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ÚVODNÍ SLOVO
PRO ČTENÁŘE
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Do roku 2015 jsme vstupovali již přestěhováni v nové kanceláři naproti holešovickému Výstavišti, kde jsme se za rok
již pěkně zabydleli. Naší vlajkovou lodí byl i v roce 2015 program Lidská práva a technologie. V něm jsme se tradičně
zaměřovali zejména na upozorňování na různá nebezpečí
pro naše soukromí. Rok 2015 přitom hlavně ze strany státu
přinesl celou řadu opatření nebo legislativních návrhů, které
stály za naši pozornost. Upozornili jsme například na další
rozšiřování sběru dat ve zdravotních registrech, na snahu
policie rozšiřovat okruh metadat uchovávaných o elektronických komunikacích, na systém automatické kontroly
vozidel, v němž policie pořizuje, plošně uchovává a automatizovaně třídí údaje o průjezdu všech automobilů, nebo
na vágní úpravu fungování dlužnických registrů, která nedostatečně řešila ochranu dat. Z dlouhodobých témat jsme se
věnovali zejména problematice DNA, kdy jsme koncem roku
připravili návrh zákona o DNA, který jako poslanecký návrh
podal poslanec Daniel Korte a získal pro něj podpisy desítek
svých kolegů. Nutné je zmínit i Big Brother Awards 2015, který jsme realizovali v únoru následujícího roku.
Vedle watchdogových aktivit jsme se zaměřili i na předávání našich zkušeností z oblasti práva a technologií zejména
dalším nevládním organizacím, pro něž jsme uspořádali

celkem 10 workshopů a napsali dvě příručky zaměřené na
ochranu osobních údajů v nevládních organizacích nebo na
přínosy využívání veřejných licencí Creative Commons.
V návaznosti na naše aktivity spojené s DNA jsme v minulém
roce navázali spolupráci s hnutím Innocence, které vzniklo
v USA a zaměřuje se na nápravu justičních omylů často právě s přispěním analýz DNA. Do budoucna se nám tak otvírá
zajímavá příležitost zapojit se do formující se European Innocence Network a zaměřit se po vzoru amerických projektů
na nápravu justičních omylů v ČR.
V rámci našeho programu Lidská práva a veřejná správa
jsme se věnovali informační kampani týkající se smlouvy
o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství
(TTIP), která je dojednávána za zavřenými dveřmi mezi USA
a EU. Naším cílem v kampani, v níž pokračujeme i v tomto
roce, je přinést do debaty o TTIP i kritické názory, upozorňovat na rizika, která TTIP může přinést, ať už pro vymahatelnost práva, pro bezpečnost potravin či ochranu životního
prostředí nebo třeba pro právo na ochranu soukromí.
V posledním programu Lidská práva a sociální vyloučení
jsme pokračovali v poskytování poradenství seniorům v ob-

lasti dluhů a exekucí, včetně přebírání advokátních zastoupení v kauzách, kde jsme to považovali za nezbytné. Po celý
rok jsme také ve spolupráci s MČ Praha 11 provozovali právní poradnu pro místní občany.
Na závěr bych rád vyzdvihl naše podporovatele a donory,
kteří nám umožňují naši práci dělat na profesionální úrovni,
i když se věnujeme tématům, která jsou třeba kontroverzní.
Z největších dárců to byl tradičně v uplynulém roce Fond
Otakara Motejla, projekty zaměřené na TTIP a rozšiřování
know how nevládních organizací v oblastech zpracování
dat a autorského práva získaly podporu z norských
fondů, naše poradenství seniorům pak podpořilo MPSV nebo Magistrát hlavního města Prahy. Důležití jsou i naši individuální
dárci, kteří nás podporují často již řadu
let. A samozřejmě nemůžeme zapomínat i na ty, kteří nám bezplatně pomáhají všemožným způsobem od překladů,
přes pomoc s webem až po konzultace
v oblastech, které nejsou naší doménou.
Bez těchto lidí bychom odvedli jistě méně
práce, která by nás i méně těšila.
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Jan Vobořil
výkonný ředitel

KDO JSME A ZA CO
BOJUJEME?
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Iuridicum Remedium (IuRe) je nevládní organizace kombinující ve svých programech aktivity typu „watchdog“
a „advocacy“. Zaměřuje se na pokusy o plošné omezování práv občanů i na konkrétní případy porušování lidských práv.

soukromí, v souvislosti s rozvojem nových technologií.
Jako protilék prosazujeme ochranu soukromí pomocí
nástrojů právních, technických i společenských a spoluvytváření tlaku na odpovědnost orgánů veřejné správy
i komerčního sektoru.

