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1/ Co je IuRe?Úvodní slovo
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dostala se k Vám druhá výroční zpráva nevládní neziskové organizace Iuridicum Remedium, o. s. (IuRe), kterou

jsme pro Vás připravili jako sumář naší činnosti za uplynulé dva roky. Tato “dvouvýroční” zpráva tedy pokrývá

naši práci za roky 2006 i 2007. Věříme, že přehled toho, co jsme v naší “dvouletce” (jde o třetí a čtvrtý rok naší

profesionální činnosti) vykonali, pro Vás bude čtením sdělným, zajímavým a doufáme, že i trošku motivujícím. 

Výroční zpráva pro nás neznamená jen naplnění formálních požadavků na zveřejnění hospodaření organizace

a prezentace donorů. Minulá zpráva se stala prostředkem komunikace s našimi příznivci, spolupracovníky, ale

hlavně s lidmi, kteří o naší činnosti dříve nevěděli či ji znali jen letmo. Řada z nich nás oslovila, aby nám pomo-

hla svými znalostmi a zkušenostmi či jen vyjádřila zájem a podporu. Věřte, že toto pro nás znamená v každodenní

hektické a často donkichotsky působící práci opravdu mnoho – vedle jasné vize, entuziasmu, profesionality

a financí jde o nezbytnost existence každé nevládky.

Výroční zprávu jsme se proto snažili připravit tak, aby referovala co nejplastičtěji, nejčtivěji a pro oko co nejpří-

jemněji. Aby umožnila lidem, kteří projevili nebo projeví zájem, seznámit se s tím, co děláme. Výroční zpráva je

tak maximálně transparentní a nabízí „otevřené karty“ i těm, jimiž naše aktivity nejsou příliš po chuti. 

Protože dobrých zpráv není nikdy dost, letmo zde zmíníme, co se nám za období pokryté výroční zprávou

podařilo. Dosáhli jsme kupříkladu řady vítězství či úspěšných mimosoudních dohod zejména v pracovněprávních

sporech, prosadili jsme v Radě vlády pro lidská práva návrh snižující bariéru přístupu k soudu v podobě padesá-

titisícových kaucí, přesvědčili pražský magistrát k “soukromí přátelské” změně čipových karet pro občany či jsme

prosadili pět důležitých změn (účinných od 1. 1. 2008) v exekučním řádu zvyšujících odpovědnost exekutorů

a zlepšení jejich kontroly. 

Jaké máme další plány pro nejbližší budoucnost? Je nasnadě, že se budeme věnovat reformě justice, kde je

třeba důsledně trvat na rovném přístupu ke spravedlnosti, a to bez ohledu na majetkové poměry či počítačovou

gramotnost. V rámci „digital rights“ se nově budeme zabývat proporcionalitou mezi právem na ochranu duševní-

ho vlastnictví a svobodnou výměnou poznatků a myšlenek. 

Přejeme si, abyste nám zachovali podporu i v těchto nových aktivitách, neboť právě ony tvoří přidanou hodnotu

našich „watchdogových“ aktivit.

IuRe je mladá nevládní organizace,

která vznikla původně jako dobrovolná

a bezrozpočtová iniciativa studentů

pražské právnické fakulty. Profesionál-

ně jsme se rozhodli působit po absol-

vování fakulty na sklonku roku 2003.

Od té doby jsme získali prostředky

v hodnotě přes 7,5 milionu korun

a rozpočet se nám daří každoročně

navyšovat. To nám umožňuje poskyt-

nout právní pomoc více lidem, důklad-

něji a lépe se věnovat problematickým

návrhům zákonů a také o své práci

a výsledcích podrobněji informovat.

Umožnilo nám to také přijmout další

kolegy, a posílit tak odborné kapacity

organizace i rozšířit objem práce. 

IuRe vyvíjí činnost v těchto třech

programech: 

1. Lidská práva a technologie 

2. Právní pomoc a sociální vyloučení 

3. Lidská práva a veřejná správa 

V každém z těchto programů posky-

tujeme právní pomoc, vyvíjíme legisla-

tivní aktivity a organizujeme informač-

ní a vzdělávací aktivity. 

Vážení příznivci, přátelé, čtenáři, 

Za IuRe 

Helena Svatošová 

prosinec 2007 

1. Sdružení je nezávislé na

jakékoli politické straně či

hnutí, náboženství a ideologii.

Vychází z principů uvedených

v poslání a cílech sdružení (tj.

ochrana lidských práv). 

2.Sdružení nepřijímá podporu

v jakékoli formě od společností,

které v ČR či zahraničí lidská

práva porušují či aktivně přispí-

vají k jejich porušování (zejmé-

na: CorpWatch, CEO, Ethica-

lConsumer nebo PETA). 

3. Rozhodování ve sdružení

probíhá demokraticky. 

4. Sdružení je otevřeno spo-

lupráci s podobně zaměřenými

organizacemi v ČR i v zahrani-

čí na partnerském principu

a spolupráci s dalšími organi-

zacemi ad hoc. Sdružení

nespolupracuje s organizace-

mi, které hlásají rasismus,

fašismus, sociální darwinis-

mus, genderovou nerovno-

právnost či jinou diskriminaci. 

Při své činnosti se IuRe řídí svým etickým kodexem: 
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2/ Poslání Iuridicum Remedium

V˘sledky ankety na na‰em webu

Jaká oblast lidských práv si podle Vás zaslouží 

do budoucna nejvíce pozornosti?

Sociální práva, právo na vzdělání a zdravotní péči

���������������������� 449

Svoboda pohybu, ochrana proti mučení

������������ 243

Svoboda projevu, svoboda shromažďování

������������ 242

Právo na soukromí, ochrana osobních údajů

����������� 230

Práva menšin, antidiskriminace

���� 0

Celkem hlasovalo 1244 lidí.

V rámci programu Sociální vyloučení

realizuje IuRe zejména právní

pomoc, a to v různých, na míru přizpů-

sobených formách – od poskytování jed-

norázových konzultací přes právní analý-

zy, sepisování podání, tvorbu procesní

taktiky až po komplexní právní zastoupe-

ní. Tento program tak řeší problémy kli-

entů, kteří jsou sociálně znevýhodněni

a z tohoto důvodu by nebyli schopni

dosáhnout na komerční právní pomoc,

a zároveň jde o věc, kde panuje obecněj-

ší zájem na přístupu ke spravedlnosti.

IuRe tak poskytuje právní pomoc

v široké oblasti práva s prvky veřejného

zájmu těm klientům, pro něž není právní

pomoc dostupná, a věcně se profiluje

především do odvětví pracovního prá-

va, práva spojeným s nájmem

bytu, správního práva a exekucí.

Juraj Podkonický, prezident Exekutorské

komory ČR konečně dorazil na diskusi

s IuRe

Autor: Česká televize

Nezřídka spolupracuje s nevládními

organizacemi pro specifické znevýhod-

něné skupiny a s institucemi zaměřený-

mi na sociálně znevýhodněné jako celek

(např. Městské centrum sociálních slu-

žeb a prevence). Pro pracovníky-nepráv-

níky těchto organizací a institucí vydává

IuRe právní manuály a vzory pro

nejčastější typy problémů. 

Poskytujeme bezplatnou právní

pomoc, pokud klient splňuje tyto pod-

mínky: 

� jde o osobu sociálně znevýhodněnou (z

důvodu věku, pohlaví, rasy, sociální situa-

ce aj.) 

� klient není schopen hradit si z vlastních

prostředků komerční právní pomoc 

� v jeho problému je zastoupen tzv. prvek

veřejného zájmu – je zaznamenán možný

nesprávný postup či pochybení orgánu

veřejné správy (včetně nečinnosti) nebo

mimořádně intenzivní protiprávní jednání

druhé, silnější strany sporu

� nejde o zjevně bezúspěšné či šikanózní

vymáhání práva

� nejde o typ problému, na který je zamě-

řena dostupná specializovaná právní

pomoc (např. domácí násilí).

„Měl odvahu nenechat si na

první pohled jasnou protipráv-

nost líbit a šel do soudního spo-

ru, i když věděl, že rozhodnuto

nebude hned a bude to pro něj

a jistě i psychicky nepohodlné,“

komentuje koordinátor projektu

David Kyncl právní vítězství

zaměstnance zastupovaného

IuRe proti neoprávněnému oka-

mžitému zrušení pracovního

poměru vyšlo v Deníku v článku

P. Máchy Zavolejte na šéfa práv-

níka zdarma.

V letech 2006 a 2007 jsme poskytli

právní pomoc 64 a 109 klientům, celkem

tedy 173 klientům s nejrůznějšími

právními problémy, které vyžadova-

ly různé způsoby řešení. Právní pomoc

je díky rozvinuté metodice nastavena tak,

aby byla poskytována skutečně potřebným

klientům z cílové skupiny, a to za jejich

aktivní součinnosti na své kauze (podávání

informací, potřebných dokumentů apod.).

