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1/ Úvodní slovo pro čtenáře
Když v polovině roku 2013 Edward Snowden
přišel s odhaleními šmírovacích metod zpravodajských
služeb USA, ale i evropských zemí, potvrdil to, co mnozí tušili,
ale bez hmatatelných důkazů byli ostatními vnímáni jako paranoici.
Aféry PRISM, Tempora a další, které jsou se Snowdenovými odhaleními spojeny, ukázaly, že není dobré pouze čekat, až někdo zneužije naše osobní údaje
proti nám, a že už je to samotné shromažďování těchto údajů, třeba i ze strany státních
institucí, které by nám mělo z principu vadit a proti němuž bychom měli bojovat zejména
tehdy, kdy k němu není dostatečný důvod. IuRe proto i v roce 2013 bojovalo proti tvorbě
různých zbytečných databází osobních údajů, ať už šlo o úspěšné zlikvidování projektu sKarty, o
zapojení do mezinárodního boje o stanovení pravidel sledování elektronických komunikací,
o snahu o zákonnou úpravu nakládání s DNA nebo o boj proti archivaci milionů krevních vzorků
odebraných v souvislosti s prováděním novorozeneckého screeningu. Snažili jsme se upozorňovat i na
rizika nových technologií, ať už šlo o bezkontaktní platební karty nebo o sofistikovaný kamerový systém
chystaný na Praze 1.
Vedle těchto systémových snah o změnu jsme zároveň i v roce 2013 poskytovali individuální
poradenství prostřednictvím naší poradny provozované dlouhodobě ve spolupráci s Prahou 11
a prostřednictvím našich webových poraden. Obraceli se na nás ti, kteří nejsou schopni dosáhnout na
komerční právní pomoc, ať už se jednalo o problematiku exekucí, pracovního práva nebo bydlení.
Nezisková sféra je občas jako houpačka, a to zejména pokud jde o financování aktivit. V minulé
výroční zprávě jsem psal o zeštíhlení IuRe, ke kterému jsme museli přistoupit v souvislosti
s útlumem financování našich aktivit. Jsem rád, že dnes mohu napsat, že se nám v průběhu roku
2013 podařilo najít nové možnosti financování a věřím, že v letech následujících díky tomu
budeme schopni naše činnosti zase rozvíjet a IuRe opět úspěšně poroste.
Dík za to patří i možnosti využití financí z programu OPPA na posílení kapacit organizace včetně posílení fundraisingu a hledání nových cest financování. Důležité je také
poděkovat Fondu Otakara Motejla, který nám dlouhodobě pomáhá v realizaci
našich aktivit v programu Lidská práva a technologie. Na závěr děkuji všem těm,
kteří nám v roce 2013 pomáhali, ať už jako dobrovolníci tím, že se zapojili
do realizace našich aktivit, nebo jako sponzoři a dárci tím, že tyto
aktivity podpořili.
Jan Vobořil
ředitel

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 znevýhodnění, a dále se
angažovat v oblasti změn legislativy.
Chceme 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.

3/ Čím jsme se zabývali a co se nám povedlo v roce 2013?
Program proti sociálnímu vyloučení
Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení
V roce 2013 jsme v naší právní poradně na Praze 11 bezplatně pomohli
celkem 439 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 2013 odpověděli
na 113 dotazů, z 90 % z oblasti exekucí.

Lidská práva a technologie
sKarta

Iniciovali jsme kontrolu
zpracování osobních údajů u sKaret.
Úřad pro ochranu osobních údajů
po této kontrole konstatoval,
že MPSV předalo v rozporu se
zákonem osobní údaje více než
300 000 lidí České spořitelně,
uložil za toto pokutu 2,5 milionu Kč
a nařídil revizi celého systému sKarty.
V následujícím revizním procesu, který
muselo MPSV na základě rozhodnutí
ÚOOÚ otevřít, se nám podařilo těsně
zabránit schválení poslaneckého
pozměňovacího návrhu, který počítal
se zachováním sKaret v omezeném
režimu a podařilo se tak
v srpnu 2013 prosadit
úplné zrušení sKaret.

