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JAK TO VIDÍ
ŘEDITEL IURE
Jsme rádi, že vám můžeme předložit další výroční zprávu
o naší činnosti, tentokrát za rok 2017. V uplynulém roce
jsme nadále rozvíjeli naše oblasti zájmu zejména programy Právní pomoc a Digitální práva.
Jsme rádi, že se v návaznosti na pilotní projekt z předchozího roku podařilo plně rozvinout projekt Mobilní právní poradny podpořený MPSV, v němž se snažíme rozšířit
dostupnost advokátního poradenství pro seniory ve větší
míře tam, kde je jiná forma bezplatné právní pomoci těžko dostupná. V oblasti dluhů, exekucí či bydlení jsme tak
v minulém roce zorganizovali spolu s partnerskými městy poradenské dny a vzdělávací workshopy ve městech z
celkem šesti krajů Čech i Moravy. Vedle toho i nadále
fungovala osobní poradny v Praze a naše hojně využívaná webová poradna.
Vedle Právní pomoci je naším klíčovým programem i
program Digitální práva, kde jsme se i v minulém roce
zaměřovali tradičně na watchdogové aktivity počínaje
vydáváním tiskových zpráv přes komentáře pro média,
sledování legislativy až po pořádání udílení cen Big Brother Awards. Z dlouhodobých kampaní je třeba zmínit
zejména to, že jsme v minulém roce připravili návrh na
zrušení stávající právní úpravy sledování metadat o elek-

tronických komunikacích. Pro návrh se podařilo získat
podporu Pirátské strany, která následně sehnala potřebný počet podpisů od 58 poslanců z celkem pěti poslaneckých klubů. V současné době je návrh k Ústavnímu soudu podán a čekáme, zda bude podobně úspěšný, jako náš
předchozí návrh z roku 2010.
Další oblastí, na níž se v programu Digitální práva zaměřujeme na prosazování volného šíření autorských děl zejména s využitím veřejných licencí Creative Commons. V
minulém roce se nám tak podařilo ve spolupráci s MŠMT
prosadit povinné využívání licencí u děl vytvořených z
veřejných peněz v rámci nového Operačního programu.
Tím se daří posunout využívání veřejných licencí do další
fáze, kdy už nejde jen o volbu autorů, ale o prosazení
principu, že díla vytvořená z veřejných peněz mají být
volně dostupná co nejširšímu okruhu uživatelů, čímž se
násobí smysl veřejné investice.
Jan Vobořil
výkonný ředitel
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IURE - CO, JAK A PROČ
DĚLÁME
Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe) je neziskovka zabývající se
ochranou občanských svobod především právní cestou. Její
právníci řeší jak konkrétní kauzy nespravedlnosti, tak hrozby
plošného omezování práv občanů, např. změnou legislativy.
IuRe poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v sociální nouzi, zejména seniorům; v druhém programu se věnuje digitálním
právům, ochraně soukromí, podpoře alternativ ke copyrightu.

Cíle IuRe jsou:
•

Pomáhat rovnému přístupu ke spravedlnosti poskytováním bezplatné právní pomoci lidem, kteří čelí různému
bezpráví a nedosáhnou na právní služby.

•

Sledováním a odhalováním porušování základních práv,
zejména práva na soukromí, spoluvytvářet tlak na odpovědnost orgánů veřejné správy i komerčního sektoru.

•

Šířit informace a povědomí o aktuálních problémech a
možnostech jejich řešení ve výše uvedeném vůči veřejnosti
odborné (zejména právnické a legislativní) i nejširší občanské společnosti.