U větších případů uzavíráme s klienty

dohody o vzájemných právech a povin-

nostech. Právní služby zajišťují vysoko-

školsky vzdělaní právníci, zpravidla advo-

káti. Pod jejich supervizí působí

i dobrovolníci z řad studentů právnických

fakult i právníků profesionálních, kteří tak-

to věnují část svého času pomoci na

správném místě. 

Případ řešený IuRe:
Klientka se na IuRe obrátila

v bezvýchodné situaci v okamži-

ku, kdy byla realizována exeku-

ce vyklizení bytu. Exekutorka

neumožnila klientce odvézt si

nejdůležitější osobní věci, ačkoli

klientka byla exekuci osobně

přítomna a ochotna si věci pře-

vzít. V tomto případě neměla

exekutorka právo věci z bytu

odvézt do úschovy. Odvezení

prakticky všech osobních věcí

do skladiště mimo obec, kde

Naše činnost 
je naopak zaměřena proti: 
� diskriminaci všeho druhu, zejména

z důvodů rasy, majetku, věku a pohlaví 

� snahám o plošné omezování základ-

ních lidských práv a svobod

Jako právníci považujeme za účinné

řešení řady soudobých problémů pře-

devším právní prostředky. V nejobec-

nější rovině považujeme za příčinu pro-

blémů rostoucí sílu a vliv nikým

nevolených institucí na úroveň života

celé populace. Nebezpečí nadnárodních

korporací a nadnárodních organizací

spočívá v jejich demokratické nelegiti-

mitě a stále větší dominanci nad insti-

tucemi reprezentujícími zájmy lidí

a jejich práva (státy, samosprávy,

nevládní organizace). 

Standardy lidských práv jsou ohro-

žovány jednak jejich plošným odstra-

ňováním (spojeným s posilováním

represivních složek) a jednak neschop-

ností garantovat ochranu lidských práv

v jednotlivých případech (rezignace na

kontrolní a vymáhací pravomoci). 

Iuridicum Remedium (IuRe) je

nevládní nezisková organizace na

ochranu lidských práv typu „watch-

dog“. Brání pokusům o plošné

omezování práv občanů legislativní

cestou a upozorňuje na konkrétní

případy porušování lidských práv. 

Posláním IuRe je aktivně přispí-

vat spolu s dalšími organizacemi

a občany k dodržování základních

práv a svobod a bránit jejich ome-

zování pod nejrůznějšími záminka-

mi (boj s terorismem, kriminalitou

apod). Usilujeme o to pomáhat

lidem, jejichž práva jsou porušová-

na, a získat hlas ve společenské

diskusi o spravedlnosti a lidských

právech. 

Naše činnost podporuje: 
� odpovědnost státu a dalších vlivných

subjektů za respektování lidských práv 

� aktivitu občanů v oblasti prosazování

svých práv a při jejich účasti na rozhodo-

vání



vydány až po několika měsících.

I v této situaci klientka neztráce-

la motivaci a důvěru v právní

řešení věci, i když i právníci IuRe

byli zaskočeni postoji orgánů,

které mají dbát na dozor nad

exekutory a jejich nezákonnosti

sankcionovat – jak exekutorská

komora, tak ministerstvo spra-

vedlnosti jako dozorový orgán

neshledaly za nutné věc řešit.

Komora otálela s řešením věci,

neshledala pochybení, následně

pak zanikla možnost zahájit kár-

né řízení. Ministerstvo spravedl-

nosti v „šetření věci“ slyšelo

pouze exekutorku, nijak s jejím

vyjádřením stěžovatelku nese-

známilo a nedalo jí ani možnost

k vyjádření. Na základě verze

exekutorky uzavřelo věc, že

pochybení v exekuci nebyla

shledána. Trestní oznámení pro

krádež a zneužití pravomoci

veřejného činitele byla, jak tomu

bohužel obvykle bývá, odložena. 

V průběhu řešení nápravy

nezákonností při exekuci začali

právníci IuRe řešit i aktuální pra-

covněprávní problémy klientky.

Ta na základě dřívějšího rozhod-

Praha 1, u které byla původně

zaměstnána jako úřednice. Poté,

co upozornila na vážná podezře-

ní možné korupce při hospoda-

ření s nemovitostmi městské

části, obdržela výpověď z pra-

covního poměru. Proti ní se

úspěšně ubránila a dosáhla

soudního vyslovení neplatnosti

výpovědi a povinnosti náhrady

ušlé mzdy. Tu klientka nutně

potřebovala, jelikož od výpovědi

z úřadu vykonávala jen příleži-

tostné práce a její sociální situa-

ce byla velmi nepříznivá. Svévol-

ně vedená exekuce provedená

exekutorskou s jasnými vazbami

na druhého účastníka řízení zba-

vila klientku jak základní jistoty

bydlení, tak většiny jejích osob-

ních věcí, které jí byly nakonec
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klientka bydlela, mělo zjevně

šikanózní charakter. Klientce byl

až na urgenci IuRe sdělen kon-

takt na provozovatele skladu,

přístup k věcem až po dvanácti

dnech od vyklizení – klientka si

však věci nemohla odvézt pro

naprostý nedostatek součinnos-

ti skladovatele (odmítl věci

umístěné vysoko v horních

regálech haly pomocí své tech-

niky zpřístupnit apod.). O své-

voli exekutorky svědčí její pod-

jatost – je manželkou

společníka advokátní kanceláře,

která zastupuje Městskou část

Praha 1 ve sporech s klientkou,

mj. o užívání vyklizeného bytu.

Na možnou podjatost upozorni-

la klientka během exekuce, exe-

kutorka však tuto skutečnost

neoznámila soudu a v exekuci

pokračovala. Exekutorka navíc

nevyhotovila soupis věcí vyklí-

zených z bytu při exekuci, řada

věcí klientky byla při exekuci

poničena nebo se ztratila.

Spor o užívání původně slu-

žebního bytu je jen jedním z pro-

blémů klientky vyplývajících

z jejích vztahů s Městskou částí

nutí soudu, že pracovní poměr

mezi ní a Městsku částí Praha 1

trvá, nastoupila opět na úřad

městské části. Na pracovišti však

byla šikanována a situace vyvr-

cholila výpovědí, kterou jí (podru-

hé) v červenci roku 2006 zaměst-

navatel dal, tentokrát „ ze

zdravotních důvodů“ náhle shle-

daných závodním lékařem. Dlou-

hodobá snaha zaměstnavatele

zbavit se zaměstnankyně, která

odkryla korupční kauzu, tak byl

naplněn. Po tomto sociálním

otřesu klientka nebyla schopna

součinnosti, byla nucena řešit

léčbu svého psychického stavu

a sociální existence. Právní úsilí

o dosažení nápravy ve věci exe-

kuce i oprávněnosti poslední

výpovědi, stížnosti proti odložení

věci policií tak muselo být přeru-

šeno. 

Kauza nemá ukázkový „happy

end“, ale nechceme prezentovat

jen ty věci, které skončí nápravou

nespravedlnosti. Realita je bohu-

žel taková, že řada klientů svoji

věc nedotáhne do konce, neboť

ztratí motivaci či sociální zázemí.

Přesto máme za to, že právní

kroky nejsou zbytečné. Kauza

potvrdila závažné systémové

chyby v dozoru exekutorské

komory i ministerstva spravedl-

nosti nad exekutory a s kauzisti-

kou dále pracujeme, když usiluje-

me o systémové změny. Pomáhá

i pozornost médií, kterou napří-

klad tato kauza vyvolala.

Brzy jsme shledali, že řada problémů kli-

entů se opakuje a že má význam řešit věc

nejen v rámci individuální právní pomoci,

ale více systémově. Na základě těchto zku-

šeností jsme vytvořili a sehnali prostředky

na samostatné projekty zaměřené na

nejpalčivější problémy porušování práv

zaměstnanců, nezákonnosti a zvůle

při exekucích a problematiku nájem-

ního bydlení u zranitelné a početné

skupiny – seniorů. 

V rámci právní pomoci v pracovně-

právních vztazích se snažíme dosáhnout

nápravy, aniž by muselo dojít k ukončení

těchto vztahů. Za situace, kdy došlo k roz-

vázání pracovního poměru, jsme klientům

poskytovali právní pomoc v rámci řízení

o neplatnost výpovědí nebo okamžitých

zrušení pracovního poměru a vymáhání

dlužných mezd, ale také vydání zápočto-

vých listů apod.