Věříme v budoucnost, kde technologie neslouží nadměrné kontrole života lidí státem a byznysem, kde právo
a spravedlnost jsou dostupné každému bez ohledu na
sociální postavení. Jde o základní kameny důstojnosti jednotlivce a předpoklad vnitřně zdravé společnosti.
Technologie a digitální prostředí se nesmí stát nástrojem
kontroly nad jednotlivci, jakkoli je to pro stát pohodlné
a pro byznys lukrativní. Respekt k soukromí lidské bytosti je nezbytným předpokladem svobodné společnosti.

Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení

Lidská práva a technologie
IuRe proto v rámci programu Lidská práva a technologie usiluje o zvrácení nebezpečného trendu nárůstu
případů nasazování technologií k sledování lidí, k shromažďování údajů o jejich zdraví, sociálních kontaktech
nebo komunikaci Naším cílem je sledování a odhalování
případů porušování základních práv, zejména práva na

Nepřijatelný je stav, kdy lidé ekonomicky slabší, staří či
jinak handicapovaní, mají fakticky menší možnost právní obrany svých práv. Zejména to platí v oblastech klíčových pro důstojný život: bydlení, obstarávání příjmů
a základní sociální zázemí. IuRe se proto zasazuje v rámci
programu Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení o dostupnost právní ochrany ve věcech bydlení, zaměstnání,
či dluhů a exekucí. Základním cílem tohoto programu je
napomáhat rovnému přístupu ke spravedlnosti poskytováním bezplatné právní pomoci lidem, kteří jsou sociálně
znevýhodněné, a dále se angažovat v oblasti změn legislativy.
Lidská práva a veřejná správa
V programu Lidská práva a veřejná správa se zaměřu-

jeme na omezování našich práv ze strany státní správy
nebo samosprávy a také na její transparentní fungování. Věnujeme se různým lidským právům a watchdogové
činnosti podle aktuálních počinů veřejné správy a potřeby hájit tu kterou oblast základních práv kterou považujeme za důležitou. Jde buď o ad hoc aktivity nebo
projekty zacílené na aktuálně ohrožené základní právo.
Široký záběr různých projektů jde od práva na svobodný
přístup k informacím, přes právo svobodně se shromažďovat, až například po v současnosti realizovaný projekt
zaměřený na rizika chystané dohody TTIP. Naším cílem
je soustředit vysoce kvalifikované a motivované právníky
a jiné experty a poskytnout jim smysluplnou práci. Být
pro občany s podobnými cíli profesionálním pomocníkem v jejich aktivitách a sebeorganizaci. Naším cílem je
také šíření informací a zvyšování povědomí o aktuálních
problémech a možnostech jejich řešení ve výše uvedených oblastech, a to jak vůči veřejnosti odborné (zejména právnické a legislativní), tak i nejširší občanské společnosti.
S profesionálním a poctivým nasazením lze změnit nečekaně mnoho, i věci dnes nepředstavitelné.

„S nasazením lze
změnit mnoho!“
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AKTIVITY A ÚSPĚCHY
V ROCE 2015

104

Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblasti
dluhové problematiky a exekucí
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I v roce 2015 jsme díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hl. m. Prahy provozovali již druhým
rokem poradnu pro osoby starší 50 let v oblastech dluhů
a exekucí. Značná část seniorů se dostává do sociální tísně
a zároveň obvykle nemá možnost zlepšit svou finanční situaci vlastní výdělečnou iniciativou, to se pak negativně odráží
v uzavírání pro seniory nevýhodných spotřebitelských smluv
nebo spotřebitelských úvěrů a roztočení dluhové spirály.
Dluhová problematika a exekuce ale seniory zasahují i v případech, kdy je zadlužen některý z jejich rodinných příslušníků. V obavě před tím, že exekutor navštíví i jejich byt nebo
dům a bude zabavovat jejich věci, pak často raději platí
exekuce za své zadlužené děti, vnuky apod., čímž se sami
dostávají do složité sociální situace. Velmi často senioři nemají prostředky na komerční právní pomoc. Mají relativně
malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem
ke svému věku nejsou bez pomoci schopni efektivně hájit svá
práva v této oblasti.

osobních konzultací

9

V roce 2015 jsme v naší
právní poradně na Praze
11 bezplatně pomohli celkem 320 lidem. Poradnu
provozujeme ve spolupráci
s městskou částí již od roku
2007. Každou středu zde
advokát radí zejména v oblasti exekucí, pracovního
nebo nájemního práva.
Od roku 2012 rovněž provozujeme bezplatnou online poradnu www.iure.org,
ve které jsme za rok 2015
odpověděli na více než 310
dotazů, z 95 % z oblasti exekucí.