Naše poslání:

Jako právníci cítíme v dnešní době nutnost hlídat základní svobody nás všech, bez ohledu na postavení a majetek. Zasahujeme ve prospěch lidí v jednotlivých kauzách, ale chceme také
důrazně hájit téma spravedlnosti a základních svobod coby
vrcholu lidské emancipace ve společenské debatě.
Velká část problémů, co řešíme, má původ v rostoucím vlivu
nevolených sil na život lidí. Standardy základních práv, včetně
sociálních, jsou jednak plošně napadány a jednak se jich nelze
vždy dovolat.
Překlad názvu naší organizace znamená “právní lék” a jako
sdružení, jehož zakládajícími členy jsou právníci, považujeme
za účinné řešení řady současných problémů především právními prostředky.
3

Proto prosazujeme a podporujeme:
•

odpovědnost státu, korporací a nadnárodních institucí za
respektování lidských práv,

•

autentickou aktivitu občanů při prosazování svých práv, co
nejširší spoluúčast lidí na rozhodování ve veřejném prostoru.

Tým IuRe v roce 2017:
Mgr. at Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
JUDr. Ing. Helena Svatošová
Mgr. Tereza Libecajtová
Radek Denár
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CO JSME ŘEŠILI A
VYŘEŠILI V ROCE 2017

I. Program Právní pomoc

Bezplatná právní pomoc seniorů s dluhy
a exekucemi

Celkem jsme v rámci bezplatné poradny v Praze 7 poskytli 124
osobních konzultací. Advokátní zastoupení jsme převzali ve
12 případech. K tomu jsme sepsali desítky písemných podání.
Na právní dotazy občanů jsme odpovídali prostřednictvím bezplatné online poradny na webu organizace www.iure.org, ve
které jsme za rok 2017 zodpověděli více než 495 dotazů, z 95
% v oblasti dluhů a exekucí.

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2017 jsme díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí a MČ Praha 7 provozovali poradnu zaměřenou na občany starší 50 let, kteří mají
problémy s dluhy, exekucemi ale nově i ty, kteří řeší bydlení
nebo sociální dávky. Vedle poradenství jsme začali publikovat
v časopise MČ Praha 7 HOBULET pravidelnou rubriku Advokát radí.
V návaznosti na pilotní projekt z roku 2016 jsme úspěšně pokračovali i v projektu Mobilní advokátní právní poradny, jehož cílem je přinést bezplatnou právní pomoc i tam, kde není
jednoduše dostupná. Navázali jsme spolupráci s partnerskými
městy a obcemi, kde jsme uspořádali poradenské dny pro seniory a ve spolupráci s organizací SenSen, několik workshopů pro
seniory na právní témata. V několika případech byl zájem takový, že jsme museli uspořádat další proadenské dny. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí jsme uspořádali několik workshopů pro pracovníky sociálních odborů obcí, tedy pro lidi, kteří
přicházejí do pravidelného kontaktu s těmi, kteří mají problémy
s dluhy či exekucemi.

Seminář projektu bezplatné poradny, v rámci dne seniorů, 25.9.2018 Žatec,
Foto: Archiv IuRe
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I. Program Právní pomoc
V rámci mobilní advokátní poradny jsme od začátku projektu
poskytli 82 osobních konzultací na 11 poradenských dnech
ve městech, jako jsou, Žatec, Lovosice, Strakonice, Otrokovice,
Mělník, Dobruška anebo Liberec. Vedle osobních konzultací
byla klientům sepsáno i celkem 26 různých podání. Převzali
jsme právní zastoupení 4 osob zejména v exekučních věcech.

Některé příklady z praxe:
Klientka (69) byla zažalována u Českého telekomunikačního
úřadu ohledně údajného dluhu za telekomunikační služby na
několika mobilních linkách. Bylo převzato zastoupení v řízení
a klientka spor s vymáhací agenturou, která nezákonné pohledávky odkoupila od mobilního operátora, vyhrála.
Klientka (78) nezvládala splácení úvěru a přestávala se orientovat v požadavcích věřitele. Bylo převzato zastoupení klientky v jednání s protistranou a podařilo se dojednat smírné
řešení, kdy věřitel klientce zpětně odpustil s ohledem na její
věk a sociální situaci prakticky veškeré v minulosti účtované smluvní pokuty, což vedlo k tomu, že klientka měla úvěr
splacený.
6