Případ z praxe: Skupina zaměst-

nanců malé květinářské firmy se na

IuRe obrátila poté, co byla vystavena

dlouhodobému tlaku zaměstnavatele,

který vyžadoval práci šest dní v týdnu

ve čtrnáctihodinových směnách, při-

čemž však nebyly propláceny přesča-

sy, ani hrazeny příplatky za práci ve

svátek a dny pracovního klidu. Kro-

mě toho se zaměstnavatel dopouštěl

zpožďování při výplatách mezd, což

rodinám zaměstnanců přinášelo váž-

né problémy. Zaměstnanci navíc byli

vystaveni sledování kamerami bez

zřejmého účelu. Klienti měli zájem

svého zaměstnavatele co nejefektiv-

něji přinutit k tomu, aby dbal svých

zákonných povinností, a pokud by

nebyla šance na úspěch, byli odhod-

láni k hromadnému ukončení pracov-

ního poměru výpovědí.

IuRe zpracovalo podrobný právní

rozbor porušení pracovního práva

zaměstnavatelem, který odhalil vážné

rozpory jeho praxe se zákonem

ohledně 

• pracovní doby a práce přesčas 

• povinných přestávek mezi směnami 

• nařizování dovolené na zotavenou 

• výplaty mzdy za práci přesčas, za

práci ve dnech pracovního klidu

a za práci ve svátek 

Klientka jedné z kauz ve svém bytě
zdemolovaném protiprávně majitelem 

Autor: O. Kolečko
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• dodržování termínů výplaty mzdy. 

Pro potřeby klientů jsme připravili

podnět pro příslušný dozorový orgán

– inspektorát práce, kterým jsme

doplnili dopis zaslaný zaměstnavateli

coby poslední výzvu před předáním

věci správním orgánům. Na základě

dopisu podrobně poukazujícího na

porušení zákona, jejich právní kvalifi-

kaci i možné sankce, zaměstnavatel

zareagoval a svolal schůzi zaměstnan-

ců, na níž s nimi obsah dopisu pro-

konzultoval a přiznal, že ačkoli zvládá

svou obchodní strategii, komunikace

uvnitř firmy a vztahy se zaměstnanci

byly dosud jeho sla-

bou stránkou. Přislí-

bil (a svůj slib násled-

ně splnil), že pro lepší

organizaci práce

a personalistiku při-

jme nového zaměst-

nance, který bude mít

na starost rozvržení

práce v souladu se

zákonem a zároveň

posílí personální stav.

Všichni dotčení

zaměstnanci proto

prozatím ve firmě

setrvali. Po uplynutí

cca čtyř měsíců od zásahu IuRe se

zdá, že nově zavedený stav je dlouho-

době udržitelný a vyhovuje všem

zúčastněným. 

Projekt zaměřený proti excesům

při exekucích má legislativní rovinu

(více o tom, čeho jsme v této oblasti

dosáhli, naleznete v části Legislativní akti-

vity), ale i část právní pomoci a poraden-

ství v jednotlivých kauzách. Případy vybo-

čení z pravomocí exekutorů je velmi

mnoho a pro postižené osoby znamenají

často existenční ohrožení. Obecné pově-

domí o jejich slabé postižitelnosti je záro-

veň velké nebezpečí pro právní stát. Sna-

hou projektu je proto posílit odpovědnost

a kontrolu nad exekutory, napravit laxní

přístup k nápravě ze strany ministerstva

spravedlnosti i exekutorské komory. Reak-

ce veřejnosti, novinářů i postoj exekutor-

ské komory nás přesvědčily, že projekt řeší

skutečně palčivý problém a je obecným

zájmem pole exekucí zásadně kultivovat.

V souvislosti s deregulací nájemného

a změn právní úpravy nájmu bytu v roce

2006 jsme připravili a od ledna 2008 rea-

lizujeme projekt pro seniory – nájem-

níky. Ti se na nás obrací často v obzvlášť

vážných případech šikany, nátlaku a poru-

šování práv ze stany majitelů domů.

Dotazníkovým šetřením jsme zjistili, že ke

konci roku 2007 nemá celá řada měst-

ských částí hl. m. Prahy připravena jaká-

koli opatření, koncepce či politiky na zmír-

nění dopadů deregulace a řešení

sociálních problémů, které se nutně obje-

ví. Cílem projektu je jednak široké pora-

denství seniorům a jednak zpracování

analýzy a přehledu problémů právě pro

veřejnou správu, které by mělo motivovat

k zavedení opatření proti sociální exkluzi

seniorů –nájemníků.

V rámci právní pomoci IuRe realizuje

dodavatelsky jednou v týdnu bez-

platnou právní poradnu na městské

části Praha 11 financovanou měst-

skou částí. IuRe do poradny dodává

know-how a právníka, provoz poradny je

realizován dle standardů IuRe v celé šíři

právních problémů občanů. 

sickou „digital rights“ organizací. 

V roce 2008 proběhne již čtvrtý ročník

osvětové soutěž Big Brother Awards

(Ceny Velkého Bratra) pro největší

komerční i úřední slídily v soukromí

občanů. Rostoucí počtet nominací od

občanů, návštěvnost akce samotné i zájem

médií ukazuje, že téma nejen získává na

naléhavosti, ale že „veřejné zostuzení“ je

bohužel v mnoha případech jedinou mož-

nou obranou proti sledovacím praktikám. 

Výsledky soutěže Ceny Velkého

Bratra za rok 2007 

Největší úřední slídil: Město Plzeň

za narušování soukromí občanů prostřed-

nictvím kamerových systémů

Největší komerční slídil: Kolektivní

cena zákazníkům, kteří zneužívají služby či

produkty společností T-mobile služba Kde

je…?, Test nevěry od DNAtest.cz, Mobil

Štěnice od firmy Goldsilver a produkty fir-

my Odposlechy.com.

Mezinárodní slídil: Vláda USA za

provozování rozsáhlé sítě technických špio-

nážních a sledovacích prostředků známých

pod názvem Echelon.

Výrok Velkého bratra: JUDr. Stani-

slav Gross za výroky „Ochrana základních

hodnot naší společnosti v dnešním neklid-

ném světě si bohužel vyžádá rozšiřování

oprávnění státu mající charakter výjimky

z ústavou garantovaných práv“ a „Proto se

přimlouvám za to, abychom téma oficiál-

ních odposlechů nedémonizovali a uvědo-

mili si jejich nezbytnost v dnešním neklid-

ném světě“ 

Dlouhodobý slídil: Ministerstvo vnitra

za absenci ohledů na základní právo na

ochranu soukromí občanů při přípravě

Národního akčního plánu boje proti teroris-

mu

Právní norma Velkého bratra: Takz-

vaná. „DNA novela trestního řádu a zákona

o policii“, neúměrně rozšiřující pravomoci

policie včetně použití násilí při odebírání

vzorků DNA pro účely plnění národní data-

báze DNA. 

Kladná cena za prosazování

respektu k soukromí druhých: Studenti

soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého

za houževnatý odpor vůči instalaci kamer

ve učebnách tohoto ústavu.

Podrobná zdůvodnění lze nalézt na

http://www.slidilove.cz/cs/vitezove_minu-

lych_rocniku

Výsledky soutěže Ceny Velké-

ho Bratra za rok 2006

Největší úřední slídil: Komerč-

ní banka a. s. za shromažďování

V rámci program Lidská práva a tech-

nologie již pátým rokem šíříme mezi poli-

tiky, komerčními firmami, médii a veřej-

ností naše přesvědčení, že právo člověka

chránit si soukromí a rozhodovat o tom, jak

se s informacemi o něm samém nakládá, je

základní podmínkou pro existenci jedince

v demokratické společnosti a k uplatňování

všech ostatních práv a svobod. Stavíme se

proti názoru, že je nutno sesbírat co největ-

ší množství informací, protože moderní

technologie to umožňují a některá informa-

ce by se v budoucnu snad mohla hodit.

Naším cílem je zabraňovat nepřiměřeným

zásahům státní i komerční moci, stejně

jako apelovat na širokou veřejnost, aby

přestala přijímat klišé o zvyšování bezpeč-

nosti, komfortu či finančního zisku jako

nezpochybnitelný argument.

„Lidé, ochotní vzdát se svých

práv a svobod pro dočasný pocit

bezpečí, nezasluhují ani jedno

a o obojí přijdou. - 

Benjamin Franklin

Základ programu tvoří osvětové a legis-

lativní aktivity, doprovázené stále více práv-

ní pomocí a konzultacemi v oblasti ochrany

soukromí. Od roku 2008 se náš záběr roz-

šíří i na práva duševního vlastnictví, přede-

vším v oblasti sdílení děl za pomoci

moderních technologií. Staneme se tak kla-

Pravnička IuRe pří debatě s presidentem Exekutorské
komory Jurajem Podkonickým v pořadu ČT Otázky Václava
Moravce.
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a uchovávání osobních údajů

o bývalých zákaznících

Slídil mezi národy: Vláda Spoje-

ných států amerických zejména

za vymáhání detailních údajů

o cestujících leteckých linek

létajících do USA a za přístup

a shromažďování údajů o mezi-

národních bankovních transak-

cích z mezibankovní sítě SWIFT.