Počty klientů v jednotlivých oblastech

zastupovaných
klientů

Věk klientů

Měsíc / 2015

Celkem
klientů

Nájemní
bydlení

Občanské
právo

Pracovní
právo

Exekuce

Rodinné
právo

Spotřeb.
právo

do 30 let

31 - 45 let

46 - 60 let

nad 60 let

Leden

34

3

19

4

3

5

0

2

9

5

18

Únor

30

5

12

2

7

1

3

1

4

13

12

Březen

36

4

14

0

11

6

1

3

12

8

13

Duben

33

8

13

2

5

5

0

0

8

12

13

Květen

30

4

14

1

4

7

0

1

3

10

16

Červen

28

4

17

2

3

2

0

2

6

10

10

Červenec

24

2

21

0

0

1

0

0

4

8

12

Srpen

14

2

10

1

1

0

0

0

3

4

7

Září

21

2

13

1

1

3

1

0

8

4

9

Říjen

20

3

11

3

2

1

0

0

4

7

9

Listopad

35

3

18

2

5

5

2

3

8

12

12

Prosinec

15

0

7

2

2

3

1

0

4

3
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CELKEM

320

40

169

20

44

39

8

12

73

96

139

Počty klientů v jednotlivých
právních oblastech

7

Věk klientů
139

Spotřebitelské právo

8

Pracovní právo

73

44
20
169

Občanské právo
Nájemní bydlení

96

39

Rodinné právo
Exekuce

8
Program proti sociálnímu vyloučení

případů advokátního
zastoupení

Právní poradna

40

12
do 30 let

31 - 45

46 - 60

nad 60 let

Program proti sociálnímu vyloučení
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Creative Commons

Watchdog Velkého bratra

DNA

Popularizaci veřejných licencí Creative Commons se věnujeme již od roku 2009, kdy jsme stáli u uvedení licencí do České republiky. V současné době se o propagaci
a právní podporu fungování licencí staráme spolu s Národní technickou knihovnou a Masarykovou univerzitou
v Brně. V roce 2015 jsme realizovali hned dva projekty
zaměřené na popularizaci licencí Creative Commons,
v nichž jsme se zaměřili na nevládní organizace a města
a obce. Uspořádali jsme několik workshopů, vydali příručku, jak licence používat. Věnovali jsme se rovněž oblasti vzdělávání a stali jsme se členy Aliance pro otevřené
vzdělávání a její expertní skupiny pro legislativu. Aliance
se snaží prosazovat principy otevřeného vzdělávání včetně využívání veřejných licencí. Důležitým krokem pak byl
také překlad verze 4.0 CC licencí do češtiny.

Důležitým tématem IuRe je problematika ochrany soukromí, které je pod stále stupňujícím tlakem. Vedle vyhlášení anticen Big Brother Awards jsme se po celý rok věnovali mapování rizik. Konkrétně jsme v našich tiskových
zprávách a mediálních výstupek upozorňovali například
na rozšiřování Národního zdravotního informačního systému, v rámci něhož by měl vzniknout superregistr informací o úhradách zdravotních pojišťoven za jednotlivé
pacienty. Upozorňovali jsme také na snahu policie rozšiřovat okruh uchovávaných údajů o metadatech o elektronické komunikaci takovým způsobem, který by v některých případech fakticky znamenal sledování obsahu
komunikace. Přispěli jsme k tomu, že Senát odmítl novelu zákona o ochraně spotřebitele upravující fungování
dlužnických registrů, a také jsme upozornili na nelegální
plošné uchovávání údajů o průjezdech vozidel policií.

