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ÚVODNÍ SLOVO 

Milí čtenáři,
rok 2021 nás podobně jako rok předchozí procvičil v umění 
improvizace. Nejsme sice velkými fanoušky přesouvání našich 
životů na virtuální platformy, ale pandemická situace spolu  
s vládními omezeními nám daly jen málo možností se tomuto 
přechodu vyhnout. Takže jsme si poprvé vyzkoušeli březnové 
čistě virtuální vyhlašování cen Big Brother Awards nebo  
květnový virtuální seminář k problematice data retention  
a práva šifrovat. Přesto ne vše minulý rok „jelo“ přes internet. 
Letní uvolnění nám umožnilo třeba uspořádat tři hojně navští-
vené diskusně-filmové večery Big Brother Film Festivalu.

Navzdory všem překážkám pro nás uplynulý rok byl také ve 
znamení řady úspěchů. Do legislativního plánu na příští rok se 
nám podařilo prosadit zařazení komplexní novely zákona  
o oběhu bankovek a mincí, což by mělo ochránit hotovostní 
platby. Zastavili jsme nebezpečnou novelu zákona o policii,  
která měla otevřít cestu k širokému využívání informací  
získávaných zpravodajskými službami v trestním řízení.  
 
Podali jsme žalobu proti plošnému sběru metadat o naší  
komunikaci; to bylo možné díky penězům vybraným  
v crowdfundingové kampani. Při jednání s ministerstvem  
zdravotnictví a NAKIT se podařilo prosadit postupné  

odstraňování analytických nástrojů společnosti Google  
například z webových očkovacích formulářů.

A abychom nekázali vodu a nepili víno, tak se nám díky kolegům 
ze spřátelených spolků Písk a NoLog podařilo odgooglizovat  
i nás samotné a kompletně jsme přešli na více soukromí  
nakloněné alternativy, jako jsou právě služby NoLog či  
ProtonMail.

V rámci našeho poradenství, kde se věnujeme seniorům  
ohroženým sociálním vyloučením, jsme částečně přešli  
z osobních na telefonické konzultace, což mělo i jeden velmi 
pozitivní efekt: služby našich spolupracujících advokátů jsou 
takto lépe dostupné i lidem mimo Prahu. Naše poradenství tak 
nyní může využít doslova každý.

Při konzultacích se seniory nad jejich problémy s dluhy nebo  
s bydlením jsme přitom stále častěji naráželi i na případy  
digitálního vyloučení. Omezené otevírací doby úřadů  
s odkazem, že se má problém řešit prostřednictvím internetové 
komunikace, další a další aplikace nutné k vyřízení kdečeho, pro 
mnohé nečitelné informace v QR kódech… To je jen příkladný 
výčet problémů, s nimiž se lidé nevyužívající digitální  
technologie musí poprat. Naše kampaň Právo na analog, 
spuštěná v roce 2020 a zaměřená na zachování nedigitálních 
alternativ, nám tak ve světle změn z doby pandemie, které tu 
ale často zůstávají natrvalo, dávala a dává stále větší smysl.

Tým IuRe
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KDO JSME
 

Spolek Iuridicum Remedium (v překladu „právní lék“, zkráceně 
IuRe) vznikl v roce 2001, aby pomohl opomíjeným ústavním 
svobodám – hlavně digitálním právům a přístupu k právní 
pomoci lidem v nouzi. 

Během následujících let jsme se opakovaně věnovali  
tématům mimo pozornost hlavního proudu. Mezi prvními jsme 
řešili například exekuce, omezování shromažďovacího práva, 
nevýhodné obchodní dohody a arbitrážní doložky ve prospěch 
nadnárodních korporací (dohody TTIP, CETA). V souvislosti  
s postupující digitalizací během pandemie jsme zviditelnili téma 
digitálního vyloučení. Od roku 2004 pořádáme Ceny Velkého 
bratra. 
 
Jsme profesionálním zastáncem základních svobod. Zkušenosti 
z našich kauz a příběhů nespravedlnosti zúročujeme  
v poradních orgánech Rady vlády pro lidská práva i v dalších 
odborných skupinách. Jako jediný zástupce z Česka jsme  
součástí evropské sítě digitálně-právních organizací EDRi  
(European Digital Rights).

NAŠE POSLÁNÍ 
— Zachovat základní svobody nás všech, bez ohledu na 
postavení a majetek. Pomáhat rovnému přístupu ke 
spravedlnosti lidem, kteří nedosáhnou na právní služby.  
 