Výrok Velkého bratra:

Doc. Ing. Miloš Titz, CSc. za

výrok: “Jestliže nedělám nic

špatného, proč bych se měl

nějakého odposlechu bát?“

Právní norma Velkého bratra:

zákon č. 127/2005 Sb., o elek-

tronických komunikacích a to

kvůli svému § 97 odst. 3, který

ukládá povinnost všem mobil-

ním i klasickým teleoperáto-

rům, internetových providerům

a jakýmkoli poskytovatelům

elektronických komunikací

povinnost uchovávat provozní

a lokalizační údaje.

Nebezpečná nová technologie:

České dráhy a. s. za použití

bezkontaktního čipu do slevo-

vých In-Kartách. 

Dlouhodobé porušování soukromí:

na mezinárodním semináři Cestování

a soukromí, který se uskutečnil v srpnu

2006 v prostorách Informačního

centra OSN. Nad problémy biometric-

kých pasů či využívání záznamů z evidence

cestujících aerolinek se sešli jak zástupci

státních orgánů (český, španělský a italský

úřad na ochranu osobních údajů, minister-

stvo vnitra), dotčených organizací (České

aerolinie, Logica CMG), tak nevládních

organizací (Privacy International, Bits of

Freedom). Seminář byl účastníky velmi

dobře hodnocen zejména pro možnost vel-

mi otevřené debaty mezi zástupci státních

i neziskových orgánů.

V roce 2007 IuRe zahájilo pravidelné

debaty se zainteresovanou veřejností na

jednotlivé témata ochrany soukromí, kam

zve též experty a zajímavé lidi věnující se

diskutovaným tématům. Dosud proběhlo

...debat, kde se sešli zájemci o téma

i zastánci opačných postojů, než má IuRe,

a rozvinula se bohatá, kultivovaná diskuse.

I mezi pozvané experty vybírá IuRe zástup-

ce oponentních názorů, a debaty tak získá-

vají větší různost pohledů. 

Seznam diskusí 

v letech 2007 – 2008 

31. května 2007, premiéra filmu

Běžní podezřelí na mezinárodním fil-

movém festivalu pro děti a mládež ve

Zlíně

Debata k premiéře filmu Běžní

podezřelí na téma bezpečnostních

kamer

Hosté: Zástupci IuRe 

25. září 2007, debata “Naše sou-

kromí, věc veřejná ?” galerie Lang-

hans Gallerie, Praha. 

Téma: Veřejná debata o kamerách

a čipech pořádaná ve spolupráci se

sdružením Agora.

Hosté: Rudolf Blažek, první náměs-

tek primátora HMP, Jitka Gjuričová,

vedoucí odboru prevence kriminality

MVČR,

Hana Štěpánková, vedoucí tiskové-

ho odboru Úřadu na ochranu osob-

ních údajů, Filip Pospíšil, Iuridicuim

Remedium

1. října 2007, předpremiéra filmu

Faceless v rámci cyklu Dokumentár-

ních pondělky ve Světozoru, Praha

Téma: Veřejná debata o kamero-

vých systémech spojená s promítáním

filmu sestaveným pouze ze záběrů

pouličních kamer

Hosté: Zástupci sdružení Iuridicum

Remedium

5. prosince 2007 debata na práv-

nické fakultě o Data Retention a PNR

Téma: uchovávání údajů o teleko-

munikačním provozu, předávání dat

o pasažérech leteckých společností do

USA a dalších případech narušování

soukromí. 

Hosté: Zástupci sdružení Iuridicum

Remedium, Mgr. Karel Bačkovský

z odboru bezpečnostní politiky Minis-

terstva vnitra ČR a bývalý ředitel úřa-

du pro ochranu osobních údajů

dr. Karel Neuwirt

27. ledna 2008 - předpremiéra fil-

mu Promítání filmu Oči Velkého Brat-

ra a debata v klubu Cross, Praha

Hosté: režisér Petr Kaňka; Hana

Štěpánková, tisková mluvčí ÚOOÚ;

Karel Neuwirt, místopředseda výboru

expertů pro ochranu dat Rady Evropy;

Petr Pípal, starosta Dubí; šéf městské

policie Dubí Tomáš Pykal. 

11. dubna 2008 – debata „Genetic-

ká informace jako citlivý osobní údaj“,

FAMU, Praha

Témata: DNA databáze pod kontro-

lou státu - komu a kdy je oprávněna

policie vzorek DNA odebrat? Kolik

vzorků má obsahovat Národní DNA

databáze a čí vzorky tam mají být? Má

mít policie právo odebírat vzorky nási-

lím? Co se s nimi potom děje? Je

možný test DNA paternitních sporech

Czech Credit Bureau, a. s. za

provozování obrovské databáze

s údaji o všech osobách v ČR,

které čerpají nějaký úvěr, půjč-

ku, leasing apod.

Pozitivní cena za ochranu soukro-

mí: Evropská organizace Europe-

an Digital Rights za dlouhodobé

fungování jako střešní organiza-

ce národních organizací zabýva-

jících se ochranou soukromí

a „digital rights“. 

Podrobná zdůvodnění lze nalézt na

http://www.slidilove.cz/cs/vitezove_m

inulych_rocniku

V rámci snah upozornit na problém

ochrany soukromí organizuje IuRe pravi-

delné veřejné debaty na školách, filmových

festivalech a v rámci diskusních akcí.

Připravili jsme řadu informačních materiálů

(pohlednice Boomerang, letáky, webové

stránky) včetně dvou dokumentárních

filmů - Běžný podezřelý, r. M.

Dušák, 2007, produkce IuRe, uvede-

no mj. na FF Uherské Hradiště; Oči

Velkého bratra, P. Kaňka, 2008 pro-

dukce ČT, scénář IuRe – uvedeno

13. 2. 2008 v rámci cyklu Ta naše

povaha česká.

Aktuální problém sledování pohybu

osob jsme představili odborné veřejnosti

bez souhlasu testované osoby? 

Hosté: RNDr. Daniel Vaněk, PhD.

(Forenzní DNA Servis),

JUDr. Ing. Helena Svatošová (Iuridi-

cum Remedium), zástupce Úřadu na

ochranu osobních údajů Mgr. Vít

Zvánovec, Denisa Kera (Centrum

Globálních studií UK a AV)

Zájemci o problematiku ochrany soukro-

mí mohou nalézt informace a články

o tématu na webu Mohou se také přihlásit

k zasílání emailových oznámení, novinek

z práce IuRe i z oblasti ochrany soukromí,

výzev pro konkrétní podporu a pomoc

v kampaních apod. Aktuálně je přihlášeno

kolem 200 aktivních sympatizantů. 

Zájemci se mohou k odběru novi-

nek e-mailem přihlásit nejsnáze přes

web vepsáním své e-mailové adresy

do formuláře vlevo dole.

Ceremonie předávání Cen Velkého
bratra 2007 v prostoru NoD

Autor: Václav Vašků
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IuRe je již několik let aktivním členem

sítě European Digital Rights, která

určuje naši agendu na Evropské a meziná-

rodní úrovni. Od partnerů v této síti těžíme

především výběr témat, vhodných legisla-

tivních aktivit, strategií a informačních

zdrojů. Dále se opíráme o činnost britské

organizaci Privacy International, která se

tématu věnuje již 20 let, a v jejímž porad-

ním sboru má IuRe své zástupce. V roce

2008 se IuRe stane členem mezinárodní

sítě Association for Progressive Com-

munication propagující informační tech-

nologie jako nástroje pro posílení občan-

ského sektoru a řešení palčivých problémů

nejen rozvojového světa. Spolupráci jsme

navázali také s americkou platformou Cre-

ative Commons International

a Národní knihovnou České republiky

za účelem lokalizace otevřené autorsko-

právní licence v ČR –umožňující neko-

merční svobodné šíření děl a myšlenek. 

Podstatnou částí programu jsou legisla-

tivní aktivity – připomínky a lobbying

coby reakce na návrhy zákonů, které jsou ve

V rámci programu Lidská práva

a veřejná správa se IuRe zapojuje pře-

devším do aktivit v rámci koalic v nezisko-

vém sektoru s cílem prosadit společné

důležité otázky veřejného zájmu. 

V tomto programu se IuRe účastnilo

projektu Radniční listy bez cenzury,

ve kterém spolupracovaly organizace Oži-

vení, Otevřená společnost a IuRe, které

mělo na starost právní a legislativní část

projektu. Projekt byl zaměřen na aktuální

a rozsáhlý problém tiskovin vydávaných

obcemi a kraji: jednostranný obsah vylu-

čující veřejnou diskusi, z veřejných pro-

středků placená propagace vládnoucí poli-

tické strany, neobjektivní informování

o úspěších a neúspěších vedení radnice,

vydávání listů formou veřejné zakázky

doprovázené klientelismem. 