Problematika DNA analýz je naším dlouhodobým tématem. Již řadu let usilujeme o přijetí zákona o DNA, který
by reguloval nakládání s DNA ze strany policie, čemuž
se dlouhodobě bránilo ministerstvo vnitra. V roce 2015
jsme napsali vlastní návrh zákona, který díky poslanci
Danielu Kortemu podepsalo celkem 59 poslanců. Ačkoli
vláda tuto iniciativu odmítla, tak zároveň nařídila v prosinci ministerstvu vnitra, aby konečně připravilo vlastní
návrh zákona. Který je v současné době v připomínkovém řízení.

z amerického Ohia, kteří nás pozvali na dublinskou konferenci hnutí Innocence. V roce 2016 jsme pak následně
spoluorganizovali obdobnou konferenci v Praze. Projekt
zabývající se nápravou justičních omylů pomocí nových
důkazních metod včetně analýz DNA je zajímavá příležitost a jeden ze směrů, kam bychom rádi v budoucnu
v naší činnosti směřovali.

9

Zároveň jsme v roce 2015 zdarma zastupovali v soudních řízeních, která se týkají problematiky DNA, ať už šlo
o případ Jiřího Pivody, který již sedm let usiluje o likvidaci svého profilu i vzorku DNA v policejní databázi nebo
o případ Aleše Provazníka, který usiluje o obnovu trestního řízení poté, co byl odsouzen za vraždu na základě
zaměněných genetických vzorků.
Případ Aleše provazníka a téma DNA obecně nás dovedlo k problematice nápravy justičních omylů. V minulém
roce jsme se kontaktovali se zástupci projektu Innocence

Lidská práva a technologie

Lidská práva a technologie

Big Brother Awards 2015
Big Brother Awards, nebo také Ceny Velkého Bratra, jsou
anticeny pro nejvlezlejší firmy, úřady či technologie. Ceny
jsou udíleny ve více než 15 ti zemích světa.
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Výsledky jedenáctého ročníku anticen pro největší slídily Big Brother Awards byly vyhlášeny v pražském Studiu
Alta. Devítičlenná porota složená z odborníků na nové
technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů vybírala vítěze z padesáti pěti nominací zaslaných
širokou veřejností. Anticeny udělované ve čtyřech kategoriích získali Policie ČR, Ministerstvo financí, výrobce
hraček Mattel a ministr Chovanec. Jediná pozitivní cena
pak putuje k rakouskému právníkovi a aktivistovi Maxovi
Schremsovi.
Důležitou novinkou 11. ročníku byly nově navržené sošky pro vítěze jednotlivých kategorií z dílny sochaře Jana
Haubelta, působícího na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

to přejmenování jsme se rozhodli po pečlivém uvážení
a s jeho souhlasem. Důvodem je zejména to, že Snowdenova odhalení měla pozitivní vliv na legislativní i faktické
změny v oblasti ochrany dat v USA i Evropě.

Sošky Big Brother Awards od sochaře Jana Haubelta
Foto: Archiv IuRe

Cenu pro Dlouhodobého slídila získala POLICIE ČR za
provoz systému Automatická kontrola vozidel. Ten
Policie provozuje minimálně od roku 2001 na cca 250
místech v Praze, Moravskoslezském, Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji. Systém funguje tak, že na
vybraných místech pomocí kamer plošně zaznamenává
průjezdy všech vozidel. V příslušných databázích jsou
uchovávány údaje o automaticky rozpoznané SPZ vozidla, místu a datu průjezdu, ale i fotografie vozidla s řidičem. Plošné uchovávání těchto dat se přitom neváže
na žádný přestupek nebo jiné nezákonné jednání řidiče,
uchovávány jsou záznamy o každém vozidle. Sporné je
už samotné oprávnění policie vytvářet podobné databáze a uchovávat v nich až rok údaje bez vazby na nějaký
jasně daný účel, které podle našeho názoru v zákoně obsaženo není. Pochyby vyvolávají i nastavená pravidla pro
uchovávání záznamů. Proč například v Praze stačí fotografii vozidla uchovávat dva měsíce, zatímco v Ústí nad
Labem půl roku? Rozdílné doby uchovávání dávají tušit,
že otázkou přiměřenosti zásahu do soukromí se policie
vůbec nezabývá.
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Další novinkou, chystanou na příští 12. ročník, je pojmenování pozitivní ceny po Edwardu Snowdenovi. K tomu-

Lidská práva a technologie

Lidská práva a technologie

Cenu pro Firemního slídila získal výrobce hraček
MATTEL za svoji panenku nazvanou Hello Barbie, prostřednictvím které získává a po internetovém přenosu
centrálně analyzuje hlasové projevy dětských uživatelů.
Cílem má být vedení konverzace mezi panenkou a dítětem. Vedle skutečnosti, že jsou hlasové projevy dítěte
centrálně analyzovány a jsou přístupné například rodičům dítěte, je důležité upozornit i na vágní bezpečnostní
politiku, která otevírá prostor pro využívání hlasových
projevů k různým dalším účelům, ale i na zranitelnost
počítačového systému panenky, která může nahrávat
různým způsobům zneužití, včetně ovládnutí hlasového
projevu panenky třetí osobou, která chce dítě zneužít
nebo jinak manipulovat.
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Lidská práva a technologie