— Hájit téma spravedlnosti a základních svobod ve společenské 
debatě. Aktivně prosazovat respektování základních svobod, 
zejména práva na soukromí, ze strany byznysu i veřejné moci.  
 
— Dostávat do veřejné debaty nová ohrožení. Z opomíjených 
problémů dělat témata a pomáhat prosazovat řešení.  
 
Věříme v budoucnost, v níž technologie neslouží ke kontrole 
života lidí a kde jsou právo a spravedlnost dostupné všem. 
Inspirujeme se tradicemi zápasů za osvobození člověka.
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NAŠE PROGRAMY 
Na naplnění poslání a dlouhodobé vize pracujeme ve třech 
programech.

— V programu Právní pomoc aneb Advokáti potřebným pomocí 
spolupracujících advokátů zajišťujeme bezplatnou právní 
pomoc lidem, kteří by na ni jinak nedosáhli.

— V programu Digitální svobody aneb Kontrola pod kontrolou 
hájíme digitální práva: v legislativě, v médiích i u soudů svádíme 
bitvy za ochranu soukromí, podporujeme alternativy ke 
copyrightu, varujeme před digitálním vyloučením.

— V rámci doplňkového programu Svobody pod tlakem 
spouštíme kampaně v případech, kdy narazíme na jiné vážné 
ohrožení našich svobod, které se v hlavním proudu neřeší.

TÝM IURE
V roce 2021 jsme pracovali ve složení: 

Helena Svatošová
Jan Vobořil

Monika Rychliková
Erika Turzová Baloghová

Hynek Trojánek
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DIGITÁLNÍ SVOBODY

V roce 2021 pokračoval náš projekt Digitální watchdog,  
zahájený v roce 2020. Díky tomuto projektu se svobodě  
a právům člověka v digitálním věku můžeme naplno  
věnovat hned v několika kampaních. Mohli jsme též  
uspořádat úspěšný Big Brother Film Festival a celkově posílit 
komunitu dobrovolníků, která nám s aktivitami pomáhá.
 

— KONEC PLOŠNÉMU SKLADOVÁNÍ METADAT 
O NAŠICH ŽIVOTECH
Rok 2021 jsme zahájili úspěšným dotažením crowdfundin- 
gové sbírky. Vybrali jsme v ní více než 120 000 Kč na tažení 
proti nařízení data retention, v jehož rámci český stát sbírá data 
o komunikaci všech občanů. Takový sběr je však v rozporu  
s evropskou legislativou. Spolu s novinářem Janem Cibulkou 
jsme proto český stát zažalovali a žádáme omluvu za  
nelegální sběr dat. V dubnu 2021 jsme podali žalobu na  
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Díky finanční podpoře  
veřejnosti jsme připraveni na různé varianty, třeba i na to,  
že náš spor doputuje k Soudnímu dvoru EU.
 

Během pandemie zaznívaly hlasy, že by data určená původně  
k boji proti závažné kriminalitě mohla být využita třeba  
hygienickou službou. Podobné snahy o využití dat jen posilují 
naše odhodlání.

Na téma data retention jsme publikovali řadu článků, v květnu 
2021 jsme pak k tématu pořádali pod záštitou Stálé komise pro 
kontrolu odposlechů Poslanecké sněmovny on-line seminář.
 
Jsme zapojeni v pracovní skupině evropských nevládních  
organizací koordinované německým europoslancem  
Patrickem Breyerem. Jejím cílem je aktivně se zapojit do 
konzultací Evropské komise s členskými státy k možné nové 
právní úpravě data retention na evropské úrovni, která by měla 
respektovat judikaturu Soudního dvora EU.
 

On-line seminář o data retention
moderoval David Slížek.
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— PRÁVO NA ANALOG 
V kampani Právo na analog narušujeme mylnou představu, 
dle které všichni chtějí a mohou využívat digitální technologie. 
Během pandemie se ukázalo, že tato představa zdaleka 
neodpovídá realitě.

Od začátku pandemie jsme upozorňovali na to, že žádná 
z covidových aplikací vyžadující tzv. chytrý telefon by neměla 
být povinná, mimo jiné proto, že lidí, kteří takový telefon nemají, 
je stále dost (dle údajů ČSÚ zhruba čtvrtina).