V rámci projektu byl proveden pečlivý

průzkum desítek periodik podle metodiky

zpracované na míru, jehož závěry potvrdily

tristní stav radničních novin. Na základě

průzkumu byla zpracována Doporučení

pro obce a leták pro občany „Uplat-

něte svá práva“, které obsahují pravidla

pro férové a vyvážené informování o dění

v obci. Právní analýza celého problé-

mu se stala podkladem pro legislativní

návrh, který zavádí nezbytné změny v tis-

kovém zákoně, zákoně o obcích, krajích

a hl. m. Praze, které by nastolily alespoň

minimální pravidla pro informační činnost

radnic. Projekt vzbudil živý zájem noviná-

řů a problému se dostalo tolik potřebné

veřejné diskuse. Výsledky projektu jsou

stále používány a návrh legislativních

změn je připraven k prosazování. 

Program Lidská práva a veřejná správa

přinesl rovněž velmi příjemnou a užiteč-

nou spolupráci se slovenskou orga-

nizací Via Iuris na společném pro-

jektu watchdogu největších

problémů veřejné správy (Public

interest protection and implementation kit:

Contribution to Civil Society to Good

Governance, 2007). IuRe dále spolupracu-

je také se Sdružením obrany spotřebi-

telů (SOS) na prosazení antidiskriminač-

ního zákona; spoluvytvořili jsme konkrétní

antidiskriminační kodex, pravidla a certi-

fikační systémy (2007, 2008).

Jsme partnery sdružení právníků

Public Interest Lawyers Association

v jejich projektu na zavedení syté-

mu pro bono – formy podpory kauz

veřejného zájmu velkými advokátními

kancelářemi formou bezplatné práce. Do

systému pro bono jsme se zapojili i pro-

střednictvím organizace Public Interest

Law Institute z Budapešti. 

V rámci programu se rovněž zabýváme

obranou proti opakovaným pokusům

o omezení shromažďovacího práva

(např. návrh omezující pořádání free par-

ties, aktuálně se připravuje další legisla-

tivní iniciativa) a hlídáme standard dal-

ších základních práv. Významně zde

využíváme člen-

ství zástupců

IuRe ve Výboru

pro občanská

a politická práva

Rady vlády pro

lidská práva. 

jménu zahraničních zájmů, boje s teroris-

mem či kriminalitou vůči soukromí občanů

čím dál bezohlednější a ve vztahu k pravo-

mocím státních orgánů čím dál benevolent-

nější. Ve spolupráci s Úřadem na ochra-

nu osobních údajů a s institucemi

zabývajícími se lidskými právy (Rada vlády

pro lidská práva, ombudsman) se aktivně

účastníme legislativního procesu např.

u návrhů týkajících se uchovávání záznamů

o komunikaci všech osob („data retention“),

odběru a uchovávání vzorků DNA, předávání

osobních údajů cestujících do USA, biome-

trických pasů a dalších. Agenda IuRe bývá

pravidelně podkladem či inspirací pro Stá-

lou komisi Senátu pro ochranu soukromí,

s níž jsme navázali spolupráci. 

Litigační a poradenské aktivity

v rámci programu Lidská práva a technolo-

gie jsou určeny především podněty a kau-

zami občanů nebo kauzami sledovanými

z vlastní iniciativy. Zde především poskytu-

jeme právní rady a podání v oblasti kame-

rových systémů, soukromí na praco-

višti a dopravních čipových karet

umožňujících sledování pohybu. Nej-

častěji občany zajímají otázky jejich práv

ohledně ochrany soukromí na pracovišti

(sledování obsahu pošty, navštívených

webových stránek).

Za velký úspěch považujeme odstranění

osobních údajů z čipu na Kartě Pražana

(OpenCard) v létě 2007, coby výsledek

veřejné demonstrace jejího špatného

zabezpečení předvedené experty IuRe. 

„Bez ohledu na možné klady

“monitoringu” (prevence, důkazní

materiál, záchrana před trestnou

činností) - děsí mě, jak jsme otupě-

li, že už nám to ani nevadí... a lidí,

kteří se spokojí s myšlenkou “jsem

slušný, tak proč bych se kamer

bál”, těch se bojím o mnoho více

než pouličních kriminálníků.“

Příspěvek v diskusi pod elektronickým

vydáním článku J. X. Doležala Oko tě vidí,

ke kterému poskytlo podklady o kamero-

vých systémech též IuRe, online:

http://www.reflex.cz/Clanek29269.html 

Ceremonie předávání Cen Velkého
bratra 2007 v prostoru NoD

Autor: Václav Vašků

Z dokumentárního filmu České televi-
ze „Oči Velkého bratra“ spoluvytvořené-
ho IuRe Autor: Petr Kaňka

Autor: Radek Denár

Právnička IuRe
a její kolegyně ze
Sdružení obrany
spotřebitelů
v pořadu Snídaně
s Novou
Autor: TV Nova
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Legislativní aktivity – tedy připomínky

k návrhům zákonů, vlastní návrhy na

změnu právní úpravy a jejich prosazová-

ní – jsou kvůli délce legislativního pro-

cesu vždy „běh na dlouhou trať“, a proto

je jejich sledování ve dvouletém období

vhodnější. 

Legislativní a lobbingové aktivity IuRe

provádí přísně nepoliticky, nestranně

a transparentně. Problémy, které chceme

změnou legislativy řešit, jsou vždy peč-

livě zhodnoceny, zda mají obecný pře-

sah a zda je ve veřejném zájmu. Jedinou

výhodou pro decision-makers, kteří si

naše návrhy osvojí, jsou profesionálně

připravené podklady, odborná argumen-

tace a snad i dobrý pocit z podpory

obecně prospěšné věci, která korespon-

duje s jejich politickým programem či

osobním přesvědčením. 

V prvním pololetí roku 2006 jsme se

pokoušeli (bohužel neúspěšně) změnit

návrh „DNA novely“ trestního

řádu a zákona o policii, legalizující

praxi prakticky libovolných odběrů vzor-

ků a dávajících policii pravomoc k pou-

žití násilí a plošným odběrům vzorků

DNA u vězňů. Uplatňování zákona v roce

2007 a 2008 znamenalo naplnění našich

obav – uskutečnily se nákladné plošné

odběry více než 20 000 vězňům a nepří-

pustnost této praxe konstatoval též

ombudsman. Do budoucna se jeví stále

naléhavější přijetí zvláštního zákona

návrh obsahující snížení kaucí na

20 tisíc korun (v neobchodních záleži-

tostech) byl VOPP schválen na podzim

2007 a Rada jej -tentokrát za souhlasné-

ho stanoviska ministerstva spravedlnosti

- dne 13. 12. 2007 schválila. Do 22. 1.

2008 bude k podnětu probíhat mezire-

sortní připomínkové řízení, poté by jej

měla na stůl dostat vláda, která by tak

závazně ministru spravedlnosti uložila

tento legislativní úkol. Příležitost ke změ-

ně nesystémové a dle IuRe neústavní

překážky v přístupu k soudu nabízí (v

době přípravy této zprávy aktuální)

návrh novely občanského soudního

řádu, ke které IuRe připravuje

v tomto smyslu připomínku. 

Ohrožení svobodného přístupu

k informacím - náprava jen částeč-

ná

Vláda se rozhodla vyhovět nelegitim-

ním požadavkům NATO a EU na

omezení přístupu občanů k infor-

macím, které je pro tyto instituce

nepohodlné zveřejnit. Tyto informace

však nesplňují podmínky pro režim „stát-

ního tajemství“. Zásah do ústavního prá-

va na informace byl skryt v návrhu záko-

na projednávaném Poslaneckou

sněmovnou jako tisk č. 280. Informací,

kterých by se měl zákaz týkat, jsou jen na

jednom ministerstvu tisíce ročně. 

Samotné dokumenty EU a NATO, které

utajování nařizují, jsou však interní před-

pisy těchto organizací, které nikdy nes-

chvaloval parlament a ani na ně neodka-

zuje žádná mezinárodní smlouva.

Principy jak z románu Hlava XXII připo-

míná to, že i tyto dokumenty (Bezpečnost-

ní standardy NATO a vnitřní dokument

Rady EU) jsou veřejnosti nepřístupné.

Návrh novely zákona o utajovaných

informacích zároveň zasahoval do zákona

o svobodném přístupu k informacím

a zákona o archivnictví a spisové službě,

kde stanovil, že k dokumentům LIMITE

(EU) a NATO UNCLASSIFIED (NATO)

nemá veřejnost přístup. Návrh byl v roz-

poru s Listinou základních práv a svobod,

která výjimky pro práva na informace sta-

noví jasně a přísně. Daný typ informací

úzký okruh těchto výjimek zjevně nenapl-

ňuje a v podstatě ani není možné ověřit

o jaké informace jde. 

IuRe vypracovalo k návrhu připomínky,

kde poukazuje jak na protiústavnost návr-

hu, tak na zavádějící důvodovou zprávu.