Klientka (85) byla v exekuci a hrozil jí prodej nemovitosti,
kterou obývala. Exekuci se nejprve podařilo s odkazem na její
zdravotní stav odložit, následně byl s exekutorem domluven
splátkový kalendář, díky němuž se podařilo exekuci ukončit,
aniž by došlo k prodeji nemovitosti.
Klient (80) uzavřel úvěrovou smlouvu a peníze předal své
známé, která na úvěr nedosáhla. Ta mu přislíbila pravidelně
úvěr splácet, ale toto nečinila. Klient se tak dostal do finančních problémů, kdy nebyl úvěr schopen hradit. Bylo převzato
zastoupení a podán návrh na vydání platebního rozkazu proti
známé klienta spolu s návrhem na osvobození od soudních
poplatků. Podařilo se dosáhnout pravomocného rozsudku,
který klientovi plně vyhověl. Spolupráce s klientem na vymáhání částky dále pokračuje.
Tento program v roce 2017 mohl fungovat díky pracovníkům: Jan Vobořil, Erika Turzová Baloghová, Pavel Turza.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky

I. Program Právní pomoc

Právní poradna
V rámci právní poradny, kterou provozujeme ve spolupráci s
Městskou částí Praha 11 již celou dekádu, jsme během roku
2017 bezplatně pomohli celkem 314 lidem. Každou středu zde
náš advokát radí všem, kdo potřebují právní radu bez rozdílu
věku, zejména v oblastech exekucí, pracovního, rodinného a
občanského práva.
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CO JSME ŘEŠILI A
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II. Digitální práva
nímu soudu ČR. Podnět ke zrušení příslušných částí zákona o
elektronických komunikacích, trestního řádu a prováděcí vyhlášky se opírá o dvě rozhodnutí Soudního dvoru EU, který naposledy v prosinci 2016 rozhodl, že státy nemají právo plošně
uchovávat data o uživatelích komunikačních sítí. Právní úprava
v České republice tedy stále porušuje právo na ochranu soukromí a věříme, že náš podnět umožní spornou legislativu náležitě
upravit.

Rozšíření licencí
Právníkům IuRe, jakožto tzv. Public Lead Creative Commons, které má na starost rozšiřování využívání volných licencí
Creative Commons v České republice, se v roce 2017 podařilo
ve spolupráci s Ministerstvem školství přispět důležitým krokem k prosazení volných licencí pro licencování děl vzniklých
v rámci Operačního programu věda, výzkum, vývoj. Zformulovali jsme znění podmínek pro fungování operačního programu,
pokud jde o licence.Právě povinné využívání licencí u děl vznikajících z veřejných peněz považujeme za jednu z důležitých
cest, jak šířit volně myšlenky a multiplikovat efekt vynakládání
veřejných prostředků.

Redesign kampaně Big Brother Awards
Digital Rights Fund podpořil i naší další aktivitu, kterou se
snažíme zvýšit povědomí o nových rizicích pro naše soukromí
a aktivovat širší veřejnost v zájmu ochrany soukromí. Našim
přáním bylo hlavně zvýšení informačního dopadu naší hlavní
kampaně při udílení cen Big Brother Awards.

Ústavní žaloba na směrnici Data retention

Rozhodli jsme se tedy osvěžit vizuální podobu kampaně a zároveň shrnout veškeré informace, materiály a zkušeností, stejně
jako konkrétní vizuální materiály (design zboží, návrhy letáků
apod.) poskytnout k dispozici i ostatním organizátorům BBA
(zejména mezi členy EDRi) a to zcela zdarma a pod volnou
licencí Creative Commons.

Díky grantu z Digital Right Fundu celoevropské sítě organizací European Digital Rights (EDRi), jejichž součástí je i IuRe,
jsme připravili návrh k Ústavnímu soudu na zrušení legislativy
upravující uchovávání provozních a lokalizačních údajů (tzv.
data retention). Díky pomoci Pirátské strany, se podařilo získat
potřebný počet podpisů poslanců pro podání návrhu k Ústav8

II. Digitální práva
Osmičlenná porota složená z odborníků na nové technologie,
právníků, obránců lidských práv a novinářů vybírala vítěze ze
40 nominací zaslaných širokou veřejností.