Před sociální slepotou jsme varovali i v případě pandemií 
„nakopnutého“ bezkontaktního placení, které obdobně řada  
lidí z různých důvodů využívat nemůže či nechce. V květnu 
prošel Radou vlády pro lidská práva náš podnět, dle kterého  
by Ministerstvo financí mělo předložit návrh upravující zákon 
o oběhu bankovek a mincí. V tom by nově měla být za 
nepřijímání hotovosti zavedena sankce. Na základě dalších 
jednání s ministerstvem i Českou národní bankou se nám 
podařilo získat závazek ministerstva, že novela zákona bude 
předložena do roku 2023. 

Formou připomínek se nám podařilo myšlenky naší kampaně 
vetknout i do české rámcové pozice ke koncepci Digitálního 
kompasu, který je vizí digitální transformace Evropské unie do 
roku 2030. Konkrétně jsme prosadili, aby v rámcové pozici byla 
jako prevence digitálního vyloučení začleněná nutnost zacho-
vat analogové alternativy, které jednak umožňují přístup ke 
službám skutečně všem a jednak jsou bezpečnou oporou  

v různých nečekaných případech, k nimž patří výpadky  
elektřiny, kybernetický útok či jiné technické problémy.

Myšlenky kampaně jsme zatavili též do filmu Digitální  
disidenti, který vznikl jako vedlejší produkt našeho Big Brother 
Film Festivalu.

— VELKÝ BRATR A COVID-19
Také druhý rok pandemie byl pro nás ve znamení neustálého 
upozorňování na rizika práce s velkým množstvím citlivých 
údajů. Opakovaně jsme se vyjadřovali k problematickým  
registračním formulářům. Zejména jsme upozorňovali na  
nejasné rozdělení rolí mezi správci a zpracovateli údajů.  
Otazníky vyvolával i rozsah údajů, které byly zpracovány,  
a možnost jejich využití reklamními giganty.

Podali jsme podnět na ÚOOÚ ohledně nezákonného  
předávání dat o lidech v karanténě Policii ČR. Ta spolu  
s Krajskými hygienickými stanicemi a Českou správou  
sociálního zabezpečení dle našeho názoru porušila hned  
několik ustanovení GDPR i dalších zákonů.

V dopise ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi jsme 
navrhli takové úpravy Centrálního očkovacího systému, které 
by braly větší ohled na soukromí registrovaných. Díky násled-
ným jednáním s ministerstvem i dalšími hráči se o pár měsíců 
později tato naše doporučení propsala do reality: z rezervační-
ho formuláře zmizely analytické nástroje Googlu a Microsoftu. 
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Nahrazeny byly open-source řešením MATOMO, které neodesílá 
žádné informace třetím stranám.

Reagovali jsme též, když byl rozesláním balíčků s rouškami  
a respirátory do několika milionů českých domácností porušen 
zákon. Za nezákonné využití adres však nikdo potrestán nebyl  
– veřejnou správu totiž nelze pokutovat za porušení GDPR… Což 
se ale snažíme změnit, jak se dozvíte dále.

— MŮJ OBLIČEJ PATŘÍ MNĚ 
Celoevropská petice ReclaimYourFace, kterou jsme v Česku  
šířili v rámci naší kampaně Můj obličej patří mně, přešla do  
ostré fáze. Od února 2021 se stala součástí procesu tzv.  
Evropské občanské iniciativy, na jejímž konci může být  
povinnost Evropské komise se požadavkem petice zabývat.

Vydali jsme analýzu, ve které varujeme před riziky 
biometrických kamerových systémů v České republice. Jejich 
využívání totiž nejenže nemá dostatečnou oporu v aktuální 
právní úpravě, ale může také vést k významnému zásahu do 
lidských práv i k ohrožení demokratických mechanismů.

Podali jsme podnět na ÚOOÚ v souvislosti s provozem 
kamerového systému s funkcí rozpoznávání tváří na Letišti 
Václava Havla v Praze, který podle nás nedodržuje povinnosti 
podle zákona o zpracování osobních údajů.

Varování před kamerovými systémy podobnými těm v Číně se 
nám dařilo vyjádřit jak v řadě médií, tak během Big Brother Film 
Festivalu, který se tématu na jednom z večerů přímo věnoval.

Nit suchou jsme ale nenechali ani na klasických kamerách. Díky 
neúnavnému stošestkování jsme zjistili, že během pandemie se 
významně navýšil počet kamer v pražském metru.  

Aktuální informace jsme zjišťovali a šířili i o pražském  
kamerovém systému: díky nám byl zveřejněn počet kamer  
v jednotlivých městských částech.