Spolu s expertem na přístup k informacím

Oldřichem Kužílkem se IuRe účastnilo

rovněž jednání s pracovníky a ředitelem

Národního bezpečnostního úřadu

a ministerstva vnitra. Ze závěru jednání

však vyplynulo, že státní administrativa

bude návrh díky tlaku EU a NATO prosa-

zovat i s vědomím jeho pravděpodobné

protiústavnosti. Alarmující rovněž je, že

bylo naznačeno, že podobný režim

často pozdržovala, čím umožnila uply-

nut lhůtu). 

Ministerstvo spravedlnosti však bohu-

žel připravilo tzv. střední novelu, kde

jsou naopak pravomoce exekutorů

posíleny (jde například o přesun dal-

ších kompetencí ze soudů na exekutory,

což má důsledky na náklady exekučního

řízení a dává prostor excesům, které

nejsou nijak řešeny, nebo o nemožnost

trestně stíhat exekutory bez souhlasu

ministra (!)). V současné době probíhá

připomínkové řízení k návrhu - připomín-

ky IuRe a dalších organizací budeme

aktivně prosazovat i v průběhu

roku 2008 v legislativním procesu. 

Kauce v občanském soudním řízení

IuRe uspělo se svým podnětem přija-

tým již Výborem pro občanská a politická

(VOPP) práva Rady vlády pro lidská prá-

va týkajícím se bariéry v přístupu k sou-

du pro nemalou část občanů - tzv. jistoty

ve výši 50 tisíc korun sloužící jako kauce

na případnou náhradu škody. Rada vlá-

dy na svém zasedání bez výhrad

přijala podnět připravený IuRe pro

VOPP již v roce 2006. Původní návrh

požadující odstranění tohoto ustanovení

z občanského soudního řádu byl VOPP

v roce 2006 schválen, ale Rada vlády pro

lidská práva jej na návrh zástupce minis-

terstva spravedlnosti neschválila ve for-

mě podnětu. Druhý kompromisní

o Národní databázi DNA a genetickém

testování.

V kampani EDRi a BEUC (evropská

spotřebitelská střešní organizace) a dal-

ších organizací IuRe na jaře 2007 oslo-

vovalo také české poslance Evropské-

ho parlamentu při pojednávání

Druhé směrnice o vymáhání práv

duševního vlastnictví (IPRED2)

s žádostí o podporu pozměňovacích

návrhů odstraňujících zneužitelnost tex-

tu směrnice k velmi tvrdé trestněprávní

represi. Přes celoevropskou kampaň

i pozitivní postoj řady českých europo-

slanců k těmto návrhům byla nakonec

směrnice přijata díky tlaku komerční

lobby v podobě, která jde zřejmě nad

rámec pravomocí Společenství a umož-

ňuje trestat spotřebitele. 

Mimo těchto menších jsme se zabý-

vali také následujícími významnými

legislativními aktivitami.

Přitažení uzdy exekutorům

Projekt IuRe na legislativní změny

úpravy působení exekutorů má za sebou

významný úspěch. V roce 2007 se nám

dosáhnout přijetí pěti změn v exe-

kučním řádu, které jsou v od 1. 1.

2008 účinné a které znamenají význam-

ná zlepšení v postavení účastníků

exekučního řízení a v odpovědnos-

ti exekutorů. Jedná se o: 

1. zavedení povinnosti exekutorské

komory předkládat všechny své nově

přijaté stavovské předpisy ministerstvu

a možnost ministra podat návrh na jeho

soudní přezkum (reaguje na neústavní

stavovské předpisy dotýkající se práv

třetích osob) 

2. odstranění formální překážky

úspěšného odvolání proti nařízení exe-

kuce (zachování lhůty i při podání exe-

kutorovi a nikoli soudu, což občanům

bez právního vzdělání dosud mařilo

úspěšnou obranu) 

3. prodloužení lhůty pro podání námi-

tek proti nákladům exekuce ze tří na osm

dnů (reaguje na častý a bolavý problém

nadhodnocených nákladů a nedůvodně

krátké lhůty pro obranu povinných, ale

i oprávněných) a možnost, aby se ten,

kdo námitky podal, seznámil s vyjádře-

ním exekutora k těmto námitkám před

jejich předáním soudu (opět řeší nelo-

gičnost praxe, kdy bylo podávání těchto

informací odmítáno) 

4. kárná odpovědnost rozšířena i za

porušení stavovských předpisů (posílilo

odpovědnost exekutorů a možnost obra-

ny práv poškozených exekutorovým jed-

náním cestou kárného řízení) 

5. subjektivní i objektivní doba, ve

které bylo možné zahájit kárné řízení, se

prodloužila na dvojnásobek a bylo

začleněno i její možné pozastavení (vel-

mi pomohlo, lhůty byly krátké a exeku-

torská komora projednávání podnětu
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utajování informací (vybíraných

k utajení kdykoli a takřka libovolně)

požadují bez jakékoli právní

opory i USA a ze všeho nejdříve

má být „využit“ při veřejné dis-

kusi a radaru USA v Brdech.

Návrh zákona byl nakonec upraven

o připomínky mírnější než ty, které

zpracovalo IuRe, ale přinejmenším

lehce snižující riziko zneužití, pozmě-

ňovací návrhy IuRe byly osvojeny,

předloženy, ale nenašly bohužel

dostatek podpory. 

„Následkem bylo to, že

došlo k jednání těchto před-

stavitelů, paní Svatošové

a Ing. Kužílka, s vedením

Národního bezpečnostního

úřadu, konkrétně panem

Dušanem Navrátilem, a dok-

torem Henychem z minister-

stva vnitra. Došlo k zásadní

úpravě, která je obsažena

v usnesení výboru pro obranu

ze dne 23. 10. 2007, s cílem

vyhovět těmto požadavkům

nevládních organizací“

Zpravodaj k tisku 280 Jan

Klas na druhém čtení pro-

blematického návrhu v Pos-

lanecké sněmovně dne 28.

11. 2007

zneužívání periodik vydávaných místní

samosprávou k politickým a PR účelům.

Projekt vyvolal živý ohlas a v současné době

je projednáván legislativní návrh připravený

IuRe. 

IuRe je partnerem

Sdružení obrany

spotřebitelů (SOS)

v projektu Co je

a není diskriminace a naopak SOS je

partnerem „exekutorského“ projektu IuRe.

V rámci partnerství v antidiskriminačním

projektu zajišťujeme právní část obsahu

internetových kursů určených pro veřejnost,

podnikatele a pracovníky veřejné správy,

zpracování Kodexu nediskriminujícího pod-

nikatele a jeho propagaci. IuRe též zajišťuje

poradenství spotřebitelům a pomáhá

s podáními na Českou obchodní inspekci

(ČOI).

Na základě dlouhodobé spolupráce

a důvěry se Marek Tichý, koordiná-

tor programu IuRe Lidská práva a technolo-

gie, stal členem mezinárodního poradního

sboru organizace Privacy International.

Ta hájí již osmnáct let základní právo na

ochranu soukromí a je respektovaným part-

Public Interest

Law Association

(PILA) díky čemuž se IuRe zapojuje

do publikačních i koordinačních akti-

vit PILy a účastní se jejich školení.

IuRe je partnersku organizací PILy

v projektu zaměřeném na prosazová-

ní pro bono aktivit v české advokacii.

IuRe

spolu-

pracuje se slovenskou právnickou

organizací Via Iuris, zaměřenou na

právo veřejného zájmu, odpovědnost

veřejné správy a boj s korupcí.

V rámci projektu „Public interest

protection and implementation kit:

Contribution to Civil Society to Good

Governance“(PIPIK), jehož je IuRe

partnerem, jsme lektorovali dva blo-

ky každoroční Školy ľudských práv

organizované Via Iuris a organizací

Občan a demokrácia, připravili

odborné podklady projektu, účastnili

se semináře a konference Via Iuris

a vyměnili si řadu odborných analýz

a zkušeností a plánujeme pokračovat

ve velmi plodné a užitečné spoluprá-

ci i do budoucna. 

S organizací Oživení jsme vyjma

projektu PIPIK, jehož jsme také part-

nerem, realizovali projekt Radniční

listy bez cenzury, jehož cílem bylo

omezit osvětou i legislativní cestou

IuRe je členem celoev-

ropské sítě “digital

rights” organizací

European Digital

Rights (EDRi). 

IuRe má dva členy ve Výboru pro

občanská a politická práva Rady

vlády pro lidská práva, kteří v něm

aktivně prosazují podněty pro Radu

vlády pro lidská práva i pro samotnou

vládu. Zástupci IuRe připravili podněty

týkající se uvedení právní úpravy odpo-

slechů do souladu s ústavním právem

na ochranu soukromí; snížení bariéry

přístupu k soudu v podobě jistoty 50

000 Kč při předběžných opatřeních;

zveřejňování interních aktů orgánů

státní zprávy na webu; zvýšení odpo-

vědnosti exekutorů a další. 