Big Brother Awards 2017
Big Brother Awards, Ceny Velkého Bratra, jsou anti-kampaní
odhalující nejvlezlejší firmy, úřady či technologie. Ceny jsou
udíleny ve více než 15 ti zemích světa.
Výsledky třináctého ročníku anticen pro největší slídily Big
Brother Awards byly vyhlášeny v únoru 2018 v na tiskové konferenci v Cafe Lajka a následně v Holešovickém Studiu Alta
proběhla slavnostní afterparty.
Hlavním průvodcem a moderátorem večera byl mladý, progresivní divadelní umělec a performer Václav Šindelář, vystupující
pod uměleckým jménem Anatol Svahilec, který patří mezi nadějné vycházející hvězdy tzv. Slam poetry (specifický styl improvizovaného básnického přednesu). Společně s druhým mladým umělcem, skladatelem, hudebníkem a držitelem stipendia
Strun podzimu, Ianem Mikyskou a jeho doprovodnou kapelou,
tak vytvořili v sále sugestivní atmosféru plnou improvizačních
vystoupení i skladatelského a performačního umu. Po uměleckém vystoupení, dále probíhal neformální networking organizátorů a účastníku akce.

After party Big Brother Awards 2017, Foto: Archiv IuRe
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Vítězové
Cenu pro Dlouhodobého slídila získalo MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU. Ministerstvo má na starost zákon o elektronických komunikacích. Ten obsahuje i právní
úpravu tzv. data retention. Jde o povinnost poskytovatelů služeb
elektronických komunikací shromažďovat metadata o elektronických komunikacích, a tyto plošně uchovávat pro potřeby policie a dalších orgánů po dobu šesti měsíců. Jde o velmi citlivá
data o tom, kdo s kým komunikuje, ale i o podrobné údaje o
pohybu každého z nás. Soudní dvůr EU podobný plošný sběr
dat označil již ve dvou rozsudcích za nepřijatelné a neústavní.
K tomu lze přidat i statistiky, které ukazují, že takto masivní
sběr dat zejména pro potřeby policie se nijak neodráží v poklesu kriminality či vzrůstu její objasněnosti. Navíc jak už to s
obdobnými nástroji bývá, tak nejvíce zasáhnou ty, o něž vlastně
vůbec nejde. Pachatelé organizovaného zločinu se pomocí řady
nástrojů dokáží takovým sledováním vyhýbat. Nečinnost ministerstva ve chvíli si dle poroty cenu jednoznačně zasloužila
Cenu pro Firemního slídila získala EQUA BANK za vyžadování souhlasu klientů s poskytnutím tzv. TelcoScore sestaveného
z dat telefonních operátorů. Typické užití TelcoScore je při pro10

věřování kredibility klienta ze strany banky, kdy banka zažádá o
sdělení tohoto skóre prostřednictvím provozovatele služby Společnosti pro informační databáze, a.s. telefonní operátory. Od
nich získá jedno číslo, které je sestaveno na základě 60 různých
údajů, s nimiž operátor o zákazníkovi disponuje. Ačkoli o skóre
banka žádá se souhlasem zákazníka, tak v případě Equa bank
nelze tento souhlas odmítnout, jak uvedla banka ve vyjádření na
svém oficiálním twiterovém účtu pro server E15. V odůvodnění
udělení ceny je poukázáno na nebezpečný trend, kdy vyžadování souhlasu i u dalších finančních ústavů povede k tomu, že
takový souhlas bude stěží moci být považován za svobodný. V
odůvodnění je poukázáno i na roli všech třech mobilních operátorů, kteří tímto způsobem obchodují s daty svých zákazníků.
Cenu pro Úředního slídila získal tento rok jednotlivec, a totiž
poslanec JIŘÍ BĚHOUNEK za svůj návrh novely zákona o
zdravotních službách zavádějící neomezený přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci, který se objevil jako přílepek
k zákonu o elektronické identifikaci a bez problémů prošel legislativním procesem. Tato novela zákona o zdravotních službách
zavádí tzv. Národní kontaktní místo, přes nějž má být umožněn
široký přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci, včetně
přístupu ze zahraničí. Zákon nicméně zcela postrádá nezbytné
limity tohoto přístupu, stejně jako zcela mlčí o tom, zda může

