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Liga lidských práv
Naší vizí je spravedlivá, svobodná a angažovaná společnost.

Jsme nezisková organizace, která pomáhá lidem, aby znali svá práva 
a aktivně je prosazovali. Vyhráváme soudní spory na straně slab-
ších, vydáváme odborné analýzy a systémová doporučení, ale i sro-
zumitelné právní příručky pro veřejnost. Prosazujeme systémové 
změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

Čemu se věnujeme
Podporujeme právo na svobodnou volbu a individuální rozhodová-
ní ve zdravotnictví. Zvyšujeme povědomí pacientů o jejich právech.

Zlepšujeme fungování základních škol, pomáháme znevýhodněným 
dětem, prosazujeme kvalitní a otevřené vzdělání pro všechny děti. 

Pomáháme obětem policejního násilí a usilujeme o účinné vyšet-
řování násilí a špatného zacházení ze strany policistů a strážníků. 

Nabízíme právní pomoc lidem s postižením, podílíme se na refor-
mě systému sociální péče a psychiatrických léčeben. 

Bojujeme proti zbytečnému odebírání dětí z rodin, podporujeme pěs-
tounskou péči a poukazujeme na nepřípustnost  ústavní péče o děti.



Zúčastnili jsme se univerzální-
ho periodického přezkumu 
na půdě OSN, jenž hodnotí do-
držování lidských práv v jednot-
livých státech. V Ženevě jsme 
popsali nedostatky a představili 
doporučení, které by členské 
státy mohly převzít a předat 
České republice. 

Upozornili jsme především na 
porušování práv pacientů, 
nedostatky v oblasti psychiatrie, 
poskytování péče v těhotenství, 
u porodu a v šestinedělí a také 
nedořešené otázky odškodně-
ní nedobrovolně sterilizova-
ných žen.

Se známou kauzou brněnské 
záchranky a nedobrovolného 
převozu doma narozeného 
zdravého dítěte do nemocnice 
v doprovodu policie jsme uspě-

li i u Vrchního soudu v Olomou-
ci. Záchranná služba podala 
dovolání k Nejvyššímu soudu.

V prvním případu „porodnic-
kého násilí“  v Česku jsme 
podali po neúspěšné žalobě do-
volání k Nejvyššímu soudu. Naší 
klientce personál nemocnice 
provedl nástřih hráze a další zá-
sahy, které si nepřála, z důvodů 
údajné ochrany plodu.

Uspěli jsme u Ústavního soudu 
v případu státem zatajova-
né právní analýzy k trestní 
odpovědnosti rodiček v sou-
vislosti s porody v domácím 
prostředí – soud shledal poru-
šení práva žadatele o informace 
na spravedlivý proces. Žádostí 
o zveřejnění se tak opět zabývá 
ministerstvo zdravotnictví.

Na téma informování médií 
o domácích porodech a obec-
ně o lidských právech v souvis-
losti s porodem si popovídala 
naše právnička Zuzana Candi-
gliota s moderátorkou Danielou 
Drtinovou v pořadu DVTV.

Zúčastnily jsme se panelové 
diskuze v Poslanecké sně-
movně na téma „Porodní praxe 
u nás a v zahraničí“.

V kauze policejního zásahu 
při blokádě nelegální těž-
by dřeva v Národním parku 
Šumava z  roku 2011 jsme se 
znovu obrátili na Ústavní soud 
a chceme, aby jednání policie 
prošetřily soudy. Ústavní soud 
nám dal již dříve za pravdu, 
že Generální inspekce bez-
pečnostních sborů podezření 
z policejního násilí řádně nevy-
šetřila a konstatoval porušení 
základního práva našeho klien-
ta na účinné vyšetřování vyplý-

vající z práva nebýt podroben 
nelidskému nebo ponižujícímu 
zacházení.

Poslali jsme Nejvyššímu sou-
du ČR otevřený dopis s naším 
názorem, že by soudy neměly 
omezovat volební právo lidí 
se zdravotním postižením 
při posuzování jejich svépráv-
nosti. Nejvyšší soud nakonec 
stávající praxi omezování voleb-
ního práva posvětil.

Účastnili jsme se expertní dis-
kuze na Úřadu vlády o mož-
nosti vzniku nezávislého úřadu 
dětského ombudsmana. Čes-
ko je jedna z posledních zemí 
EU, která jej dosud nezřídila.

Poskytli jsme bezplatně práv-
ní pomoc ženě s postižením, 
které se orgány sociálně-právní 
ochrany dětí pokusily odebrat 
dítě ihned po narození a to 
přesto, že měla podporu rodi-
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ny a terénních sociálních slu-
žeb. Maminka s dítětem zůstaly 
díky naší intervenci spolu.

Podali jsme stížnost do OSN 
na „dům hrůzy“ – ústav se 
zvláštním režimem v Letinech 
adresovaný mj. zpravodaji pro 
mučení a jiné kruté, nelidské 
a ponižující zacházení. Ve stej-
ném zařízení byl „uvězněn“ 
proti své vůli a bez rozhodnutí 
opatrovnického soudu i náš 
klient, pro kterého jsme v roce 
2016 dosáhli u Evropského sou-
du pro lidská práva odškodění 
přes 600 tisíc korun.