Získali jsme informace o dosahu 
některých pražských kamer.
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— KAFKŮV PROCES NA OBZORU 
Celkem nenápadná novela zákona o policii obsahovala  
podpásovou ránu pro svobody občanů vůči státní moci:  
informace od tajných služeb by se v případě schválení mohly 
používat jako důkazy v trestním řízení. V návrhu se operovalo  
i s možností dát policii právo vést si složky a sbírat údaje  
o komkoli, bez podezření.
 

Díky našemu úsilí však byla novela  
smetena ze stolu.  
 
Náš právník na podvýboru pro policii přednesl výhrady, které 
jsme k rozšiřování pravomocí policie dlouhodobě měli,  
a podvýbor následně nedoporučil, aby tyto změny byly součástí 
pozměňovacího návrhu bezpečnostního výboru. Nebezpečí 
přijetí těchto změn je tak prozatím zažehnáno.

— SUPERPRAVOMOCI BEZ KONTROLY 
I přes naše četná dlouhodobá varovná upozornění prošla 
v březnu 2021 Senátem novela zákona o Vojenském  
zpravodajství (VZ), bohužel včetně velmi vágní definice  
aktivního zásahu v kyberprostoru, ke kterému má teď VZ 
oprávnění, a včetně možnosti využít nabyté pravomoci ve  
prospěch policie, jíž by mělo VZ poskytovat součinnost. Od  
soukromých firem zároveň může VZ požadovat data o provozu.

Jsme tak bohužel svědky situace, kdy tajná služba získala ještě 
větší pravomoci, a to aniž by byl vůbec personálně obsazen 
příslušný kontrolní orgán.

— GDPRO VŠECHNY 
Během roku 2021 jsme dál pravidelně upozorňovali na nefér 
nastavení pravidel GDPR. Podle nich totiž aktuálně úřady  
a veřejná správa nemohou (na rozdíl od soukromého sektoru) 
dostat pokuty za pochybení. Přibylo případů, kdy jednotlivá 
ministerstva unikla vysokým pokutám právě z důvodu této 
výjimky. Mezi ty nejvíce exponované patří případ, kdy milionům 
domácností přišel balíček s rouškami a respirátory, na základě 
využití údajů, které byly neoprávněně vydolovány z evidence 
obyvatel. Pro poslance Víta Kaňkovského jsme zpracovali ná-
vrh novely zákona o zpracování osobních údajů, která zavádí  
sankce za porušení GDPR ze strany veřejné správy. Dle dohody 
by měl být návrh projednán s resortním ministrem a bude  
snaha ho předložit jako vládní návrh během roku 2022.
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— KOMUNITNÍ AKTIVITY 
Spustili jsme blog, na kterém sdílíme komentáře, výtahy ze 
zahraničních zdrojů, ale i vítané tipy a triky na to, jak krotit 
Velkého bratra kolem nás.

Díky spolupráci s filmovým festivalem Jeden svět jsme 
uspořádali procházku městem, která nabídla pohled na veřejný 
prostor očima těch, kdo nemají moderní technologie. Pro 
festivalový podcast Vypadáváš jsme také doporučili několik 
respondentů. Procházku městem, tentokrát se zaměřením na 
kamerový systém, jsme nabídli též dárcům, kteří přispěli na naší 
crowdfundingovou kampaň. V závěru roku jsme spustili soutěž 
Největší digitální nesmysl, ve které jsme žádali veřejnost  
o zaslání tipů na digitální nesmysly: v závěrečném rozstřelu 
porazila rychlovarná konvice s wi-fi chytré erotické pomůcky...

Tou největší akcí byl 
však podzimní 
Big Brother Film 
Festival: tři 
večery plné filmů  
a diskuzí, které 
navštívily 
více než dvě stovky 
návštěvníků!

Zahájení festivalu: 16. září v Bio Oko.

Druhý večer, 23. 
září: diskuze 
o technologic-
kých gigantech  
v Prostoru 39.

Závěrečný 
večer, 30. září. 
Pražské krea-
tivní centrum 
a Právo na 
analog.

Zaplněné Oko
a diskuze 
o kamerách 
rozpoznávající 
tváře.
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— BIG BROTHER AWARDS 
Ceny Velkého bratra za rok 2021 jsme sice předali tradičně až  
v roce následujícím, jako vždy je však pro přehlednost řadíme již 
do této výroční zprávy.

