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1/ Úvodní slovo pro čtenáře 

Rok 2014 byl pro IuRe ve znamení rozšiřování aktivit do dalších oblastí. Tradičně jsme rozvíjeli naše aktivity v programu Lidská práva 
a technologie, kde jsme se zaměřili zejména na oblast nakládání s lidskou DNA. Samozřejmě jsme se i nadále věnovali i oblasti digitálních práv, 
zejména v souvislosti s přelomovým zrušením směrnice o data retention Soudním dvorem EU v dubnu tohoto roku a v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu. 

Zaměřili jsme se ale i na další programy. Vedle naší právní poradny provozované ve spolupráci s Prahou 11 jsme po celý rok realizovali projekt 
zaměřený na právní poradenství seniorům v oblasti dluhů a exekucí, kde jsme vedle klasického osobního poradenství přebírali ve vybraných 
případech i právní zastoupení před soudy nebo jsme pro seniory organizovali workshopy zaměřené na tuto problematiku. 

V programu Lidská práva a veřejná správa jsme v září 2014 spustili projekt, v němž se zaměřujeme na problematické aspekty právě vyjednávané 
Transatlantické dohody o obchodu a investicích (tzv. TTIP). Naším cílem je rozvířit debatu o této dohodě, která by měla v budoucnu významně 
ovlivňovat náš život. 

Vedle zdrojů fi nancování projektů ze strany velkých donorů jsme na počátku roku 2014 a znovu na počátku roku 2015 využili nově 
i crowdfundigové kampaně zaměřené na realizaci udílení Big Brother Awards, které obě díky zapojení vás, našich příznivců, byly úspěšné. 
Podařilo se rovněž fundraisingově dojednat řadu různých slev na služby nebo poskytnutí služeb pro bono. V této oblasti si asi nejvíce ceníme 
spolupráce s agenturou Geometry Global při realizaci Big Brother Awards 2014, která za kampaň spojenou s osvětlováním budov nominovaných 
obsadila první místo při vyhlášení České ceny za PR v kategorii Akce a události.

           Jan Vobořil
           ředitel
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2/  O nás – Kdo jsme, co, proč a jak děláme 

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. 

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.

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 
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.  

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. 

V programu Lidská práva a veřejná správa  se  zaměřujeme 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 kvalifi kované 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. 
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Program proti sociálnímu vyloučení

V roce 2014 jsme díky podpoře Ministerstva práce a sociálních 
věcí nově otevřeli poradnu pro osoby starší 50 let v oblastech dluhů 
a exekucí, ale i například nevýhodných spotřebitelských smluv. Značná 
část seniorů se dostává do sociální tísně a zároveň obvykle nemá 
možnost zlepšit svou fi nanční situaci vlastní výdělečnou iniciativou, to 
se pak negativně odráží v uzavírání pro seniory nevýhodných spotřebi-
telských 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.

Celkem jsme v rámci tohoto projektu poskytli 119 osobních 
konzultací, kdy k nejčastěji se jednalo o poradenství v případě 
předlužení či o případy, kdy exekucemi byly postiženy i osoby nedlužící 
(meanžel/ka dlužníka, rodiče dlužníka v rámci mobiliární exekuce atp.). 
Advokátní zastoupení jsme převzali celkem v 16 případech u celkem 
8 klientů.

Příklady řešených případů:

Klientka (1935, Praha) – zastoupení převzato ve sporu klientky 
s úvěrovou společností, které podepsala pod tlakem směnku na určitou 
částku, ačkoli již byla částečně splacena. V dané věci protistrana 
podala návrh na vydání směnečného platebního rozkazu. Bylo 
reagováno podáním námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu 
k Městskému soudu v Praze. V rámci nařízeného jednání byl uzavřen 
smír, v rámci něhož se protistrana vzdala části nároku, který byl po 
klientce žádán neoprávněně a byl uzavřen splátkový kalendář na zbylou 
část dluhu.

Klient (1951, Brno) – převzato zastoupení ve věci sporu se 
zdravotní pojišťovnou, která po klientovi exekučně vymáhala statisícové 
částky za neuhrazené pojistné vzniklé v důsledku neoznámení ukončení 
podnikatelské činnosti. Po komplikované komunikaci se zdravotní 
pojišťovnou jsme nakonec dosáhli dohody. Pojišťovna souhlasila se 
zastavením exekuce a upustila od dalšího vymáhání dluhu.
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3/ Čím jsme se zabývali a co se nám povedlo v roce 2014?

