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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 slabších, 
vydáváme odborné analýzy a systémová doporučení, ale i srozumi-
telné právní příručky pro veřejnost. Prosazujeme systémové změny, 
které zlepšují kvalitu života v České republice.

Čemu se věnujeme
Podporujeme právo na svobodnou volbu a individuální rozhodování 
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 vyšetřová-
ní násilí a špatného zacházení ze strany policistů a strážníků. 

Nabízíme právní pomoc lidem s postižením, podílíme se na reformě 
systému sociální péče a psychiatrických nemocnic. 

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



Ústavní soud odmítl stížnost lé-
kařů ve známé kauze „brněnské 
záchranky“, která tak po devíti 
letech končí. Předchozí soudy při-
znaly omluvu a finanční odškod-
nění pro rodičku a jejího syna za 
zásah do jejich práv v souvislosti 
s nuceným převozem do nemoc-
nice po domácím porodu. Případ 
je významný tím, že přináší do 
českého práva respekt k auto-
nomii jednotlivců a odmítnutí 
lékařského paternalismu přetrvá-
vajícího z minulého režimu.

Ústavní soud vyhověl blokád-
níkům kácení na Šumavě, které 
policie při zásahu dusila, škrtila 
a způsobila bolest a poranění. 
Podle soudu bylo porušeno jejich 
právo na účinné vyšetřování ne-
lidského a ponižujícího zacházení, 
kritizoval i to, že zásah policistů 
nebyl natočen na kameru, přesto-

že byl přítomen policejní kamera-
man. Liga lidských práv, která stě-
žovatelům zajistila právní pomoc, 
vybízí k systémovým změnám, 
které by podobným případům do 
budoucna zabránily.

Předložili jsme návrh zákona 
o odškodnění protiprávně ste-
rilizovaných osob. Ten by měl 
obětem nedobrovolných sterili-
zací zaručit finanční odškodnění, 
k němuž již řadu let Česko vyzý-
vá řada mezinárodních organiza-
cí včetně OSN. Podařilo se nám 
získat příslib podpory zákona 
napříč politickým spektrem.

Podali jsme odvolání proti roz-
sudku pražského soudu, který 
zamítl první žalobu proti státu 
na odškodnění následků povin-
ného očkování. Čtyřletý Honzík 
z Jihomoravského kraje utrpěl 

v důsledku očkování hexavak-
cínou trvalé ochrnutí poloviny 
obličeje. V době rozhodování 
soudu ale v Česku chyběla práv-
ní úprava, která by upravovala 
odpovědnost státu za újmu na 
zdraví způsobenou povinným 
očkováním.

Uspořádali jsme kulatý stůl 
zaměřený na využívání kamero-
vých záznamů u výslechů. Akce 
byla součástí evropského pro-
jektu ProCam a přinesla příklady 
dobré praxe napříč státy EU. 
Audiovizuální záznamy přispívají 
k  lepšímu zajištění procesních 
práv obžalovaných, zejména 
patřících do některé ze skupin 
zvláště zranitelných osob.

Připojili jsme se k propagaci pe-
tice za odstranění diskriminace 
dětí v přístupu do kolektivů ško-
lek v rámci povinného očkování. 
Petice reagovala na návrh novely 
zákona, která ještě zpřísňovala 

přístup neočkovaných nebo ne-
kompletně očkovaných dětí do 
kolektivů školek.

Uspořádali jsme jubilejní 20. 
ročník festivalu Jeden svět Brno. 
Tradiční akce, přinášející nejlepší 
dokumentární filmy o lidských 
právech, nabídla přes pět desítek 
projekcí, které navštívilo přes 11 
tisíc diváků. Festival přivítal de-
sítky hostů – například válečnou 
reportérku Markétu Kutilovou, 
novinářku Fatimu Rahimi, ur-
banistu Osamu Okamuru nebo 
datového žurnalistu Michala 
Zlatkovského.

Na Ústavním soudu jsme uspo-
řádali finále sedmého ročníku 
Lidskoprávního moot courtu 
– argumentační soutěže v si-
mulovaném soudním sporu. 
Týmy studentů práv změřili síly 
v obhajobě i obžalobě případu 
zanedbání péče o dítě a hrozbě 
odebrání z rodiny.