Po pauze se Ceny uskutečnily konečně živě. Ve čtvrtek 24. 
března 2022 je ve Vile Štvanice vyhlásila moderátorka Bio 
Masha, která večer zpestřila i svou hudbou. A kdo tedy 
obsadil příčky těch největších slídilů, o kterých rozhodla porota 
již posedmnácté?

— Firemní slídil: Rohlik.cz 
Cenu Firemní slídil si podle poroty Rohlik.cz zaslouží za  
neustálé sledování výkonu kurýrů. Jejich poloha je sledována 
pomocí gyroskopů a GPS, kontrolována je i teplota v autě  
a neustále je sledováno zákaznické hodnocení. Toto  
algoritmické řízení obvyklé v digitálně-logistických firmách  
se nicméně podle odůvodnění poroty čím dál častěji dostává  
do hledáčku regulátorů.

— Úřední slídil: polská vláda za zneužívání špionážního  
systému Pegasus 
Software, který vyvinula izraelská firma NSO Group, byl  
využíván v řadě zemí také ke sledování novinářů či aktivistů. 
Software umožňuje sledování stisků kláves a veškeré  
komunikace z telefonu, ale i odposlouchávání hovorů  
a sledování polohy.

— Dlouhodobý spoluviník 
Při udílení Cen došlo k přejmenování tradiční kategorie  
Dlouhodobý slídil na Dlouhodobý spoluviník. Tím je podle poroty 
Ústavní soud, který se ani po čtyřech letech nevyjádřil k právní 
úpravě využívání genetických dat ze strany policie, kterou na 
počátku roku 2018 u Ústavního soudu napadl Městský soud 
v Praze. Průtahy na Ústavním soudu přitom brání tomu, aby 
problém s velmi vágní a netransparentní právní úpravou byl 
vyřešen.
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— Výrok Velkého bratra: Dana Svobodová z Metrozoom 
Ocenění Výrok Velkého bratra si Svobodová odnáší za výrok  
o tom, jak jsou pro cílení reklamy v pražském metru využívána 
data od mobilního operátora O2. Zadavatelé reklamy díky těmto 
datům přesně ví, kdy a kde prochází nejvíce lidí odpovídajících 
jejich cílové skupině dle pohlaví, věku, zájmů i zařazení do  
socioekonomické skupiny. Reklamu zároveň mohou zadavatelé 
v reálném čase měnit. Stále preciznější datové analýzy  
založené na datech od telefonních operátorů dle poroty  
znesnadňují zákazníkovi svobodnou a zodpovědnou volbu.

— Pozitivní ocenění Edwarda Snowdena: Alík.cz 
Alík.cz na českém internetu funguje v různých proměnách 
již od roku 2000. Měsíčně navštíví stránky 160 000 uživatelů, 
převážně dětí mezi 8-16 lety. To, co ale porotu zaujalo na Alík.cz 
především, je důraz, který je kladen na ochranu soukromí dětí.  
A to i za cenu odmítnutí potenciálních výnosů z vytěžování 
osobních dat dětí a jejich využívání k cílené reklamě. Vedle toho 
Alík také nenásilnou formou děti vzdělává v tématech, která 
úzce se soukromím souvisejí.

Program Digitální svobody může fungovat díky projektu  
Digitální watchdog, který je realizován od 1. 4. 2020 do  

31. 3. 2022 a podpořila jej Nadace OSF v rámci programu Active 
Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti 

a posílení kapacit neziskových organizací. Program je 
financován z Fondů EHP a Norska.

Rozvíjení komunity Digitálních svobod bylo 
podpořeno programem „Enabling Civic Space“ 

od Citizens For Europe.

Ceny Velkého bratra za rok 2021 byly podpořeny 
kulturním grantem Prahy 7.

DIGITÁLNÍ SVOBODY11



PROGRAM PRÁVNÍ POMOC

PRÁVNÍ POMOC SENIORŮM 
Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu 
hl. m. Prahy a MČ Praha 7 jsme i v roce 2021 zajišťovali 
poskytování konkrétní právní pomoci seniorům, kteří by jinak na 
spravedlnost nedosáhli. Tematicky jsme se tradičně zaměřili na 
problematiku dluhů, exekucí, nájemního bydlení a pracovního 
práva.

V roce 2021 jsme celkem realizovali 184 konzultací s klienty. 
Dalších 127 dotazů pak bylo zodpovězeno v naší webové  

poradně. Celkem ve 20 různých správních, občansko- 
právních nalézacích, exekučních či insolvenčních řízeních 

pak naši advokáti klienty zastupovali.