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



Právní poradna

V roce 2014 jsme v naší právní poradně na Praze 11 bezplatně pomohli celkem 393 lidem. Poradnu provozujeme ve spolupráci s městskou částí 
již od roku 2007. Každou středu zde advokát radí zejména v oblasti exekucí, pracovního a nájemního práva atp. 

Od roku 2012 rovněž provozujeme bezplatnou online poradnu na webu www.iure.org, ve které jsme za rok 2014 
odpověděli na 134 dotazů, z 90 % z oblasti exekucí.
Od roku 2012 rovněž provozujeme bezplatnou online poradnu na webu www.iure.org, ve které jsme za rok 2014 
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      Spotřebitelské právo  
      Pracovní právo 
      Nájemní bydlení 
      Občanskoprávní problematika
      Exekuce 
      Rodinné právo 
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Lidská práva a technologie

DNA
O zvýšení transparentnosti nakládání s DNA a přijetí zákona, který by 
tuto problematiku reguloval, bojuje IuRe již několik let. V současné době 
je využívání analýz DNA policií regulováno jen několika velmi obecnými 
paragrafy a vše podstatné obsahuje interní pokyn policejního prezidenta 
č. 250/2013, který je veřejnosti nedostupný. 

Už v prosinci 2013 jsme se na Policejní prezidium obrátili s žádostí 
o informace týkající se využívání analýz DNA a žádali jsme rovněž 
o poskytnutí tohoto pokynu. Po právní bitvě trvající třičtvrtě roku 
jsme po několika úspěšných odvoláních  získali pouze část  pokynu 
a podali jsme proto žalobu, kterou se domáháme poskytnutí jeho 
kompletního znění.  Nejasná pravidla nakládání vedla rovněž k tomu, 
že jsme v roce 2014 převzali právní zastoupení několika osob, které 
se buď domáhají likvidace svých genetických vzorků v kriminalistické 
databází, žádají odškodnění za nelegální uchovávání vzorků a profi lů 
DNA,  nebo  zpochybňují   výsledky   policejní  expertizy   genetického     
materiálu v rámci trestního řízení.

Na konci roku 2014 jsme rovněž na tiskové konferenci představili analýzu 
zaměřenou na stávající praxi při nakládání s genetickým materiálem 
a srovnání se zahraničím nazvanou “DNA v policejní praxi: Analýza 
právní úpravy a praxe využívání DNA v sektoru policie” 

Novorozenecký screening

V České republice se minimálně od poloviny 80. let uchovávají 
krevní vzorky všech novorozenců shromážděné za účelem provedení 
tzv. novorozeneckého screeningu. Zhruba 3 miliony krevních vzorků 
jsou uchovávány ve čtyřech českých nemocnicích. Bez jasného 
a dostatečně významného důvodu se tak vytváří gigantický archiv, 

který je zejména do budoucna rizikový z hlediska ochrany citlivých 
genetických informací.

V červnu 2014 jsme proto zpracovali pro veřejnost informativní 
návod, jak postupovat při žádosti o likvidaci screeningových karet 
včetně jeho grafi ckého zpracování. Zároveň jsme připravili vzor žádosti 
o likvidaci kartiček. Sami jsme pak převzali zastoupení konkrétní 
stěžovatelky a obrátili se na Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze 
a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady s žádostí o likvidaci 
screeningových kartiček jejích dcer. Vzhledem k tomu, že nemocnice 
likvidaci odmítly, podali jsme další podnět na Úřad pro ochranu 
osobních údajů, který na základě našeho podnětu v současnosti 
provádí kontrolu nakládání se screeningovými kartičkami ve dvou 
nemocnicích. 

Tlakem  v  dané  věci  se  podařilo  v  listopadu  2014  docílit   dílčího 
úspěchu, kdy  Ministerstvo   zdravotnictví  připravilo  novelu  vyhlášky 
o  zdravotnické dokumentaci, která upravuje uchovávání screeningových 
kartiček po dobu 10 let. Novela vyhlášky by měla začít platit v roce 
2015 a v jejím důsledku by mělo dojít k likvidaci kartiček  starších 10 let.  
Problémem je však stále nepřiměřená  doba archivace kartiček. Druhý 
problém je skutečnost, že ministerstvo označilo kartičky, které jsou 
fakticky biologickými vzorky, za součást zdravotnické dokumentace. Je 
tedy nutné buď řešit problém zákonem nebo ještě lépe kartičky po pro-
vedení screeningu likvidovat.
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Big Brother Awards 2014

Big Brother Awards, nebo také Ceny Velkého Bratra, jsou anticeny pro 
nejvlezlejší fi rmy, úřady či technologie. Ceny jsou udíleny ve více než 
15 ti zemích světa. 