II. Digitální práva
pacient sdílení svých citlivých dat jakkoli ovlivnit. Vedle rozšiřování zdravotnických registrů či slídění ve zdravotnických
datech ze strany ministerstva financí, za něž byla udělena jedna
z anticen za rok 2015, jde tak dle poroty o další příklad útoku na
důvěrnost zdravotnických informací.
V další kategorii Výrok Velkého bratra zabodoval ÚŘAD VLÁDY ČR, za definici jak poznat Roma v metodice ke sčítání
Romů, které provedl v roce 2017. Definice zní: „Za Roma (je)
označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by
se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo
je za něj považován významnou částí svého okolí na základě
skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo
sociálních) indikátorů“ Dle odůvodnění udělení ceny je taková
definice, která se v různých vládních materiálech objevila již
opakovaně, neadekvátní a nepřijatelná. Není možné označovat
kohokoli za příslušníka jakéhokoli etnika jinak, než že se k etnicitě sám přihlásí. Ačkoli cílem sčítání bylo získat celková čísla,
tak k jejich získání bylo nezbytné, aby sčítající hodnotil etnicitu konkrétních lidí, beztoho, aniž by to oni sami mohli jakkoli
ovlivnit. Místo větší integrace Romů do společnosti, což je nepochybně cílem Úřadu vlády, může požadavek na rozdělování
lidí dle těchto kategorií přispět spíše k pravému opaku.

Sošky Big Brother Awards od sochaře Jana Haubelta Foto: archiv IuRe
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Pozitivní cenu Edwarda Snowdena za ochranu soukromí si
odnesla společnost OPEN WHISPER SYSTEMS, která vyvíjí aplikaci SIGNAL určenou pro šifrovanou mobilní komunikaci. Signal je šifrovaný komunikátor určený především pro
mobilní platformy pro přenos zpráv a hlasu. Dokáže šifrovat
textové zprávy, obrázky i telefonní hovory. Dle odůvodnění je
dnes Signal považován všeobecně za nejbezpečnější komunikační platformu, pokud jde o šifrování komunikace. Má dvě
zásadní přednosti. Hlavní je to, že komunikace je šifrována tzv.
end-to-end, což znamená, že k jejímu obsahu se nedostane ani
provozovatel serveru, přes nějž se komunikuje, ale pouze sami
uživatelé. Druhou výhodou je, že Signal je open source, tedy že
každý může zkontrolovat, jak aplikace funguje, zda například
neodesílá data někam, kam by neměla.

Složení poroty Big Brother Awards 2017:
Jan Cibulka - datový novinář, Český rozhlas
Robert Malecký – redaktor, Hlídacipes.org
Ján Matejka – ředitel Ústavu státu a práva AV ČR,
člen rozkladové komise ÚOOÚ
Ondrej Mikle – odborník na ICT technologie
Pavel Růžička – expert na IT bezpečnost,
Jan Vobořil - výkonný ředitel IuRe a advokát
Václav Vlk – advokát, Moreno Vlk & Asociados
Lukáš Zelený - vedoucí právní poradny časopisu dTest
Všem členům poroty ještě jednou na tomto místě
velmi děkujeme za nehonorovanou, přitom však
zásadní a profesionální práci, kterou odvedli.