Pro seniory jsme pak vydali další příručku Oddlužení pro  
seniory. Jde o další z našich právních příruček zaměřených 
na právní problémy, které seniory trápí, věnovanou tentokrát 
institutu oddlužení právě se zvláštním zaměřením na podmínky 
specifické pro seniory.

V tradiční spolupráci s organizací Jihoměstská sociální jsme pak 
v průběhu léta a podzimu zorganizovali tři semináře. Jeden se 
zabýval právní úpravou dědictví, druhý byl věnován  
spotřebitelskému právu a poslední se zaměřil na prevenci  
a řešení předlužení.

Tato právní pomoc a osvěta byla možná díky projektům MPSV, 
Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7. Projekty byly 

realizovány za přispění prostředků ze státního rozpočtu České 
republiky, dotací Ministerstva práce a sociálních věcí 

s podporou Městské části Praha 7 a za přispění dotačního 
programu Magistrátu hl. m. Prahy na podporu vzdělávání seniorů 

na území hlavního města Prahy.

PRÁVNÍ PORADNA MČ PRAHA 11 
V poradně, kterou provozujeme ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 11 již třináct let, naši spolupracující advokáti během roku 
2021 bezplatně pomohli celkem 342 lidem, což je nárůst o cca 
30 % oproti roku předchozímu.

Poradna se zaměřuje zejména na poradenství v oblastech  
dluhů, pracovního, rodinného a občanského práva, případně 
v oblasti sociálních dávek. Oproti roku 2021, který byl významně 
ovlivněn pandemií, byl zřetelný nárůst zájmu o konzultace,  
a to zejména mezi pandemií ohroženými seniory. Výrazný  
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nárůst počtu konzultací ukazuje, že poradna je stále  
potřebnější součástí nabídky služeb v Praze 11. Očekáváme,  
že s prohlubující se krizí bude její potřebnost ještě větší, byť 
kapacitně je na samé hraně možností.  
 

MOBILNÍ PORADNA 
Podařilo se nám zrealizovat i několik poradenských dnů s naší 
mobilní poradnou, která mimo jiné vyjela do Mělníka, Dobrušky, 
Žatce nebo Chebu. Věnovali jsme se i osvětové práci, díky které 
jsme pravidelně v pěti různých periodikách publikovali rubriku 
Advokát radí věnovanou otázkám a odpovědím, s nimiž se naši 
advokáti v praxi setkávají.
 

Klient (1948, Jihomoravský kraj) dostal v roce 2016 výpověď 
z nájmu bytu z důvodu nezpřístupnění bytu pronajímateli. 

Od roku 2019 převzal náš spolupracující advokát bezplatně 
právní zastoupení v řízení o neplatnosti výpovědi, kde 
postupně v letech 2020 a 2021 soudy prvního i druhého 
stupně a nakonec i Nejvyšší soud daly klientovi za pravdu.

Proti klientce (1954, Praha) byla vedena exekuce. Kromě 
srážek ze starobního důchodu nemohla využívat ani bankovní 
účet, který exekutor obstavil. Přestože má pohybové 
problémy a onkologické onemocnění, bez bankovního účtu 
a karty musela důchod vyzvedávat na poště, nemohla využít 
dovážky potravin, kde je často vyžadována pouze 
bezhotovostní platba apod. To významně zvyšovalo riziko 
nákazy. Převzali jsme proto zastoupení klientky a byl podán 
návrh na zastavení exekuce, pokud jde o „obstavení“ 
bankovního účtu právě s odkazem na zdravotní důvody 
v kombinaci s pandemií. Exekutor našemu návrhu nakonec 
vyhověl a příslušný exekuční příkaz byl zrušen.

VYBRANÉ PŘÍBĚHY ZE ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ 
V ROCE 2021:

Klientovi (1951, Praha) byla dána výpověď z nájmu bytu 
z důvodu, že pronajímatel potřeboval údajně byt pro 
rodinného příslušníka. Proti této výpovědi byla advokátem 
sepsána žaloba a převzato právní zastoupení v řízení před 
jedním z pražských obvodních soudů. Po několika jednacích 
dnech soud nakonec naši žalobu zamítl. Proti zamítnutí žaloby 
bylo podáno odvolání, kterému nakonec dal odvolací soud za 
pravdu. Klient tak mohl v bytě dál zůstat.
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IURE V MÉDIÍCH

Svou práci prodáváme pomocí vlastních mediálních kanálů,  
ale i prostřednictvím médií. Často tak pomáháme 
novinářům začlenit odborný hlas do jejich článků, analýz  
či reportáží. Jsme oslovování se žádostmi o rozhovor, 
poskytujeme postřehy, komentáře a stanoviska 
k aktuálnímu dění, především v problematice ochrany 
soukromí a digitálních svobod, ale i k tématům, která často 
trápí naše klienty, jako jsou dluhy, exekuce a bydlení.