Hlavní aktivity a úspěchy
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Podali jsme dovolání k Nejvyšší-
mu soudu v případu muže, který 
byl tři týdny nedobrovolně 
hospitalizován v psychiatrické 
nemocnici bez soudního přezku-
mu. Byl tak nezákonně omezen 
na osobní svobodě. Stát za to 
odmítá převzít zodpovědnost 
a nahradit mu utrpěnou nema-
jetkovou újmu.

Podali jsme stížnost k Ústavnímu 
soudu v případu matky, kterou 
úředníci dva roky šikanovali 
a protizákonně hrozili odebráním 
dcery do ústavní výchovy. Chtěla 
pro svou dceru s lehkým mentál-
ním postižením asistenta peda-
goga nejen během výuky, ale i ve 
školní družině a na škole v příro-
dě, na což má ze zákona právo.  
Škola nebyla schopna zákonné 
požadavky naplnit a naopak kon-
taktovala orgán sociálně-právní 
ochrany dětí, který podal k soudu 
návrh na zahájení řízení o nařízení 
výchovného opatření z důvodu 

Děkujeme desítkám dobrovolníků, kteří nám nezištně pomáhají s or-
ganizací akcí, provozem kanceláře a fungováním naší bezplatné právní 
poradny.

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

Děkujeme firemním partnerům, kteří ze zúčastnili benefičního sportov-
ního turnaje LigaCup - firmě Avast, RedHat, IBM, KPMG, FNZ a OSŽ.

Děkujeme spolupracujícím advokátům, partnerům a organizacím v Česku 
i zahraničí. Dále mezinárodní federaci lidských práv FIDH a sítí lidskopráv-
ních 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 nepotřebují. 
Zisk z prodeje putuje na veřejnou sbíku, z níž 
financujeme naši činnost.

údajně špatné komunikace kli-
entky se školou. Matka žila dva 
roky ve strachu, že přijde o dceru.

Pomohli jsme rodičům chlapce 
se zdravotním postižením, kte-
rého spádová školka odmítla 
přijmout do předškolního vzdělá-
vání. Podali jsme odvolání ke kraj-
skému úřadu, který ničím nepod-
ložené rozhodnutí ředitelky školky 
zrušil a rozhodl o přijetí chlapce.

Podali jsme stížnost Úřadu pro 
ochranu osobních údajů na ne-
zákonné metody využívané v re-
klamním průmyslu. Bez souhlasu 
uživatelů internetu jsou sdíleny 
informace o historii prohlížení, 
poloze, ale i sexuální orientaci. 
Podobné stížnosti v rámci kam-
paně #StopSpyingOnUs podalo 
14 organizací v devíti zemích EU 
koordinovaných sítí Liberties – 
kromě Česka také v Německu, 
Belgii, Francii, Itálii, Estonsku, 
Bulharsku, Maďarsku a Slovinsku.

Děkujeme za podporu!

https://llp.cz/blog/mlady-muz-byl-tri-tydny-nedobrovolne-hospitalizovan-bez-soudniho-prezkumu/
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Dotace MŠMT 
67 % 

Dotace z 
veřejných 
rozpočtů

6 % 

Ostatní výnosy 
1 % 

Dary 
13 % 

Vlastní 
zdroje 
13 % 

Příjmy 
7 733 702,-

Nájem a  
energie

5 % 

Mzdové  
náklady

58 % 

Provozní 
materiál, 
literatura  

2 % 

Odborné služby: 
finanční, překlady,

tlumočení, PR 
9 % 

Právní  
služby

2 % 
Publikace

2 % Cestovné
2 % 

Ostatní
11 % 

Výdaje 
7 633 419,-

Odvody  
soc. a zdrav. 

pojištění  
8 % 
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Najdete nás také na Facebooku – facebook.com/liga.lidskych.prav, 
Twitteru – @LLPCzech a LinkedInu – linkedin.com/company/league-
-of-human-rights
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