BBA2017 podpořil:

Vyhlášení vítězů BBA 2017 v Café
Lajka, zleva: Pavel Růžička, Jan
Vobořil (IuRe), Robert Malecký
(Hlidacipes.org).
Foto: archiv IuRe
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KDO NÁS PLATÍ - PŘEHLED
HOSPODAŘENÍ A ČÍSLA
V roce 2017 jsme realizovali celkem 4 projekty. Celkový rozpočet organizace v roce 2017 činil zhruba 1,1 mil. Kč – podrobněji o rozpočtu a jeho složkách podává informace tabulka Přehled
hospodaření.

V rámci programu Digitální práva jsme v
roce 2017 realizovali projekty:
●
Redesign kampaně Big Brother Awards a sdílení
zkušeností, podpořil jednorázovou dotací Digital Right Fund
(9/2017 – 2/2018)

V rámci programu Právní pomoci jsme v
roce 2017 realizovali tyto projekty:

●
Ústavní stížnost na legislativu týkající se uchovávání
dat (Data retention) v ČR, podpořil jednorázovou dotací Digital
Right Fund (6/2017 – 10/2017)

●
Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti
dluhové problematiky a exekucí, podpořeno grantem Ministerstva práce a sociálních věcí (1-12/2017 (MPSV)

V roce 2017 jsme také obdrželi jednorázovou programovou dotaci od Městské částí Prahy 7 na právní pomoc a osvětu seniorům v oblasti dluhové problematiky a exekucí a v rámci podpory kultury na Praze 7 na pomoc při realizaci vyhlášení cen BBA
2017, které proběhlo v únoru 2018 v Holešovickém Studiu Alta.

●
Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v
oblasti dluhů a exekucí podpořeno grantem Ministerstva práce
a sociálních věcí (8-12/2017) (MPSV II)
V rámci programu již také od roku 2007 provozujeme bezplatnou právní poradnu ve spolupráci s MČ Praha 11.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky
13

Přehled hospodaření - přehled nákladů a výnosů
1% 1%

Výdaje na projekty
v procentech

14

5

JAK JSME SLYŠET MEDIA A VEŘEJNÁ DEBATA
IuRe si za celou dobu své existence vybudovala pozici vyhledávaného a respektovaného 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, i v celostátních denících jako jsou
Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, regionálním
tisku a 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 2017 jsme vydali celkem 13 tiskových zpráv a během roku jsme zaznamenali celkem 253 zmínek o naší práci v mediích.

6.12.2017 Česká televize ČT2 – Jan Vobořil hostem v pořadu Souvislosti
Jana Pokorného,Foto: archiv IuRe

Počet unikátních návštěv
našich webových stránek
Výskyt v jednotlivých
typech médií

Celkem
114992
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KDO VŠE TO VIDÍ PODOBNĚ PODPORA A SPOLUPRÁCE
Podpořili nás:

IuRe se podílí na činnosti následujících
organizací:

DIGITAL
RIGHTS
FUND

•

European Digital Rights (EDRi), evropské sítě nevládních
organizací, zabývajících se digitálními právy

IuRe také dlouhodobě spolupracuje s:
•
•
•
•
•
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Národní technickou knihovnou České republiky při Creative Commons kampani
Svaz měst a obcí ČR - na mobilní advokátní poradně pro
seniory
Nadace Charty 77, SenSen, Senzační Senioři - na mobilní
advokátní poradně pro seniory
Ústavem práva a technologií Právnické fakulty MU v
rámci programu Digitální práva (Creative Commons, Data
Retention)
Městskou částí Praha 11 při poskytování bezplatné právní
pomoci občanům

Midi lidi
Musil Petr
Novák Radek
Novák Václav
Páral Kamil
Pavliska Aleš
PHR Records
Pistoriusová Marta
Radio United Services s. r. o. (Radio 1)
Reich Zdeněk
Reichová Eva
Reichová Tereza
Ridchenko Galyna
Ryor
SKINSO s. r. o.
Sklizeno
Stäheli Nataša
Šafařík Petr
Štefanec Milan
Vávra Jiří
Zábranská Blanka
Zembok Ewa