Autor komiksu: Václav Kuneš

Bezkontaktní platební karty

V září roku 2013 jsme spustili osvětovou kampaň informující veřejnost o
možných rizicích bezkontaktních platebních karet. Lze je totiž poměrně jednoduše
přečíst a údaje zneužít. Z karty lze získat údaje o jejím držiteli a uskutečněných platbách,
ale i informace, které lze zneužít například u internetových plateb. Jak jednoduše lze získat
přístup k takovým údajům jsme ukázali ve videu, které jsme uveřejnili v září a které během
následujícího měsíce vidělo 35 tisíc lidí.

Nový kamerový systém Prahy 1

V rámci watchdogových aktivit jsme reagovali na záměr MČ Praha 1 instalovat
nový kamerový systém s řadou pokročilých funkcí, jako je detekce hluku, rozpoznávání
definovaných situací, detekce zbytečného postávání, nahrávání zvuku ze zahrádek
restaurací apod. Ke zprávě, která instalaci kamerového systému doporučovala, jsme zpracovali
v říjnu kritickou analýzu, kterou jsme rozeslali zastupitelům MČ Praha 1.
Rozhodli jsme se také iniciovat petiční akci a znovu oslovit zastupitele s peticí
před hlasováním o rozpočtu v listopadu. Internetovou petici proti instalaci
kamerového systému podepsalo během 2 týdnů cca 700 lidí.
Ačkoli cíle, tedy zastavení projektu, nebylo dosaženo, tak kampaň
získala značný mediální ohlas (Česká televize, TV Metropol, Česká rozhlas, Metro,
iHned.cz aj.) a vedla ke zvýšení zájmu o téma kamerových systémů
ve vztahu k ochraně soukromí.

DNA
V roce 2013 jsme absolvovali několik jednání k připravovanému
zákonu o analýzách DNA, který měl být připraven na základě rozhodnutí
vlády z listopadu roku 2013 a měl vycházet z tezí, které jsme připravili v IuRe.
Bohužel v souvislosti s pádem vlády a předčasnými volbami
se prácena zákonu pozastavily. V oblasti DNA jsme rovněž zastupovali dva klienty ve
sporech
o likvidaci jejich profilu DNA v kriminalistické databázi, respektive ve sporu o odškodnění
za nelegální odběr vzorku DNA. Naším cílem je získat judikaturu, která se vyjádří k ústavnosti
právní úpravy kriminalistické databáze a k pravidlům jejího fungování.
V prvním případě Městský soud v Praze v lednu 2013 rozhodl, že uchovávání profilu DNA
v databázi je vzhledem k její nedostatečné právní úpravě nezákonné.
Ministerstvo vnitra se proti rozhodnutí odvolalo a nyní čekáme na nařízení jednání
u Vrchního soudu v Praze. V druhém případě jsme podali dovolání k Nejvyššímu soudu
proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který nárok na odškodnění odmítl.

Video: „Můžeme věřit vzorkům DNA z místa činu?“ na YouTube kanálu IuReCZ

Novorozenecký screening

Vedle strategických litigací a jednání o podobě budoucího zákona
o DNA jsme otevřeli otázku rizik zpracování krevních vzorků více než
3 milionů novorozenců v souvislosti s prováděním tzv. novorozeneckého
screeningu. Krevní vzorky jsou ve čtyřech českých nemocnicích archivovány
minimálně od poloviny 80. let bez dostatečného důvodu. Archiv s více než 3 miliony
krevních vzorků, z nichž lze provádět analýzy DNA, považujeme za rizikový. Z toho důvodu
jsme se s podnětem obrátili na Úřad pro ochranu osobních údajů, který v předmětných
nemocnicích zahájil kontrolu. Tento problém jsme rovněž medializovali, ať už v hlavní
zpravodajské relaci ČT, v novinách (Dnes, E15) nebo v odborném tisku (Zdravotnické noviny).
Druhá vlna zájmu o téma se pak zvedla jako důsledek mediálního vyhlášení Cen Velkého bratra
v lednu 2014. Ministerstvo zdravotnictví v reakci na udělení ceny přislíbilo otevřít diskuzi nad
uchováváním vzorků a věc nově právně upravit. Cílem IuRe je likvidace vzorků uchovávaných bez
souhlasu a do budoucna minimálně oddělit souhlas s provedením screeningu od souhlasu
s uchováváním vzorků. Podmínkou je rovněž podávání dostatečných informací o způsobu a důvodech
archivace vzorků rodičům novorozenců, což je podmínkou toho, aby případný souhlas
s archivací byl svobodný a informovaný.