Cenu pro Úředního slídila obhájilo MINISTERSTVO FINANCÍ, oceněné v minulém roce za návrh zákona o prokazování původu majetku. V tomto roce se pro něj sešla
celá řada nominací. Namísto mediálně propírané elektronické evidenci tržeb nebo kontrolním hlášením k DPH
se porota nakonec rozhodla dostát hlavnímu smyslu
soutěže, kterým je poukázání na méně známé případy
zásahů do soukromí a cenu udělila za netransparentní
slídění ministerstva financí ve zdravotnických datech. Podle schválených novel zákonů upravujících činnost zdravotních pojišťoven (zákon č. 200/2015 Sb.) by
pojišťovny měly ministerstvu financí předávat údaje ze
svých informačních systémů. Jak navíc vyšlo minulý rok
najevo, ministerstvo financí si již v roce 2014 vyžádalo od
zdravotních pojišťoven údaje o milionech individuálních
hospitalizací, které bez písemné smlouvy poskytlo vybrané soukromé společnosti k provedení analýzy hospodaření. Vedle otázek, co vůbec opravňovalo ministerstvo
financí tato data od pojišťoven vyžadovat a jak se vůbec
mohla tato data o individuálních případech poskytnutí
zdravotní péče dostat za asistence ministerstva financí
bez písemné smlouvy a zákonného zmocnění do rukou
soukromé společnosti, je nutné upozornit i na využitelnost těchto údajů v rámci konkurenčního boje v rovině

poskytování zdravotních služeb a znovu poukázat na
konflikt zájmů ministra financí a podnikatele v oblasti
zdravotnictví v jedné osobě.“
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V další kategorii Výrok Velkého bratra naopak zabodoval ministr MILAN CHOVANEC, který je označován za Babišova politického rivala. Cenu získal za výroky týkající
se nutnosti identifikovat uživatele internetu. Výrok
z článku Chovanec by internetu rád nasadil obojek, zveřejněném Lidovými novinami, zněl: "Kdybych teď řekl, že
bych chtěl, aby každý uživatel internetu byl identifikován,
tak se na mě vrhnou všichni. Ale podle mě nastala doba
k debatě, jak se tímto směrem posunout." Uvedené výroky ministra Chovance by snad šlo přejít jako nedomyšlenou reakci na neschopnost policie zabránit dalšímu
zveřejňování e-mailů premiéra Sobotky, pokud by ovšem
nebyly minulý rok činěny kroky k dalšímu rozšíření plošného sledování uživatelů internetu v podobě rozšiřování
okruhu plošně uchovávaných údajů o elektronické komunikaci. Tyto výroky je tak podle poroty potřeba brát
vážně jako indikátor možného budoucího rozšiřování
sledování uživatelů internetu ze strany státu.
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Pozitivní cenu za ochranu soukromí si odnesl rakouský
právník a aktivista MAX SCHREMS, který se postavil
internetovému gigantu Facebooku a významně tak
přispěl k pádu dohody o předávání osobních údajů
mezi EU a Spojenými státy (tzv. Safe Harbor), která
podle Evropského soudního dvora dostatečně negarantovala ochranu dat Evropanů u internetových společností sídlících ve Spojených státech. Schrems poukázal
na rizika pro zpracování dat, která vyplynula z odhalení
Edwarda Snowdena.

15

Očekávaná změna pravidel v předávání dat mezi EU
a USA a jejich následném uchovávání je jedním z pozitivních důsledků aféry spojené s únikem informací o plošném sledování komunikace zpravodajskými službami.
Po pečlivé úvaze a časovém odstupu od Snowdenova vystoupení v roce 2013, který prověřil jeho motivace, jakož
i vzhledem k pozitivním efektům v podobě změn legislativy v USA i v evropských zemích v důsledku Snowdenových odhalení, se IuRe rozhodlo od příštího roku nazvat Pozitivní cenu právě po Edwardu Snowdenovi, který
s tím prostřednictvím svého právního zástupce vyjádřil
souhlas.