Dále nám pomohli darem, slevou či bezplatnou službou:
Asociace farmářských trhů
Bednařík Libor
Bio Masha
Biopekárna Zemanka
Cannafest: Největší konopný veletrh v ČR
Cross Club
Česká pirátská strana
Čokovoko
Studio Alta
Dušátko Jan
Farmářské tržiště – Náplavka Jiřák
Fléda
Hradecká Gabriela
IGNUM, s. r. o.
Janota Marek
Janoušek Václav
Koláček Kryštof
Křováček Martin
Kuchařová Iva
LUSH GmbH
Macura Lukáš
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Autonomní sociální centrum
Klinika
BioKoloniál
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
Členové poroty Big Brother
Awards
Čočkův BioJarmark
Dlabolová Aneta
dTest
Fiala Tomáš
Havlíková Vendula
Henley Morgan
Hnutí DUHA
Hubík Jan
Johanisová Naďa
Jungmannová Eva
Kvapil Luděk
Kyncl David
Mikle – Barát Ondrej
Mladí zelení
Poppr Martin
Skořepa Adam

VELICE DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, OCEŇUJEME POMOC VÁS
VŠECH. BEZ TÉTO VELKORYSÉ
PODPORY BY NEBYLA ČINNOST
IURE NA PROFESIONÁLNÍ
ÚROVNI MOŽNÁ.

Strana zelených
Šmída Josef
Talacko Valerie
Vaněk Daniel

Za pomoc a dary
také děkujeme
mnoha anonymním
přispěvovatelům.
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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.

Předem Vám děkujeme a slibujeme, že podporu využijeme co
nejlépe a v souladu se záměrem dárce.
Pro IuRe je velkou pomocí i zapojení dobrovolníků. Jednorázové i dlouhodobé, v programu či v kampani podle domluvy a
zájmu. Pokud uvažujete o dobrovolné pomoci IuRe stačí nám
napsat na e-mail na iure@iure.org a my se Vám ozveme.

Pomoci nám můžete:
Peněžitým darem
Každá podpora má pro nás velký význam. Poslat peníze lze
buď přímo na náš bankovní účet zřízený pro veřejnou sbírku:
2200515622/2010 (Fio banka) nebo složenkou na sídlo či kancelář organizace. Můžete využít také PayPal: náš PayPal e-mail
je donate@iure.org. Možné je využít i portál Darujme.cz anebo nás předvolit při nákupu v e-shopu přes systém GIVT.cz.
Rádi Vám vystavíme potvrzení pro daňové účely a můžete si
zvolit konkrétní program, na který budete chtít přispět.
Věcným darem
Určitě využijeme i materiální dar, užitečný pro činnost našeho
sdružení (kancelářské potřeby, technika, jiné dle domluvy).
19

OBSAH
Jak to vidí ředitel IuRe.............................................................................2
IuRe - co, jak a proč děláme .................................................................3
Co jsme řešili a vyřešili v roce 2017...................................................5
Kdo nás platí - přehled hospodaření a čísla..................................13
Jak jsme slyšet - media a veřejná debata.......................................15
Kdo vše to vidí podobně - podpora a spolupráce........................16
Podpořte nás.................................................................................................19
.

iure
...není nám to jedno

Iuridicum Remedium, z.s. (IuRe)
Sídlo: Přístavní 1236/35, Praha 7, 170 00
Kancelář a fakturační adresa: U Výstaviště 130/3, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 776 703 170
E-mail: iure@iure.org
IČ: 26534487
Číslo účtu: 2700127239/2010
Paypal: donate@iure.org

Ilustrace použité v rámci licence CC-BY: Tomáš Vovsík, Yamini Ahluwalia, Robiul Alam, Arthur Shlain, HeadsOfBirds

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

Facebook.com/Ceny.Velkeho.bratra.CR

Twitter.com/iure_cz

youtube.com/IuReCZ