Manželce pacienta, který ze-
mřel krátce po hospitalizaci 
v brněnské psychiatrické 
nemocnici, jsme pomohli po-
dat ústavní stížnost a po jejím 
zamítnutí jsme podali žalobu a 
také stížnost k Evropskému 
soudu pro lidská práva ve 
Štrasburku. Pomáháme jí také 

s fundraisingovou kampaní 
na pokrytí nákladů právního 
zastupování.

Na mezinárodním festivalu 
dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět měl 
premiéru fi lm „Epidemie 
svobody“, v  němž vystupuje 
i právnička Ligy lidských práv, 
která zastupuje autory snímku 
v jejich sporu se státem kvůli 
povinnému očkování.

Na stejném festivalu byla naše 
právnička hostem diskuze po 
projekci filmu „Miluj mě, jestli 
to dokážeš“ o intimním životě 
a  tématu sexuální asistence 
pro lidi s handicapem.

Naše právnička byla hostem 
diskuzního pořadu veřejno-
správní České televize „Máte 
slovo“ na téma omezení pravo-
mocí státních zástupců a vyšet-
řování policejního násilí.

Začali jsme právně zastupovat 
klientku, o jejíž nedobrovolné 
hospitalizaci v psychiatrické 
léčebně rozhodl soud ve třech 
řádcích zkopírovaných ze znění 
zákona, aniž by ji viděl, seznámil 
se s jejím příběhem, nebo se 
pokusil ji vyslechnout. Proti roz-
hodnutí soudu a špatné praxi 
v podobných řízeních jsme po-
dali dovolání.

Uspěli jsme u Ústavního sou-
du s případem klientky, které 
policie nejprve odložila trest-
ní oznámení na neznámého 
pachatele, následně ji začala 
stíhat za křivé obvinění 
a  nakonec j i  soudy uloži ly 
ústavní psychiatrickou léčbu. 
Ústavní soud všechny předcho-
zí rozhodnutí zrušil a klientka 
do ochranné léčby nastoupit 
nemusela.

Naše právničky vystoupily v po-
řadu veřejnoprávní České tele-

vize „Pološero“ v díle nazvaném 
„Jak jsem se stal nečlověkem“ 
o omezování svéprávnosti, který 
představil i životní příběhy klien-
tů Ligy lidských práv.

Naše bezplatná právní porad-
na pro pacienty „Férová nemoc-
nice“ zodpověděla díky desítkám 
dobrovolníků z řad studentů 
právnických fakult Masarykovy 
a Karlovy univerzity a Univerzity 
Palackého měsíčně na tři desítky 
dotazů.

Ústavní soud hostil finále pá-
tého ročníku Lidskoprávního 
moot courtu – argumentační 
soutěže v  s imulovaném 
soudním sporu. Studenti práv 
řešili případ týkající se nejlep-
šího zájmu dítěte ve věci 
vzdělávání – rodiče přehlásili 
syna z  běžné školy do školy 
speciální, podle sociální pra-
covnice z místního úřadu to ale 
nebylo v jeho zájmu a iniciovala 
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řízení o  omezení rodičovské 
odpovědnosti v otázkách vzdě-
lávání, aby se dítě mohlo vrátit 
do původní školy.

Spustili jsme roční vzdělávací 
„Akademii pro ředitele“ zá-
kladních škol v rámci projektu 
Férová škola na posílení jejich 
kompetencí a sdílení zkušeností 
a dobré praxe.

Zahájili jsme projekt podporu-
jící používání Feuersteinovy 
metody instrumentálního 
obohacování. Ve 13 pilotních 
školách ze 13 různých krajů 
jsme vytvořili centra kolegiál-
ní podpory v oblasti sociálních 
kompetencí žáků vzdělávající 
znevýhodněné děti.

Na 12 školách v okolí Moravské-
ho Krumlova jsme uspořádali 
osm seminářů pro učitele, 23 
workshopů pro rodiče, zavedli 
jsme pravidelné poradní kru-
hy a stáže. Uspořádali jsme 
pět workshopů pro rodiče na 
téma šikany ve škole.

Děkujeme desítkám dobrovolníků, kteří nám nezištně pomáhají 
s organizací akcí, provozem kanceláře a fungováním naší bezplatné 
právní poradny pro pacienty s názvem Férová nemocnice.

Děkujeme stovkám individálních dárců, kteří podpořili naše fundrai-
singové kampaně či pravidelně přispívají na naše dlouhodobé aktivity.

Děkujeme firemním partnerům, kteří ze zúčastnili benefičního spor-
tovního turnaje LigaCup - firmě ČSOB, Avast, RedHat, IBM, KPMG, FNZ, 
Netbox a OSŽ.

Děkujeme spolupracujícím advokátům, partnerům a organizacím 
v Česku i zahraničí. Dále mezinárodní federaci lidských práv FIDH a sítí 
lidskoprávních organizací Civil Liberties Union for Europe a JUSTICIA   
European Rights Network.

Děkujeme zákazníkům našeho dobročin-
ného obchůdku Šuplig a všem,  kteří jej 
nezištně zásobují věcmi, které již nepotřebu-
jí. Zisk z prodeje  putuje na veřejnou sbíku, 
z níž financujeme naši činnost.

Děkujeme za podporu!
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