Díky jubilejnímu 10. ročníku jsme se s prosbou o spolupráci rozhodli 
oslovit aktivační agenturu Geometry Global Prague, která pro nás 

zdarma vymyslela kampaň a zároveň pomohla s její realizací. Rozhodli 
jsme se také pro zúžení kategorií z 8 na 5 (4 anticeny a 1 pozitivní cena). 
Celá kampaň začala upozorněním již na favority z řad nominovaných 
formou online vizuálu a také především nasvěcováním jejich budov.                        
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Fotografi e z nasvěcování budov nominovaných na cenu Big Brother Awards (Zleva: České dráhy, Policie ČR, Google Česká republika) 

          Fotograf: Yan Renelt

  

Vizuály kampaně Big Brother od Geometry Global Prague



Výsledky desátého ročníku anticen pro největší slídily Big Brother 
Awards byly vyhlášeny v Centru současného umění DOX v Praze. 
Anticeny udělované nově ve čtyřech kategoriích získali Google, 
Ministerstvo fi nancí,  Samsung a MAFRA. Jediná pozitivní cena pak 
putovala šéfovi automobilky Volkswagen Martinu Winterkornovi.

Cenu pro Dlouhodobého slídila získala společnost Google 
za dlouhodobé pročítání e-mailů a netransparentní slídění 
v soukromí uživatelů. Google dlouhodobě pročítá e-maily za 
účelem cílení reklamy a jak vyšlo najevo v minulém roce, tak v nich 
i vyhledává ilegální aktivity, které pak hlásí. Porota rovněž upozornila, 
že především díky Googlu na trhu služeb UGC (user-generated con-
tent) zdomácněl model, kdy uživatel platí za službu svým soukromím 
– to však bez toho, aby věděl, jakou část svého soukromí dává posky-
tovateli služby k dispozici a co se bude s informacemi o něm dít. 
Porota také upozornila na pronikání Googlu do dalších oblastí, kde 
jsou generovány informace o lidském soukromí, aniž by se jednalo 
o klasické internetové služby, s nimiž si Google spojujeme. Jde například 
o výrobu inteligentních domácích spotřebičů nebo inteligentních aut.
Na nominaci společnosti Google na cenu pro Dlouhodobého slídila 
přitom IuRe upozornilo neotřelým způsobem již týden před vyhlášením. 
Ve spolupráci s agenturou Geometry Global, která se rozhodla 
podpořit naše aktivity, jsme po tři večery osvětlovali postavou Velkého 
bratra budovy třech zástupců nominovaných z tří hlavních kategorií 
včetně sídla pražské pobočky společnosti Google.

Cena pro Firemního slídila byla udělena společnosti Mafra a zůstane 
tak na domácí půdě. Mafra si cenu vysloužila za zveřejnění přepisů 
intimních odposlechů mezi Petrem Nečasem a Janou Nagyovou – 
Nečasovou v deníku MF DNES. Porota upozornila, že je nutné hledat 

hranice veřejného zájmu na kontrole politické moci, a že i politik má 
právo na své soukromí, které by měla média respektovat.

Cenu pro Úředního slídila za rok 2014 si odneslo Ministerstvo 
fi nancí za návrh zákona o prokazování původu majetku. Navržený 
zákon dává státu možnost vyzvat k prokazování původu majetku občany, 
pokud vznikne podezření, že jejich majetek nebyl zdaněn. Lidé, kteří 
budou prokazovat svoji nevinu tak budou muset činit i u majetku, který 
nabyli před účinností zákona. Občan je pak ten, kdo se před úředníkem 
musí „svléci do naha“ a doložit vše zpětně i za dobu, kdy vůbec netušil, 
že k něčemu takovému bude povinen. Zákon stojí podle poroty na velmi 
vágních pravidlech. Jasně neříká, kdy úředníci mají koho vyzývat a co 
lze považovat za dostatečné prokázání původu majetku. Kromě zásahu 
do soukromí celé řady osob i z okolí „sprostých podezřelých“ to může 
vést k šikaně nepohodlných osob nebo ke korupci.