Lidská práva a technologie
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Složení poroty Big Brother Awards 2015

Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie

Jan Cibulka – datový novinář, Český rozhlas
Robert Malecký – redaktor, Hlídacipes.org
Ján Matejka – advokát, člen rozkladové komise ÚOOÚ
Radim Polčák – vedoucí Ústavu práva a technologií
Masarykovy univerzity v Brně
Tereza Reichová – dokumentaristka
Tomáš Rosa – expert matematické ochrany informací
Jan Vobořil – výkonný ředitel IuRe a advokát
Václav Vlk – advokát, Moreno Vlk & Asociados
Lukáš Zelený – vedoucí právní poradny časopisu dTest

IuRe vede od roku 2014 kriticko-informační kampaň
zaměřenou na chystanou Transatlantickou obchodní
úmluvu mezi EU a USA. Ta výrazně zužuje pod hrozbou
sankcí prostor národních parlamentů a vlád prosazovat
veřejný zájem v řadě oblastí (životní prostředí, ochrana
spotřebitele, sociální práva aj.) Vyjednávání dohody je,
podobně jako dříve u dohody ACTA, netransparentní,
ovlivněné lobbyingem korporací. V ČR je – na rozdíl od
jiných států EU – veřejná debata o tak zásadní dohodě
marginální. Naším cílem je koordinovat aktivní platformu
v ČR, která s podporou široké veřejnosti prosadí u reprezentantů ČR v EP i Radě odmítnutí TTIP ve stávající podobě. Chceme dosáhnout, v koordinaci s občanskými iniciativami v Evropě, vypuštění nejrizikovějších ustanovení
pro demokracii a veřejné zájmy.

Všem členům poroty velmi děkujeme za nehonorovanou
a přitom tak potřebnou práci, kterou odvedli.

Připojili jsme se proto k celoevropské petici organizované Celoevropskou občanskou iniciativou Stop TTIP (založila ji organizace Mehr Demokratie e. V. v Německu)
a v České republice se nám pomocí formuláře na našem
webu a pomocí papírových archů, podařilo nasbírat do
této petice téměř 5.000 podpisů. Petice byla odevzdána

Lidská práva a technologie

Evropské komisi v říjnu 2015 s celkem 3,284,289 podpisy
z celé Evropy.
Především jsme se však věnovali (a nadále věnujeme)
informační kampani o rizicích této úmluvy. Rozdali jsme
více jak 20.000 letáků na různých akcích pro veřejnost
(festivaly, farmářské trhy, petiční akce atp.), vystupovali jsme v médiích (Česká televize, Český rozhlas, tištěná
média jako Hospodářské či Lidové noviny atp.) a na Facebooku se nám podařilo získat více jak 5.000 fanoušků
a oslovit až 60.000 lidí.
Na našem webu www.vttip.cz věnovanému této kampani, nazvané příznačně „Špatný vTTIP“, publikujeme
pravidelně články informující o nejnovějším vývoji vyjednávání či nově publikovaných výzkumech a analýzách.
Sami vystupujeme v odborných debatách či na konferencích a média se na nás obracejí s žádostmi o vyjádření.
Ve spolupráci s Greenpeace jsme také zorganizovali Výzvu za transparentnost vyjednávání TTIP, kterou podepsalo více než 4.600 občanů. Předána byla Úřadu vlády
v polovině dubna 2016, konkrétně přímo premiérovi Bohuslavu Sobotkovi.

Lidská práva a veřejná správa
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HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2015
Obracíme se také na známé osobnosti s žádostí o vyjádření podpory a jejich postoje sdílíme na Facebookové
stránce. Stejně tak se snažíme mapovat postoje politiků,
ať už českých poslanců či europoslanců, tak i politiků
z celé Evropské unie.
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Celá kampaň by nebyla možná bez velké podpory mnoha dobrovolníků, kterým tímto velmi děkujeme za velký
kus práce a zájem o toto téma. Nadále v kampani pokračujeme i v roce 2016, i když od března již bez podpory
norských fondů.

V roce 2015 jsme realizovali celkem 6 projektů. Celkový
rozpočet organizace v roce 2015 činil zhruba 2,3 mil. Kč
– podrobnější informace o rozpočtu a jeho složkách podává tabulka Přehled nákladů a výnosů na další straně.