Právnička IuRe je členem sdružení

porávníků zaměřených na systematické

prosazování práva veřejného zájmu

nerem vládních i nevládních organizací

na mezinárodním poli; spolupracovala

mj. s Radou Evropy či OECD.

IuRe rovněž navázalo spolupráci se Stá-

lou komisí Senátu na ochranu sou-

kromí, vzniklou na počátku roku 2007,

se kterou si vyměňuje podněty ze svých

agend. 

V letech 2006 a 2007 sdružení IuRe dále

spolupracovalo s těmito organizacemi: 

• Association for Progressive Communi-

cation 

• Bits of Freedom, Nizozemsko 

• FoeBuD, Německo 

• Generation Europe 

• Kancelář veřejného ochránce práv 

• Econnect 

• Městské centrum sociálních služeb

a prevence 

• Asociace mediátorů 

• Vzájemné soužití 

• Asociace občanských poraden 

• Práce a vztahy 

„We have worked with IuRe on

a number of occassions. Every

time we were impressed by their

organisational capacities, their

ability to deliver projects in

a timely manner, and their rigo-

rous campaigns,“ dr. Gus Hose-

in, senior fellow Privacy Interna-

tional

Setkání členských organizací
evropské sítě EDRi v srpnu 2007 v
Berlíně 
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IuRe si vybudovalo postavení, kdy je

novináři pravidelně oslovují k vyjádření

nejen ve věcech týkajících se ochrany

soukromí, nešvarů při exekucích, ale

i jiných právních problémů. IuRe se daří

vybrané kauzy, které řeší, medializovat

v publicistických pořadech, v kauzách

spadajících do věcného zaměření pak IuRe

poskytuje právní stanovisko. 

koláž z novinových titulků

Medializace zpravidla velmi podporuje

zákonné a rychlejší řešení kauzy – napří-

klad kauza děsivé kombinace šikany

nájemníků majitelem domu a nečinnosti

opakovaně urgovaných úřadů v Karlových

Varech byla zpracována mj. Týdeníkem

Žurnál (únor 2007), deníky Právo

(únor 2007) a MF Dnes (únor 2007).

Prostřednictvím příloh o zaměstnání IuRe

informovalo o úspěšných případech práv-

ní obrany poškozovaných zaměstnanců

a možnosti právní pomoci pro podobně

postižené (přílohy Deníku, MF Dnes

a časopis Nový Prostor).

Podklady IuRe významně přispěly do

čísla časopisu Týden (květen 07) tématic-

ky věnovaného problémům při exekucích

a odpovědnosti exekutorů.

„Exekutorská komora už

nejméně dvakrát zatlačila na

veřejnoprávní média. Její

zástupci si kladli pro účast v dis-

kusích na ČT24 a ČRo1-Radio-

žurnálu podmínku: ve studiu

s nimi nebude zástupce nevlád-

ního sdružení právníků IuRe.“

Z článku L. Nejezchlebové ,

idnes.cz, 14. 2. 2007

Osvětové aktivity programu Lidská prá-

va a technologie jsou pro medializaci vel-

mi vhodné; zpravodajství z akcí typu cere-

monie předávání Cen Velkého Bratra,

premiéry filmů vzniklých v rámci progra-

mu, debat na aktuální témata či z tiskové

konference s předvedením snadnosti

„nabourání“ čipové karty pomáhá šíření

informací velmi zásadně. 

Všechny mediální výstupy činnosti IuRe

(či jejich krátká anotace s odka-

zem na zdroj chráněný

autorským právem kon-

krétního sdělovacího pro-

V letech 2006 a 2007 IuRe posílila celá řada nových

právníků; v osobě Davida Kyncla jsme získali také pečli-

vého a kompetentního koordinátora projektů programu

Právní pomoc a sociální vyloučení. Cennou, byť z důvo-

du akademických povinností jen dočasnou, posilou pro

legislativní aktivity byl JUDr. Petr Bezouška z právnické

fakulty ZČU a Legislativní rady vlády pro legislativní

aktivity. Vzpomínáme rovněž rádi na spolupráci se zku-

šeným advokátem Mgr. Martinem Strakou. Koordináto-

rem programu Lidská práva a technologie se stal zkuše-

ný IT odborník Marek Tichý. 

středku) jsou k dispozici na webových

stránkách IuRe v sekci „IuRe

v médiích“ či v sekci „O nás – Napsali

o nás“.

Statistika výstupů činnosti IuRe

v médiích:

Výstupy zahrnují rozhovory

s pracovníky IuRe k našim

kauzám či jinému právnímu

problému, články IuRe či člán-

ky o aktivitách a kauzách IuRe,

kde je o organizaci zmínka

i autorské odborné právní

články pracovníků IuRe.
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V týmu IuRe tak v současnosti pracují: 

� Radek Denár, office manager 

� Mgr. Matěj Dvořák, advokát 

� Mgr. Petr Jánský, právník 

� Mgr. David Kyncl, projektový koordinátor 

� Mgr. Filip Pospíšil, politolog a žurnalista 

� Mgr. Michaela Suchardová LL.M., právnička 

� JUDr. Ing. Helena Svatošová, advokátka 

� Mgr. Tereza Šamanová, právnička 

� Mgr. Marek Tichý, IT odborník 

A
ut

or
: V

ác
la

v 
V

aš
ků

Iu
rid

ic
um

 R
em

ed
iu

m
Iu

rid
ic

um
 R

em
ed

iu
m

Větší část IuRe na tradiční fotosession ve vnitrobloku u naší kanceláře „na Husinci“.
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IuRe dále pomohli poskytnutím bezplatné

služby či slevy:

• Radio Beat 

• Radio 1 

Klub Cross 

• Spolek Juristic 

• ASPI, a. s.

Pomoc činnosti IuRe znamenaly i drobné dary

fyzických a právnických osob. 

IuRe všem těmto donorům děkuje za podporu,

bez níž by nebyla naše práce na profesionální

úrovni vůbec možná. 

Činnost IuRe je podporována i nefinanční pomo-

cí – bezplatným poskytnutím práce, služeb či

zkušeností či know-how. IuRe proto velmi děku-

je za nezištnou podporu: 

� Mgr. Evě Jungmannové

� doc. JUDr. Vladimíru Mikule

� Ing. Kateřině Fialové

� Mgr. Lence Nejezchlebové

� Mgr. Davidu Oplatkovi

� Janu Podlouckému 

� Ondřeji Reifovi

� Ing. Tomáši Rosovi, PhD.

� Mgr. Martině Severové 

� Tereze Šedivé 

� JUDr. Soně Šubrtové 

� Ing. Janu Němcovi 

� Alexandru Brůnovi (www.czechgraphics.cz) 

� Václavu Vašků (www.fotomat.cz)

� Miloši Vojtěchovskému

� Evě Gregorové

� Krátkému a údernému divadlu, 

( www.kud-liberec.cz)

� prostoru NOD, (nod.roxy.cz)

� Kinu Světozor (www.kinosvetozor.cz)

• Evropským společenstvím

- programem Transition Faci-

lity 2005 

• Evropským sociálním fon-

dem a státním rozpočtem ČR

ve schématu administrovaném

Nadací rozvoje občanské spo-

lečnosti 

• Evropskou komisí - Direc-

torate-General Justice, Fre-

edom and Security 

• Nadací Central and Eastern Europe Trust 

• Ministerstvem práce a soci-

álních věcí v ‚ČR

• Magistrátem hlavního měs-

ta Prahy - odborem 

• Nadací Open Society

Fund Praha 

V letech 2006 a 2007 byla činnost IuRe podpořena: Rok 2007
Náklady Kč
Spotřeba materiálu 69000

Spotřeba energie 25000

Cestovné 15000

Ostatní služby 1 953000

Mzdové náklady 158000

Zákonné pojištění 23000

Ostatní daně a poplatky 10000

Kursové ztráty 30000

Jiné ostatní náklady 16000

Náklady celkem 2299000

Výnosy
Tržby s prodeje služeb 30000

Úroky 2000

Kursové zisky 31000

Jiné ostatní výnosy 5000

Přijaté příspěvky 77000

Provozní dotace 2151000

Hospodářský výsledek 3000

Rok 2006
Náklady Kč
Spotřeba materiálu 189 000

Spotřeba energie 6000

Cestovné 8000

Náklady na reprezentaci 1000

Ostatní služby 2266 000

Mzdové náklady 93000

Zákonné pojištění 18000

Kursové ztráty 20000

Jiné ostatní náklady 111000

Náklady celkem 2 712000

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 114000

Úroky 1000

Kursové zisk 3000

Jiné ostatní výnosy 8000

Přijaté příspěvky 25000

Provozní dotace 2726000

Hospodářský výsledek 165 000

Právní pomoc diskriminovaným

a diskriminací ohroženým osobám

Projekt podpořily: Evropská komise -

Transition Facility 2004 (90 %), Magistrát

hl. města Prahy (10 %) 

Výše podpory: 33 441,00 EUR 

Doba realizace: 21. 10. 2005 - 20. 10.