Cenu  za  Výrok Velkého bratra  získala  společnost  Samsung  za 
výrok  z Podmínek ochrany  soukromí pro zákazníky  používající chytré 
televizory s rozpoznáváním  hlasu. „Prosím  pamatujte na  to, že 
pokud váš mluvený projev obsahuje osobní nebo jiné citlivé
informace, že tyto informace budou mezi daty,  která jsou 
zachycena a předávána  třetím  stranám  prostřednictvím 
funkce rozpoznávání hlasu,“ stojí v textu podmínek. Podle poroty 
je na jednu stranu potřeba ocenit, že Samsung alespoň na rozdíl 
od jiných výrobců přiznává, že chytré televize odposlouchávají 
naši domácnost, jakož i to, že je možno funkci vypnout. 
Nicméně myšlenka, že se budeme muset mít i před 
vlastními domácími spotřebiči na pozoru, abychom 
neprořekli něco, co nechceme, aby se dozvěděla 
blíže neurčená třetí strana, je skutečně hodná 
Velkého bratra.
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Pozitivní cena za ochranu soukromí putovala do Německa k předsedovi 
představenstva koncernu Volkswagen Martinu Winterkornovi, 
který v březnu minulého roku na zahájení největšího světového veletrhu 
výpočetní techniky CeBIT v Hannoveru vyzval k utvoření aliance 
automobilek s cílem zajistit efektivní ochranu osobních údajů 
jejich zákazníků. Upozornil tak na rizika výroby tzv. smart cars, tedy 
automobilů, která produkují celou řadu informací o jízdě, sledují a analyzují 
pohyb vozu i chování řidiče nebo komunikují mezi sebou navzájem. 
Ačkoli nové technologie, které se už dnes v automobilech objevují, 
mohou na jedné straně zvýšit bezpečnost dopravy, tak na druhé se 
auto může stát naším Velkým bratrem, který bude nejen řidiče sledovat 
a vyhodnocovat jeho chování, ale bude i aktivně do řízení zasahovat.

Odborná porota v roce 2014 
Jiří Knitl - manažer Fondu Otakara Motejla 
Robert Malecký - šéfredaktor Česká justice.cz, redaktor Hlídacipes.org
Ján Matejka - advokát specializující se na ochranu osobních údajů
Jiří Peterka - nezávislý konzultant a publicista, 
vítěz pozitivní Big Brother Awards 2012 
Radim Polčák - vedoucí Ústavu práva a technologií 
Masarykovy univerzity v Brně 
Daniel Vaněk - genetik, ředitel společnosti Forenzní DNA servis, 
pedagog na několika vysokých školách 
Jan Vobořil - výkonný ředitel IuRe a advokát 
Marek Wollner - šéfredaktor reportážní publicistiky ČT
Lukáš Zelený - vedoucí právní poradny časopisu dTest

Všem členům poroty velmi děkujeme za nehonorovanou a přitom 
tak potřebnou práci, kterou odvedli.
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Tisková konference předávání Big Brother Awards 
Autor fotografi í: Iuridicum Remedium

Debata „Stisk doby“ v Centru současného 
umění DOX na speciální téma Big Brother Awards



Uzákonění sankcí za neoprávněné sledování na 
pracovišti

Důkazem toho, že plody naší práce mnohdy sklízíme až o několik 
let později je i Usnesení Rady vlády pro lidská práva, která schválila 
námi připravený podnět Výboru pro občanská a politická 
práva z červnu roku 2009. Usnesení se mj. týká uzákonění sankcí za 
neoprávněné sledování na pracovišti, které Vláda začlenila do plánu 
legislativních prací na duben roku 2015 (zákon č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce). Při současné právní úpravě může inspekce 
sledování na pracovištích kontrolovat a žádat nápravu, sankci ale 
uložit nemůže. Pro tyto účely se musí obracet na Úřad pro ochranu 
osobních údajů, který ale pokutu ukládá výhradě za skutky, kdy jsou 
zaměstnanci sledováni technikou se záznamem.