V rámci programu Lidská práva a veřejná správa
jsme v roce 2015 realizovali projekty:

•

•

•

Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti
dluhové problematiky a exekucí, podpořeno grantem
Ministerstva práce a sociálních věcí (1-12/2015)
Právní pomoc a osvěta seniorů jako prostředek k prevenci kriminality a sociálního vyloučení, podpořeno
Magistrátem hlavního města Prahy (1-12/2015)

V rámci programu Lidská práva a technologie jsme
v roce 2015 realizovali projekty:
•

Lidská práva a veřejná správa

EHP fondů (4/2015 – 3/2016)
Transparentnost nakládání s DNA jako nezbytný
předpoklad zdravé společnosti, podpořeno grantem
z Fondu Otakara Motejla (6/2014 – 6/2015)

V rámci programu Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení jsme v roce 2015 realizovali tyto projekty:

V rámci programu již také od roku 2007 provozujeme
bezplatnou právní poradnu ve spolupráci s MČ Praha 11.
Projekt „Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie“ byl v období 9/2014
až 2/2016 podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

•

Zvyšování know-how nevládních organizací při sdílení, šíření a ochraně informací, podpořeno grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci grantu

•

Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie,
podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (9/2014 – 2/2016)
Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic, podpořeno grantem z Fondu Otakara Motejla
(9/2015 – 8/2016)
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Celkový přehled hospodaření

Přehled nákladů a výnosů

Výdaje na projekty (v Kč)
Transparentnost nakládání
s DNA jako nezbytný předpoklad zdravé společnosti

20

173 100

6 000

TTIP vs. demokracie

981 463,84

45 %

Zvyšování know-how
NNO při sdílení, šíření
a ochraně informací

597 745,76

27,3 %

338 880

15,5 %

Právní pomoc a osvěta
seniorů jako prostředek
k prevenci kriminality
a sociálního vyloučení
CELKEM

Náklady (v Kč)
Creative
Commons
8%

DNA
8%

Využití licencí
Creative Commons
při otevírání radnic

Bezplatná právní pomoc
a osvěta seniorů v oblasti
dluhové problematiky
a exekucí

Prevence
4%

8%

Právní
pomoc
15,5 %

0,2 %

50 - spotřebované nákupy

110 184

5%

51 - služby *

976 078

52 - osobní náklady
54 - jiné provozní náklady
NÁKLADY CELKEM

TTIP
45 %
Know-how
45 %

86 000

4%

2 183 189,60

100 %

*

Výnosy (v Kč)
Tržby z prodeje služeb
/ HČ

87 790

3,7 %

40,4 %

Ostatní výnosy

63 715

2,7 %

1 207 757

54,4 %

Přijaté příspěvky – dary

108 209

4,5 %

597 745,76

27,3 %

Provozní dotace

2 120 532

89,1 %

2 297 874

100 %

VÝNOSY CELKEM

338 880

100 %

cestovné, náklady na propagaci a reklamu, právní služby, režijní
náklady (nájem, elektřina, telefon, internet atp.)

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK

82 372
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IURE A MÉDIA

SPOLUPRÁCE
A PODPORA 2015

IuRe si za celou dobu své existence vybudovala pozici vyhledávaného a spolehlivého novinářského zdroje.
Spolupráce s médii je pro nás velkým pomocníkem při
řešení kauz, poukazování na problémy i budování renomé seriózního partnera k diskusi. Novináři nás oslovují
s žádostí o rozhovor, komentáře a stanoviska především
k problematice ochrany soukromí. Pravidelně se vyjádření našich expertů objevují v Českém rozhlase, České
televizi, TV Prima, v celostátních denících jako jsou Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, i webových
zpravodajských serverech, jako jsou iDnes.cz, aktuálně.
cz nebo Novinky.cz.

Podpořili nás:

O pokrocích a novinkách v našich kampaních informujeme novináře prostřednictvím tiskových zpráv. V roce
2015 jsme vydali celkem 19 tiskových zpráv a během
roku jsme zaznamenali celkem 173 zmínek o naší práci
v mediích.
Výskyt v jednotlivých
typech médií
Rádio
Televize

16

•
•
•
23. 4. 2015 Česká televize – Události a komentáře,
hostem Jan Vobořil

www.uzijsisvaprava.cz

97
46

European Digital Rights (EDRi), evropské sítě nevládních organizací, kde je aktivním členem

IuRe také dlouhodobě spolupracuje s:

www.vttip.cz
www.slidilove.cz
www.iure.org

Projekt „Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie“ byl v období 9/2014
až 2/2016 podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

