 
rodinné výchovy, soudnictví ve věcech mládeže, uprchlíků a cizinců i mezinárodních únosů 
dětí.

V srpnu jsme u příležitosti pravidelné kontroly dodržování závazků ČR ve věci boje proti 
diskriminaci žen společně s  Evropským centrem pro práva Romů (ERRC) - www.errc.org a  
Gender Studies o.p.s. - genderstudies.cz předložili Výboru OSN pro odstranění všech forem 
diskriminace žen (CEDAW) svou stínovou zprávu, která pojednává o konkrétních oblastech 
porušování lidských práv žen v ČR. 

Všechny zmíněné dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách Ligy - www.llp.cz 
v sekci „Doporučení a analýzy“.



1�
Liga spolupracuje...
Také v roce 2006 Liga spolupracovala s řadou zahraničních partnerů.

Společenská odpovědnost firem: spolupráce na mezinárodním projektu s Mezinárodní 
federací lidských práv (FIDH) a Ekologickým právním servisem (EPS)

Liga je členem FIDH od roku 2004 a historicky jí rovněž pojí úzká spolupráce s právníky 
EPS. Vzhledem k aktivitám FIDH a EPS v oblasti společenské odpovědnosti korporací 
z pohledu ochrany lidských práv i životního prostředí jsme se rozhodli napomoci propojení 
jejich zkušeností v rámci projektu podpořeného Evropskou komisí. EPS jako hlavní motor 
a zpracovatel do něj vedle Ligy a v Paříži sídlící FIDH zapojil organizace z Rakouska, 
Estonska Maďarska, Slovenska a Slovinska. Projekt vyvrcholil mezinárodní konferencí pro 
150 účastníků 15. září v Praze. Při její přípravě významně pomohla Tereza Němcová z naší 
pražské kanceláře, která navíc zpracovala i příspěvky z konference (více informací o CSR 
projektu a výstupy z konference najdete na www.responsibility.cz).

Vedle této spolupráce se předseda Ligy účastnil ve spolupráci s dvěma francouzskými 
kolegyněmi lidskoprávní mise FIDH v Ázerbajdžánu. Cílem bylo prověřit případy mučení a 
nelidské zacházení ze strany policie a podmínky osob odpykávajících si mnohaleté tresty, 
včetně „vězňů svědomí“, v tamních věznicích.

Američtí dobrovolníci International Senior Lawyers Project (ISLP)

Na základě dohody s americkou neziskovou organizací právníků seniorů ISLP nám v únoru, 
březnu a dubnu postupně přijeli předávat zkušenosti dva zkušení právníci z USA. Advokát 
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Michael J. Haroz z Bostonu a bývalá soudkyně a zakladatelka Mezinárodní asociace soud-
kyň (IAWJ) Arline Pacht z Washingtonu. Vedle hodnocení naší činnosti a našeho zaměření 
oba vystoupili na veřejných akcích zorganizovaných Ligou. Mike Haroz se věnoval zejména 
tématu poskytování pro bono právní pomoci a vedle přednesení příspěvku ve Wilsonově 
centru v Praze rovněž představil aktivity Ligy na několika schůzkách zahraničním právním 
kancelářím sídlícím v České republice. Arline Pacht se věnovala problematice domácího 
násilí, k níž měla i příspěvek z pohledu mezinárodního práva na semináři v Brně, a také se 
zaměřila na konzultace pro oblast mediace. 

Spolupráce s Radou Evropy

V prosinci jsme na žádost Rady Evropy ve spolupráci s její pražskou kanceláří uspořádali 
v Brně konferenci „Obchodování s lidmi, problematika nucené práce“. Akce se konala pod 
záštitou jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka v jeho sídle a zaměřila se jak na 
přijetí nové úmluvy Rady Evropy proti tomuto porušování lidských práv, tak problematiku 
méně diskutovaných oblastí obchodování s lidskými bytostmi. Zúčastnili se jí čeští i slovenští 
experti ze státní správy, nevládních organizací i akademických institucí. Liga navíc připravili 
k vydání stejnojmenný sborník zahrnující všechny příspěvky.

Publikace a vzdělávání studentů v rámci Public Interest Lawyers Association (PILA)

V rámci PILA spolupracujeme zejména s environmentálními právníky. David Zahumenský 
a Jiří Kopal nadále vedli on line i tištěnou verzi bulletinu práva ve veřejném zájmu Via Iuris. 
V roce 2006 právníci Ligy přispěli dvaceti články o lidských právech do on line verze a sedmi 
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odbornými pojednáními do tištěné verze vycházející jako příloha právního časopisu Právní 
fórum. 

Stejně tak jsme jako každý rok vedli v září na brněnské přehradě interaktivní semináře 
v rámci Letní školy lidských práv. Tento rok jsme se zaměřili na práva dítěte, domácí násilí, 
práva duševně nemocných a diskriminaci.

Koalice organizací proti domácímu násilí (KOORDONA)

Cílem Koordony je zejména napomáhat účinné spolupráci neziskových organizací hájí-
cích ženská práva a vystupujících proti násilí na ženách a domácímu násilí, koordinovat a 
standardizovat pomoc obětem domácího násilí a prosazovat systémové změny v oblasti 
domácího násilí, násilí na ženách a ženských práv vůbec.