Mezinárodní spolupráce

We Promise

IuRe dlouhodobě spolupracuje se sítí nevládních organizací, které se 
věnují problematice digitálních práv a jsou sdruženy v European Digital 
Rights. Spolu s dalšími  35 nevládními organizacemi z celé Evropy 
vyzvalo v rámci kampaně We Promise kandidáty do Evropského 
parlamentu z hlavních politických stran, aby podpořili Listinu digitálních 
práv, která upravuje 10 principů digitálních práv, jako je svoboda 
internetu, ochrana soukromí a osobních údajů nebo reforma 
autorského práva.  K listině se připojilo 434 kandidátů včetně 14 z České 
republiky.  

Iniciativa zároveň vyzývala voliče, aby kandidáty, kteří se k tomuto
závazku připojili, preferovali při své volbě.

Spolu s polskou organizací Modern Poland Foundation jsme se rovněž 
zapojili do projektu, jehož hlavním cílem bylo uspořádání listopadové 
konference Copycamp ve Varšavě, která se zaměřila na stávající problémy 
autorských práv. IuRe na konferenci prezentovalo problematiku licencí 
Creative Commmons.
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Lidská práva a veřejná správa

Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie

Připravovaná Transatlantická obchodní dohoda (TTIP) mezi USA 
a EU 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. Cílem snah IuRe  je vyvolat v ČR veřejnou debatu 
na toto téma a informovat o rizicích této „úmluvy století“.

Ke kampani s názvem „Špatný vTTIP“ jsme spustili samostatný web 
www.vttip.cz i stránku na Facebooku, která má více jak 2.500 fanoušků. 
Připojili jsme se také k europetici, kterou pouhé dva měsíce po jejím 
spuštění podepsalo více jak 1 milion občanů. Jen z widgetu petice, 
umístěného na našem webu vttip.cz, přibylo cca 4 000 podpisů.

10 Logo kampaně Špatný vTTIP

Vizuály kampaně Špatný vTTIP používané 
na Facebooku



4/ Hospodaření v roce 2014 

V roce 2014  jsme realizovali celkem 4 projekty. Celkový rozpočet organizace v roce 2014 činil zhruba 1,8 mil. Kč – podrobněji o rozpočtu a jeho 
složkách podává informace tabulka Přehled nákladů a výnosů.
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V rámci programu Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení jsme v roce 2014 realizovali tyto projekty:

• Rozvoj kapacit organizace, Operační program Praha Adaptabilita ESF (9/2013 až 12/2014) 
• Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí, podpořeno 

grantem Ministerstva práce a sociálních věcí

V rámci programu již také od roku 2007 provozujeme bezplatnou právní poradnu ve spolupráci s MČ Praha 11.

V rámci programu Lidská práva a technologie jsme v roce 2014 realizovali projekt: 

• Transparentnost nakládání s DNA jako nezbytný předpoklad zdravé společnosti, 
Fond Otakara Motejla (od 6/2014 – 6/2015)

V rámci programu Lidská práva a veřejná správa jsme v roce 2014 realizovali projekt:

• Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie, Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů (9/2014 – 2/2016)



Přehled hospodaření

Přehled dotací Částka v Kč
Fond Otakara Motejla 86 900,-

Evropský sociální fond, 
Praha & EU (OPPA) 886 338,-

EHP fondy 251 513,-

MPSV 410 140,-

Celkem 1.634 941,-
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      Fond Otakara Motejla 
      MPSV 
      EHP fondy 
      Evropský sociální fond, 
      Praha & EU (OPPA) 

5 %

54 %

16 %

25 %
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Přehled nákladů a výnosů

Náklady
Spotřeba materiálu 93 996,-

Spotřeba energie 10 500,-

Ostatní služby* 664 966,-

Osobní náklady 981 341,-

Ostatní náklady 2 245,-

Náklady celkem                               1.753 048,-

Výnosy
Tržby z prodeje služeb/HČ 89 000,-

Ostatní výnosy 55 114,-

Přijaté příspěvky - dary 60 568,-

Provozní dotace 1.634 941,-

Výnosy celkem 1.839 623,-

Hospodářský výsledek 86 575,-

*Do ostatních služeb patří nákup služeb za expertní a právní činnost, 
koordinaci projektů, reklamu, webhosting a domény, odborný software, 
nájemné, odborná školení, telefonní poplatky a internet atp.

      Spotřeba energie 
      Spotřeba materiálu 
      Ostatní náklady 
      Osobní náklady 
      Ostatní služby 

      Ostatní výnosy 
      Přijaté příspěvky - dary 
      Tržby z prodeje služeb/HČ 
      Provozní dotace 
 

3 %

88,9 %

4,8 %
3,3 %

0,6 %

56 %38 %

0,1 %

5,3 %



5/ IuRe a média 

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.  

