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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.



Stali jsme se organizátorem 
brněnské části mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět, 
který v Praze a dalších více 
než 35 českých městech pořá-
dá Člověk v tísni.

Nejvyšší soud odmítl dovolání 
lékařů ve známé kauze „br-
něnské záchranky“. Byla tak 
potvrzena omluva a finanční 
odškodnění pro rodičku a její-
ho syna za zásah do jejich práv 
v souvislosti s nedobrovolným 
převozem do nemocnice po 
domácím porodu. 

Na Ústavním soudu jsme uspo-
řádali finále šestého ročníku  
Lidskoprávního moot courtu – 
argumentační soutěže v si-
mulovaném soudním sporu. 
Studenti práv řešili případ týka-

jící se čerstvé maminky umírají-
cí na rakovinu, které pojišťovna 
odmítá proplatit lék, jež by jí 
prodloužil život o půl roku, ale 
snížil jeho kvalitu .

Poté, co Ústavní soud zamítl 
stížnost našich klientů na 
policejní násilí během zásahu 
v budově bývalého squatu Mila-
da, jsme podali stížnost k Evrop-
skému soudu pro lidská práva.

Obnovili jsme vyjednávání 
o  vyřešení protiprávních 
sterilizací - setkali jsme se 
s ministry i premiérem Andre-
jem Babišem. Připravujeme 
nový návrh zákona o odškod-
nění nedobrovolně sterilizova-
ných osob.

Připojili jsme se k otevřenému 
dopisu proti plánovaným 

změnám ve školství, které 
hrozí  návratem k segregaci 
dětí ve vzdělávání.

Zapojili jsme projekt Férová 
škola do MAP Tišnovsko. V rám-
ci projektu se podílíme na zlep-
šování klimatu škol, spolupra-
cujeme s řediteli zapojených 
škol a zvyšujeme jejich kom-
petence k efektivnímu vedení 
školy.

Poté, co magistrát města Ústí 
nad Labem zveřejnil na soci-
álních sítích fotografii ze sou-
kromí rodiny, u níž zasahovala 
městká policie, jsme podali 
trestní oznámení.

Ústavní soud se zastal na-
šeho klienta ve věci nedobro-
volného držení v Psychiatrické 
nemocnici Bohnice. Obecné 
soudy porušily základní právo 
muže na soudní ochranu a 
osobní svobodu.

Ministerstvo zdravotnictv vy-
hovělo naší stížnosti a zrušilo 
historicky první pokutu 
porodní asistentce za účast 
na domácím porodu. Za pře-
stupek měla  podle rozhodnutí 
úřadů zaplatit 120 tisíc korun. 
Nyní musí rozhodnout znovu. 

Předali jsme ministrovi zdra-
votnictví Adamu Vojtěchovi 
„Petici za práva rodiček, 
zdraví a bezpečí při porodu“ 
s více než 5.000 podpisy.

Zastali jsme se matky, kte-
rou lékaři za doprovodu policie 
vyhostili z nemocnice, protože 
chtěla zůstat přes noc se svým 
dítětem na JIPce.

Hlavní aktivity a úspěchy

https://www.jedensvet.cz/2019/brno
https://llp.cz/pripady/za-privolani-policie-na-domaci-rodicku-by-meli-zdravotnici-zaplatit-100-tisic-korun/
https://llp.cz/pripady/za-privolani-policie-na-domaci-rodicku-by-meli-zdravotnici-zaplatit-100-tisic-korun/
http://llp.cz/akce/lpmoot/6-rocnik/
http://llp.cz/akce/lpmoot/6-rocnik/
https://llp.cz/2018/08/premier-andrej-babis-se-setkal-se-zastupci-obeti-nedobrovolnych-sterilizaci/
https://llp.cz/2018/08/premier-andrej-babis-se-setkal-se-zastupci-obeti-nedobrovolnych-sterilizaci/
https://llp.cz/2018/08/premier-andrej-babis-se-setkal-se-zastupci-obeti-nedobrovolnych-sterilizaci/
https://llp.cz/2018/12/pripojili-jsme-se-k-otevrenemu-dopisu-proti-planovanym-zmenam-ve-skolstvi/
https://llp.cz/2018/12/pripojili-jsme-se-k-otevrenemu-dopisu-proti-planovanym-zmenam-ve-skolstvi/
https://llp.cz/2018/12/pripojili-jsme-se-k-otevrenemu-dopisu-proti-planovanym-zmenam-ve-skolstvi/
https://llp.cz/2018/10/usti-nad-labem-zverejnilo-fotku-ze-soukromi-rodiny-liga-podava-trestni-oznameni/
https://llp.cz/2018/10/usti-nad-labem-zverejnilo-fotku-ze-soukromi-rodiny-liga-podava-trestni-oznameni/


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!

https://www.fidh.org/
https://www.liberties.eu
http://eujusticia.net/
http://eujusticia.net/
http://www.suplig.cz
http://www.suplig.cz
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Najdete nás také na Facebooku – facebook.com/liga.lidskych.prav, 
Twitteru – @LLPCzech a LinkedInu – linkedin.com/company/lea-
gue-of-human-rights
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