Video: „Vzorky krve novorozenců v archivech“ na YouTube kanálu
IuReCZ

Data Retention

Podle zákona o elektronických komunikacích (273/2012 Sb.) z října roku 2012 se opět
uchovávají provozní i lokalizační údaje o elektronických komunikacích. Právě díky těmto údajům lze mimo jiné jednoduše zjistit, kde se majitel telefonu pohyboval.
Tyto informace se uchovávají 6 měsíců.
V lednu 2013 jsme pomohli vůbec prvnímu Čechovi získat podrobná data,
která o něm nashromáždil mobilní operátor. Úřad ochranu osobních údajů, který dal původně
operátorovi za pravdu, když údaje odmítl vydat, postupně díky naší právní pomoci změnil svůj právní
názor a nakonec přiměl telefonního operátora, aby údaje poskytl. Na základě tohoto právního názoru
ÚOOÚ rovněž zpracoval obecné stanovisko, jak mají operátoři v obdobných
případech postupovat.

Creative Commons

V roce 2013 jsme pokračovali v propagaci alternativních autorskoprávních
licencí Creative Commons. V únoru jsme oficiálně vydali publikaci Power of Open o licencích CC
ve světě i v České republice. Najdete zde především inspirativní příklady dobré praxe
používání těchto licencí i informace o tom, jak se dostaly do našeho právního řádu.
Realizovali jsme rovněž několik přednášek na téma Creative Commons
například na Filozofické fakultě UK nebo v Národní technické knihovně,
kde jsme rovněž v září prezentovali licence v rámci muzejní noci.

Big Brother Awards 2013

Big Brother Awards, nebo také Ceny Velkého Bratra, jsou
anticeny pro nejvlezlejší firmy, úřady či technologie. Ceny jsou
udíleny ve více než patnácti zemích světa. Výsledky již devátého ročníku
soutěže pro slídily v našem soukromí Big Brother Awards (Ceny Velkého bratra)
za rok 2013 byly vyhlášeny 16. ledna v pražském BIO OKO. Slavnostním večerem
provázel Martin Sedláček, Josef Rosen, Jitka Říčařová a jejich loutkohra. Na podporu
ročníku 2013 jsme si prvně vyzkoušeli i crowdfunding a založili kampaň na podporu
slavnostního udílení Cen Velkého bratra na portálu HitHit.com. Na stránce našeho projektu
jsme tak měli možnost projekt Big Brother představit veřejnosti a za jejich příspěvky jim
nabídnout lákavé odměny. Cílovou částku 52.000,- se nám podařilo úspěšně dosáhnout a získali
jsme tak dostatek financí na samotný večer předávání cen. Finance jsme použili např. na pronájem,
kameramana, honoráře vystupujících, tisk plakátů, reklamu v tisku atp.
Nominace na největší slídily kolem nás může prostřednictvím stránek www.slidilove.cz zasílat kdokoliv.
Vítěze sedmi anticen a jedné pozitivní ceny za
ochranu soukromí vybírá z doručených nominací nezávislá odborná porota.
Odborná porota v roce 2013
Robert Břešťan - novinář, komentátor týdeníku Ekonom
Jiří Knitl - manažer Fondu Otakara Motejla
Oldřich Kužílek - poradce a expert na otevřenost veřejné správy
Václav Matyáš - vedoucí katedry počítačových systémů a komunikací, Masarykova univerzita v Brně
Václav Novák - IT expert IuRe, systémový architekt společnosti Memepower
Jiří Peterka - nezávislý konzultant a publicista, vítěz pozitivní Ceny Velkého bratra 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
Lukáš Zelený - vedoucí právní poradny časopisu dTest
Všem členům poroty velmi děkujeme za nehonorovanou
a přitom tak potřebnou práci, kterou odvedli.