O pokrocích a novinkách v našich kampaních informujeme 
novináře prostřednictvím tiskových zpráv. V roce 2014 jsme 
vydali celkem 18 tiskových zpráv a během roku jsme zaznamenali 
celkem 98 zmínek o naší práci v mediích.
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Video: Advokát Jan Vobořil z IuRe hostem Studia 6 
České televize dne 28. ledna 2014

Video: Právnička Helena Svatošová z IuRe hostem Studia 6 
České televize dne 5. 12. 2014
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Zprávy o našich aktivitách v médiích  

Sociální sítě

      Český rozhlas
      Česká televize 
      Deník Referendum 
      iHned.cz      
      Lupa.cz 
      Lidové noviny 
      idnes.cz 
      Parlamentní listy 
      Novinky.cz 
      Aktuálně.cz 
      Ostatní 

20

8

23

4

5

5

5
4 3

12

9



Roční unikátní návštěvnost našich webů
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      www.iure.org  
      Weby s právními vzory  
      www.uzijsisvaprava.cz           
      www.slidilove.cz  

79 712

2 115 

38 450

36 709



6/  Podpora a spolupráce 2014 

Podpořili:
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Projekt „Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz



IuRe se podílí na činnosti 
následujících organizací: 

• Public Interest Lawyers Association 
(PILA), resp. Pro Bono Aliance, kde 
je členkou jednatelka IuRe

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

• Rekonstrukce státu

IuRe také spolupracuje, či 
spolupracovalo s: 

• 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)

• Úřadem pro ochranu osobních údajů v 
rámci programu Lidská práva 
a technologie 

• Městskou částí Praha 11 při poskytování 
bezplatné právní pomoci občanům

Dále nám pomohli slevou 
či bezplatnou službou: 

• Geometry Global Prague
• MemePower
• Plackomat.cz
• Aleš Kuda
• Eduard Kučera
• IGNUM, s. r. o.
• Cannafest: Největší konopný veletrh v 

ČR
• Tereza Reichová
• Wolters Kluwer, a. s.
• Radio United Services s. r. o. (Radio 1)
• Economia, a. s.

Pomoc pro naši činnost znamenaly 
také dary, které nám laskavě 
poskytli: 

• Václav Novák 
• Eva Reichová 
• Ladislav Kolačkovský
• AK Tomáš Rašovský
• Miloš Hrubý
• Ondrej Mikle Barát 
• David Kyncl
• LMC s.r.o.
• Marek Janota 
• Petr Špaček 
• Česká Pirátská strana

Za pomoc a dary také děkujeme mnoha 
anonymním dárcům.

A také podpora poskytnutím práce, 
zkušeností či know-how, které si 
velmi vážíme a kterou nám věnovali: 

• Eva Jungmannová
• Vít Ferfecki
• Luděk Kvapil
• Ondrej Mikle Barát
• Václav Novák
• Martin Poppr
• Tomáš Fiala
• Morgan Henley
• Daniel Vališ

VELICE DĚKUJEME A OCEŇUJEME 
POMOC VŠECH DONORŮ, BEZ 
JEJICHŽ VELKORYSÉ PODPORY BY 
NEBYLA ČINNOST IURE NA 
PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI MOŽNÁ.
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Chcete nás podpořit? 

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 fi nančních 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.

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 fi nanční příspěvek nám prosím posílejte buď v hotovosti 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

Nově můžete k fi nanční podpoře rovněž využít službu Darujme.cz. Darovací widget se nachází na webu 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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Iuridicum Remedium, o. s. (IuRe)
Sídlo: Vírská 278, 198 00 Praha 14 - Kyje

Kancelář a fakturační adresa: U Výstaviště 138/3, 170 00 Praha 7 
Telefon: +420 776 703 170 

E-mail: iure@iure.org 
IČ: 26534487 

Číslo účtu: 2700127239/2010 
Paypal: donate@iure.org 

Weby:
www.iure.org 

www.slidilove.cz alias www.bigbrotherawards.cz
www.vttip.cz

www.uzijsisvaprava.cz 
bpp.iure.cz

pracovnipravo.iure.org 
najemnipravo.iure.org 

www.mapakamer.cz
www.creativecommons.cz

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

Twitter.com/iure_cz
Twitter.com/vttipcz

youtube.com/IuReCZ

iure
...není nám to jedno