V roce 2021 se naše hlavní výstupy v médiích týkaly ochrany 
údajů v souvislosti s testováním či očkováním proti COVID-19. 
Pandemie se týkalo i další téma, které jsme v mediálním 
prostoru jako jediní zdůrazňovali a připomínali: digitální 
vyloučení. Do širšího povědomí jsme pronikli i díky mediální 
spolupráci navázané na Big Brother Film Festival.

V roce 2021 jsme :

vydali celkem 16 tiskových zpráv 
zaznamenali celkem 146 zmínek o naší práci v médiích

publikovali 30 článků na našem blogu
rozesílali newsletter na tři stovky e-mailů

 
 

Naši rubriku Advokát radí, ve které občanům předkládáme 
odborné právní rady v konkrétních problémech, si mohou 
pravidelně přečíst čtenáři místních radničních a obecních listů 
jako jsou měsíčník Hobulet na Praze 7, Dobrušský zpravodaj,  
Žatecký zpravodaj nebo Střekovinky (Ústí nad Labem – Střekov), 
a také v časopise pro seniory Revue 50+. 

Dlouhodobě spolupracujeme rovněž s časopisem  
Obec a finance, kam přispíváme články zaměřenými na ty,  
kteří pracují se seniory ohroženými sociálním vyloučením.

internet 98 tisk 38 rádio 7 televize 3
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NAŠI DOBROVOLNÍCI
Lydie Kárníková, Jakub Honců, Jáchym Metlička, 
Kristýna Menzelová, Sabina Hammacheová, Ondřej Hujňák, 
Mikoláš Růžek 

DAREM, KNOW-HOW, SLEVOU ČI BEZPLATNOU 
SLUŽBOU NÁM POMOHLI
David Kyncl, Václav Mach, členové poroty Big Brother Awards,
Helena Svatošová, Tomáš Rašovký, Hana Škapová

Jiří Liška, Vojtěch Pikal, Martin Žingor, RadekS, Jan Marek, 
Jan Korbel, Pavol Babinčák, Aleš Zelený, Vojtěch Myslivec,
Michal Kolman, Honza Šípek, Tadeáš Polák, Petr Michálek,  
Leoš Longauer, Matěj Divecký

Za pomoc a dary také děkujeme mnoha anonymním 
přispěvatelům.

DĚKUJEME

FINANČNÍ PODPORA

 
 
 

Kamerová procházka pro naše 
podporovatele.
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BIG BROTHER AKCE PROBĚHLY DÍKY
Bio Masha, Zuzana Burianová (Tygr v tísni), Petra Špačková 
(Kinolab), Barbora Johansson (Kinolab), Sandra Sedlecká

MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE BIG BROTHER AKCÍ
A2larm, FINMAG, GoOut, HlídacíPes.org, Investigace.cz, 
Nakladatelství Host, Radio Wave, Voxpot, CAPA, Radio1, 
Bio Oko, Pražské kreativní centrum, Prostor 39, Vila Štvanice

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE
— European Digital Rights (EDRi)
— dTest
— Písk a NoLog.cz
— Za bezpečný a svobodný internet, z. s.
— Point 50 +, právní poradenství a semináře pro seniory
— Městské části Praha 7 a Praha 11 a MÚ v Dobrušce, Mělníce 
a Žatci při poskytování bezplatné právní pomoci občanům
— Jihoměstská sociální a.s. - právní poradenství a semináře 
pro seniory
— Ústav práva a technologií PFMU, Open Access 

Porota Big Brother Awards.

Bára a Petra: Kinolab.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 
V ROCE 2021

Celkové výnosy IuRe v roce 2021 činily 2 321 tisíc korun 
českých. Celková výše dotací v roce 2021 činila 1 milion 694 
tisíc korun českých. Naše příjmy dále tvořily dary ve výši 483 
tisíc korun českých. Vlastní hospodářskou činností jsme zajistili 
příjem ve výši 141 tisíc korun českých.