Liga lidských práv se aktivně podílí na činnosti tohoto volného sdružení, spolupracuje 
při organizování akcí pro odbornou veřejnost, tiskových konferencí apod. Právnička Ligy 
lidských práv také zastupuje Koordonu v meziresortní skupině pro monitorování vládního 
usnesení k vytvoření právního rámce a metodických postupů pro zavedení interdisciplinár-
ních týmů, spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů 
domácího násilí.



21

Hospodaření Ligy v roce 2006 (v Kč)

Náklady

komunikace 269 568

materiální náklady, literatura, provozní režie 330 738

nájemné 657 800

tisk a propagace 277 634

cestovné 212 045

právní služby a poplatky 863 376

Jak jsme hospodařili
Dle předpokladů z loňského roku dosáhla Liga 
obratu 8 milionů korun. Náklady byly z poloviny 
tvořeny mzdami včetně odvodů, necelých 20% jsme 
vynaložili na expertní služby právní, psychologické, 
finanční. Nenadační výnosy tvořili stejně jako loni 
15%, z nadačních jsme poprvé dostali větší podporu 
z veřejných zdrojů (zejména EU) než z grantů 
privátních nadací. Za finance a účetnictví byli v roce 
2006 odpovědní Jan Vodák, Zbyněk Trnka a Petra 
Vetešková.
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Náklady

odborné služby psychologické, finanční 530 021

překlady a tlumočení 91 934

pořízení majetku 262 756

mzdové náklady, odvody sociálního a zdravotního pojištění 3 943 601

semináře, workshopy 44 904

finanční náklady - pokuty, penále, kurzové ztráty, poplatky 22 876

projektová partnerství, členské příspěvky 295 596

celkem 7 802 846,47

Příjmy

vlastní tržby 614 749

dotace z veřejných rozpočtů 3 737 811

granty nadací 3 058 684

dary od fyzických a právnických osob 553 661
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Příjmy

finanční výnosy - úroky, kurzové zisky 13 034

jiné ostatní výnosy 49 416

celkem 8 027 355

Hospodářský výsledek – zisk                             224 508

Za podporu v roce 2006 velice děkujeme institucím a organizacím Baker & McKenzie, Cen-
trum advokacie duševně postižených, Commerzbank, Ekologický právní servis, Evropská 
unie (Daphne program, Transition Facility, Operační program Rozvoj lidských zdrojů), Evrop-
ské centrum pro práva Romů, Charles Stewart Mott Foundation, Jihomoravský kraj, Nadace 
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, 
Open Society Fund Praha, Open Society Institute Budapest, Rada Evropy, Rakouská liga 
pro lidská práva, Univerzita Palackého v Olomouci, White & Case.
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Poděkování
Děkujeme všem, kdo nás v roce 2006 podpořili svou prací nebo finančně. 

Zvláštní poděkování pro rok 2006 patří manažerce Laďce Češkové z Prahy, a dále partne-
rovi v bostonské advokátní firmě Goulston & Storrs Michaelu J. Harozovi a bývalé soudkyni 
z Washingtonu Arline Pacht, zakladatelce Mezinárodní asociace soudkyň (www.iawj.org), 
kteří v Lize působili s podporou Mezinárodního projektu právníků seniorů (www.islp.org). 
Svými neocenitelnými zkušenostmi z privátní i neziskové sféry a manažerskými radami 
přispěli k směřování Ligy lidských práv pro roky 2007-2010 jako strategicky zaměřené orga-
nizace hájící lidská práva právní cestou. Cennými právními radami nám pomohli také Marie 
Cilínková, Aleš Mrázek a David Strupek. Děkujeme.

Za finanční dary děkujeme zvláště Alfredu Baderovi, Johnu Craneovi, Mahuleně a Raineru  
Hofmannovým.

Ani v roce 2007 se neobejdeme bez Vaší pomoci. Pokud se Vám naše práce líbí, můžete 
nám zaslat finanční dar na účet Ligy vedený u Československé obchodní banky číslo: 
180 068 538/0300.



2�
K prosinci 200� v Lize působili:
V Brně 
Jitka Čechová – psychosociální pracovnice

Madla Čechová – koordinátorka 

Michal Čermák – právník

Veronika Horová – právnička

Anna Hořínová – právnička

Robert Cholenský – právník

Jana Koláčková – právnička 

Jiří Kopal – předseda, statutární zástupce 

Michaela Kopalová – koordinátorka, právnička

Karolína Kořínková – sociální pracovnice

Zuzana Mrázková – právnička 

Eva Oujezská – psycholožka

Eva Rožková – právnička

Zbyněk Trnka – administrativní pracovník 

Jan Vodák – ředitel, statutární zástupce

David Zahumenský – právník
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V Praze
Petr Bittner – koordinátor, sociální pracovník

Hana Langhansová – právnička

Ivana Janišová - psycholožka 

Tereza Němcová – projektová asistentka 

Externí právní experti:
Jan Kratochvíl – Praha

Veronika Kristková - Budapešť

Martin Škop - Brno

Pavla Špondrová - Brno

Jako dobrovolníci a externisté nám dále pomáhali
Petr Kubačka, Radek Schmidt, Lenka Doubravová, Jana Křížová, Barbara Homolová,  
Lucie Čechová, Zdeňka Vykoukalová, Magda Kucharičová a Eva Malířová.
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