82 041

Weby s právními vzory

Online
Tisk

•

Počet návštěv našich
webových stránek

14

IuRe se podílí na činnosti následujících organizací:

3 882

celkem

28 679

299 088

37 033
65 412

Národní technickou knihovnou České republiky při
Creative Commons kampani
Ústavem práva a technologií Právnické fakulty MU
v rámci programu Lidská práva a technologie (Creative Commons, data retention)
Městskou částí Praha 11 při poskytování bezplatné
právní pomoci občanům
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Dále nám pomohli darem, slevou či službou:
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Geometry Global Prague
LUSH GMBH
MemePower
Galyna Ridchenko
Plackomat.cz
Jiří Vávra
IGNUM, s. r. o.
Lukáš Macura
Cannafest: Největší konopný veletrh v ČR
Petr Musil
Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados
Martin Křováček
Tereza Reichová
Blanka Zábranská
Radio United Services s. r. o. (Radio 1)
Marta Pistoriusová
Václav Novák
Aleš Kovář
Eva Reichová
Nataša Stäheli
Ondrej Mikle Barát
Farmářské tržiště – Náplavka Jiřák

Marek Janota
Asociace farmářských trhů
Česká Pirátská strana
Biopekárna Zemanka
Milan Štefanec
Sklizeno
Kamil Páral
Ryor
Petr Šafařík
CharityGums
Libor Bednařík
Cross Club
Aleš Pavliska
PHR Records
Gabriela Hradecká
Fléda
Václav Janoušek
Bumbum Satori
Radek Novák
Čokovoko
SKINSO s. r. o.
Midi lidi
Na Zemi

Poskytli nám svou práci, zkušenost nebo know-how:
Členové poroty Big Brother Awards
Eva Jungmannová
Luděk Kvapil
Ondrej Mikle - Barát
Václav Novák
Martin Poppr
Tomáš Fiala
Morgan Henley
dTest
Česká technologická platforma
pro ekologické zemědělství
Hnutí DUHA
Strana zelených
Mladí zelení
Čočkův BioJarmark
Autonomní sociální centrum Klinika
BioKoloniál

+

anonymní
dárci

„Velice děkujeme!
Oceňujeme pomoc
všech donorů, bez jejichž velkorysé podpory by nebyla činnost
IuRe na profesionální
úrovni možná.“
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OBSAH

PODPOŘTE NÁS
Pokud po pročtení této výroční zprávy máte dojem, že
naše práce je smysluplná a užitečná a že nějakou formou
hájíme také Vaše zájmy a práva, budeme velmi rádi, když
se rozhodnete podpořit nás. S ohledem na to, že získávání finančních zdrojů je pro nevládní organizace rok od
roku složitější a časově náročnější, má pro nás jakákoli
vaše pomoc obrovský význam, a to nejen prakticky, ale
současně jako výraz ocenění naší práce.
26

POMOCI NÁM MŮŽETE:
Věcným darem
Uvítáme, pokud nám poskytnete materiální dar, který
užijeme pro chod našeho sdružení (kancelářská technika, potřeby, prostory, apod.).
Peněžitým darem
Svůj finanční příspěvek nám prosím posílejte buď přímo na náš bankovní účet zřízený pro veřejnou sbírku
2200515622/2010 (Fio banka) nebo složenkou na sídlo či
kancelář organizace. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro
daňové účely a můžete si zvolit konkrétní program, na
který budete chtít přispět.

Můžete využít také PayPal, náš PayPal e-mail je
donate@iure.org
Pro IuRe je velmi přínosná i činnost dobrovolnická. Pokud chcete pomoci naší organizaci, napište e-mail na
iure@iure.org a my Vám sdělíme, jakou pomoc v současné chvíli hledáme.
Předem Vám děkujeme a slibujeme, že prostředky využijeme co nejlépe a v souladu se záměrem dárce.
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iure
...není nám to jedno

Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe)

Sídlo:
Kancelář a fakturační adresa:
Telefon:
E-mail:
IČ:
Číslo účtu:
Paypal:

www.iure.org;
www.slidilove.cz
www.vttip.cz
www.creativecommons.cz

Facebook.com
/Ceny.Velkeho.bratra.CR
Facebook.com/vttip.cz

Přístavní 1236/35, Praha 7, 170 00
U Výstaviště 138/3, 170 00 Praha 7
+420 776 703 170
iure@iure.org
265 34 487
2700127239/2010
donate@iure.org

Twitter.com/iure_cz
Twitter.com/vttipcz

youtube.com/IuReCZ