Podrobnější údaje o rozpočtu a jeho složkách podává účetní 
závěrka v následující kapitole.

V PROGRAMU PRÁVNÍ POMOC JSME V ROCE 2021  
REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:
— Právo na straně seniorů (1-12/2021 MHMP), projekt byl 
podpořen přispěním prostředků dotačního programu 
Magistrátu hl. m. Prahy na podporu vzdělávání seniorů na 
území hlavního města Prahy.

— Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, 
exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání (1-12/2021 MPSV), 
podpořeno dotací Ministerstva práce a sociálních věcí.

— Právní pomoc a osvěta seniorům v oblasti dluhové 
problematiky, exekucí a bydlení, podpořeno programovou 
dotací MČ Praha 7.

—Právní poradna Praha 11, podporováno od roku 2007 ze strany 
Městské části Praha 11.

V PROGRAMU DIGITÁLNÍ SVOBODY JSME V ROCE 2021 
REALIZOVALI PROJEKTY:
— Digitální watchdog (4/2020-3/2022). Projekt podpořila 
Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem 
je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových 
organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

— Rozvíjení komunity Digitálních svobod bylo podpořeno 
programem „Enabling Civic Space“ od Citizens For Europe.

— Šíření petice Reclaim Your Face bylo podpořeno grantem od 
European Digital Rights.

— Udílení Cen Velkého bratra za rok 2021 bylo podpořeno 
kulturním grantem Prahy 7 z programu Programové dotace 2022 
- kultura.
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AKTIVA     
Dlouhodobý majetek celkem   
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  
Dlouhodobý hmotný majetek celkem  
Dlouhodobý finanční majetek celkem  
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
Krátkodobý majetek celkem   
Zásoby celkem     
Pohledávky celkem    
Krátkodobý finanční majetek celkem  
Jiná aktiva celkem    
Aktiva celkem      
    
PASIVA     
Vlastní zdroje celkem    
Jmění celkem     
Výsledek hospodaření celkem   
Cizí zdroje celkem   
Rezervy celkem     
Dlouhodobé závazky celkem   
Krátkodobé závazky celkem   
Jiná pasiva celkem    
Pasiva celkem

Stav k prvnímu dni    
0
0
0
0
0
1 190
0
29
1 156
5
1 190

Stav k prvnímu dni
564
0
564
626
0
0
459
167
1 190

Stav k posled. dni účetního období  
0
0
0
0
0
1 411
0
103
1 305
3
1 411

Stav k posled. dni účetního období 
828
0
828
583
0
0
430
153
1 411

ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2021 
(V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)
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NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem

VÝNOSY
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem 
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

    
1 021
0
995
0
41
0
0
0
2 057

1 694
483
141
3
0
2 321
264
264

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2021
(V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ19



OBSAH
Úvodní slovo — 2

Kdo jsme — 3
Digitální svobody — 5

Program právní pomoc — 12
IuRe v médiích — 14

Děkujeme — 15
Přehled hospodaření — 17

Foto: Sandra Sedlecká — Hynek Trojánek
Výroční zpráva IuRe za rok 2021 vznikla v červenci 2022.

IURIDICUM REMEDIUM, Z. S. (IURE)
IČ: 26534487 

Sídlo: Přístavní 1236/35, Praha 7, 170 00 
Kancelář, fakturační adresa: Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3 

Telefon: +420 776 703 170 — E-mail: iure@iure.org 
Paypal: donate@iure.org — Datová schránka: yks84px 

WEBY 
iure.org — digitalnisvobody.cz — bigbrotherawards.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
facebook.com/digitalnisvobody 

— facebook.com/Ceny.Velkeho.bratra.CR 
— twitter.com/iure_cz — youtube.com/IuReCZ

PODPOŘTE NÁS

PENĚŽITÝM DAREM na náš bankovní účet zřízený pro 

veřejnou sbírku: 2200515622/2010 (Fio banka). Další 

možnosti finanční podpory najdete na www.iure.org.

ODEBÍRÁNÍM NAŠEHO ZPRAVODAJE Digitální vlaštovka. 

Zaklikněte na www.digitalnisvobody.cz.

Finanční podpora, věcný dar, služba, či dobrovolná pomoc 

nám pomůže dělat ještě více na poli dostupnosti práva 

pro všechny či na poli digitálních svobod. Díky za 

podporu!