2006 

Big Brother Awards – legislation,

litigation

Projekt podpořily: European Commission

– DG Justice, Freedom and Security

JLS/2004/Support to civil society in ten

new member states JLS/NGO/2004/088

(80%), ?? (20%) 

Výše podpory: 48 349,58 EUR 

Doba realizace: 12/2005-12/2006 

Přehled projektů  
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Trust for Civil Society in Central and Eas-

tern Europe (10 %) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (30

%) 

vlastní zdroje (3 %) 

Projekt “Právní pomoc diskrimino-

vaným a diskriminací ohroženým

osobám“ byl na konci roku 2006 audi-

tován, tj. proběhla kontrola administrativní

a účetní části projektu. V průběhu auditu

proběhla kontrola věrnosti účetnictví sku-

tečným operacím, úplnost a správnost

účetních dokladů, uznatelnost výdajů zařa-

zení výdajů v rozpočtu, dodržení finanč-

ních podmínek smlouvy s NROS (% kofi-

nancování) a apod. 

Závěr auditora v závěrečné zprávě zněl

„bez výhrad“. 

dát i kopii listiny s výrokem auditora

Právní pomoc v oblasti pracovního

práva osobám znevýhodněným na

trhu práce

Projekt podpořil: Evropský sociální fond -

Globální grant 

Výše podpory: 650 000,00 Kč 

Doba realizace: 15. 9. 2006-15. 3. 2008 

Právní pomoc a vytváření předpo-

kladů pro systémové změny v přípa-

dech diskriminačních opatření vůči

sociálně slabým skupinám ze strany

územních samospráv

Projekt podpořila: Nadace Open Society

Fund Praha (58 %), drobné příspěvky

fyzických osob (42 %) 

Výše podpory: 120 000 Kč 

Doba realizace: 1. 1. 2004 – 31. 4. 2005 

Právní pomoc diskriminovaným

a diskriminací ohroženým osobám

Projekt podpořily: Evropská komise –

Transition Facility 2005 (80 %), Minister-

stvo práce a sociálních věcí (20 %) 

Výše podpory: 49 929,00 EUR 

Doba realizace: 31. 1. 2007-31. 5. 2008 

Promoting the right to privacy in the

Digital Age

Projekt podpořily: Trust for Civil Society

in Central and Eastern Europe (93,4 %),

příspěvky dárců + příjem programu (6,6

%) 

Výše podpory: 29 940,00 USD 

Doba realizace: 04/2007-03/2008 

Právní pomoc seniorům při deregu-

laci nájemného

Projekt podporila: Nadace Open Society

Fund Praha 

Výše podpory: 310 000,00 Kč 

Doba realizace: 1. 1. 2008-31. 12. 2008 

Zdroje:

rok 2004: 70 000 Kč 

Nadace Open Society Fund Praha (95 %),

drobní dárci (5 %) 

rok 2005: 1 092 023 Kč 

Velvyslanectví Nizozemského království,

program MATRA (35 %) 

Česko-německý fond budoucnosti (15 %) 

EU: Transition Facility 2004 (60 %) 

rok 2006: 2 320 816 Kč 

Evropská komise – DG Justice, Freedom

and Security (58 %) 

EU: Transition Facility 2004 (30 %) 

ESF: Globální grant (5 %) 

Magistrát hlavního města Prahy (6 %) 

rok 2007: 2 667 908 Kč 

EU: Transition Facility 2005 (27 %) 

ESF: Globální grant (16 %) 

Nadace Open Society Fund Praha (18 %) 

Trust for Civil Society in Central and Eas-

tern Europe (18,5 %) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (15,5

%) 

Evropská komise – DG Justice, Freedom

and Security (1,8 %) 

vlastní zdroje (3,2 %) 

rok 2008: zatím zajištěné zdroje – 2 134

165 Kč 

EU: Transition Facility 2005 (21 %) 

ESF: Globální grant (6 %) 

Nadace Open Society Fund Praha (30 %) 

Pokud se rozhodnete podpořit naši čin-

nost, budeme Vám velmi vděčni. Získává-

ní peněz pomocí grantů je náročné a při-

dělení prostředků na podaný projekt (na

jehož přípravu je vždy věnováno nemálo

času i energie), je vždy věc nejistá, dlou-

hodobě víceméně neudržitelná a je velmi

těžké dlouhodobé finanční plánování. Pro-

to nám velmi pomáhá podpora od jednot-

livců a právnických osob. Pomoci je mož-

né několika způsoby: 

� finančním příspěvkem. Můžete tak uči-

nit zasláním částky na účet č. 14 6006

1001/2400, speciální sbírkový účet č.256

99 66 036/2400, hotově nebo složenkou

zaslanou do sídla organizace. Rádi Vám

vystavíme potvrzení pro daňové účely,

můžete si zvolit i konkrétní projekt nebo

aktivitu, na které chcete přispět 

� věcným darem. S povděkem od Vás

přijmeme i výpomoc materiální, které je

stále třeba (kancelářská technika, kance-

lářské potřeby) 

� činností. Nabízíme možnost zajíma-

vé práce pro motivované dobrovolníky

s právním zaměřením i bez něj. Výpo-

moc je možná jednorázová i dlouhodo-

bá, práce v naší organizaci je rozmani-

tá a přínosná pro organizaci

i dobrovolníka 

� pro bono činností advokátních kance-

láří. Jsme schopni profesionálně připra-

vit a spolupracovat na kauzách či aktivi-

tách (právní analýzy, zpracování taktiky

postupu) vhodné pro “pro bono” pro-

gram. Tato spolupráce pomáhá jak věci

samé (např. využitím speciálního know-

how o řízení u ESLP, ESD či o specific-

kých otázkách), tak advokátním kancelá-

řím v budování dobrého jména, celkové

image a důvěryhodnosti, stejně jako

CSR politiky 

úãet ã. 
14 6006 1001/2400

speciální sbírkov˘ úãet ã.
256 99 66 036/2400

Rok 2005

1 092 023 Kč

70 000kč

Rok 2004 Rok 2006 Rok 2007

2 222 000 Kč
2 394 822 Kč
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IuRe můžete podpořit zakoupe-

ním trička s motivem Big Brother

Awards a DVD s dvacetiminutovým

dokumentem Běžný podezřelý.

Trička jsou k dispozici v barvách: černá,

khaki, červená, námořnická modrá, zele-

ná. Cena triček je 300 Kč, DVD s filmem

Běžný podezřelý 180 Kč.

Zasíláme na dobírku, po domluvě je

možné vyzvednutí v naší kanceláři.

Za dobrovolný benefiční příspěvek

nabízí IuRe samolepky a pohlednice

s motivy ochrany soukromí:

Objednat propagační předměty je mož-

né na tel. 222 515 564.

Iuridicum Remedium, o. s.

Sídlo: Vírská 14/278, 198 00 Praha 9 

Kancelář a fakturační adresa: Husinecká

21, 130 00 Praha 3 

Tel: +420 222 515 564

Fax: + 420 222 515 564 

E-mail: iure@iure.org 

Č.ú.: 14 6006 1001/2400 

Číslo účtu pro veřejnou sbírku na náklady

zprostředkování bezplatné právní pomoci

a zajištění provozu občanského sdružení:

2569966036/2400

Pro aktuální informace o našich projek-

tech a aktivitách navštivte naše webové

stránky: 

www.iure.org 

Zde naleznete informace o všech progra-

mech IuRe, novinky, projekt Kormidlo

a další.

www.bigbrotherawards.cz;

www.slidilove.cz

Na těchto stránkách najdete odborné stu-

die, aktuality, kalendář, záznamy z akcí

a nominační formulář projektu Big Brother

Awards (program Lidská práva a techno-

logie). 

1/ Co je IuRe? 14 / Kontakt
13/ Nabídka 
propagaãních pfiedmûtÛ 
a informaãních materiálÛ
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Materiály v této výroční zprávě

jsou použitelné za podmínek

této otevřené licence:

1. Informace o autorovi

Vždy je třeba uvést jméno

původního autora a zdroje. 

2. Nekomerční účely

Dokumenty nesmí být kopírová-

ny, zpracovávány a zobrazovány

pro komerční účely. 

3. Zachování volného reži-

mu

Pokud dokumenty z výroční

zprávy Iuridicum Remedium

pozměňujete či z nich vycházíte,

může být výsledná práce šířena

pouze podle stejné licence. 

4. O použití dokumentu

informujte Iuridicum reme-

dium e-mailem

iure@iure.org či jinak (viz

kontaktní údaje). 
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