Autor: Igor Dostál

Autor: Igor Dostál

Vítězové
Big Brother Awards 2013
Z domácích vítězů anticeny za rok 2013 je nutné zmínit vítěze kategorie Dlouhodobý slídil, kterým se
stalo Ministerstvo zdravotnictví za organizaci sběru krevních vzorků
novorozenců. V současné době jsou ve čtyřech českých nemocnicích
uchovávány bez dostatečného důvodu více než 3 miliony krevních vzorků
získaných při tzv. novorozeneckém screeningu. Nejstarší jsou z poloviny 80. let. Podle
poroty jsou vzorky potenciálně zneužitelné například k provádění analýz DNA. Navíc
neexistuje dostatečný důvod, proč by měly být uchovávány po dobu až 100 let, jak je tomu
v současnosti.
V kategorii Mezinárodní slídil zvítězila americká zpravodajská služba NSA za plošné a celosvětové
sbírání informací o elektronických komunikacích, které vyšlo najevo v souvislosti s dokumenty
vynesených jejím bývalým zaměstnancem Edwardem Snowdenem, a které podle poroty naplňuje
dokonale definici Velkého bratra. Porota zároveň poukázala na srovnatelné metody dalších
zpravodajských služeb. S touto aférou souvisí i vítězství britského premiéra Davida Camerona
v kategorii Výrok Velkého bratra za výroky, kterými hrozil médiím zásahem v případě,
že neukončí zveřejňování poznatků získaných ze Snowdenových materiálů.

V kategorii Úřední slídil si vítězství odneslo Vojenské zpravodajství za svoji roli v kauze „Nagyová“, kdy
účast jejích vrcholných představitelů na zřejmě nezákonném sledování manželky premiéra, vede ke
zpochybnění vnitřních kontrolních mechanismů zpravodajských služeb s logickým vyústěním
v narušení důvěry, která je pro tyto služby klíčová.
V kategorii Nebezpečná nová technologie zvítězily bezkontaktní platební karty, které díky
chybějícímu zabezpečení čipů umožňují nepozorovaně při přiložení čtečky přečíst údaje
o držiteli karty a o samotné kartě. Tyto údaje lze využít mimo jiné k provádění některých
on-line plateb i přes velké e-shopy, jako je třeba Amazon.
Cenu za Právní normu Velkého bratra si poprvé v historii udílení cen v České
republice odnesla absence normy. Konkrétně cenu získalo Ministerstvo
vnitra za to, že nepředložilo zákon, který by upravoval využívání
analýz DNA v policejním i soukromém sektoru, po níž je
odborníky voláno již řadu let.

Vláda sice uložila ministerstvu v listopadu 2012 úkol
zákon, který by vycházel z tezí zpracovaných IuRe, připravit
do října 2013. Tento úkol byl měsíc před termínem zrušen a zákon je
tak stále v nedohlednu. To vede nejen k zásahu do osobnostních práv těch,
jejichž profily DNA jsou například uloženy v kriminalistické databázi DNA, která je
regulována pouze tajným pokynem policejního prezidenta, ale v konečném důsledku to může i narušit možnost policie údaje z této databáze v trestních řízeních využívat,
pokud na chybějící právní úpravu upozorní obhajoba.
Cenu pro firemního slídila si odnesla společnost LG za svoje chytré televize, které i proti vůli uživatelů odesílají LG údaje o sledovaných pořadech, ale i o některých souborech na externích discích
připojených k televizím.
Jedinou pozitivní cenu si za rok 2013 odneslo sdružení Cz.NIC za projekt routeru Turris, který bude
chránit domácí sítě zájemců distribuovaným adaptivním firewallem, který jednoduše funguje tak, že
z analýzy údajů o útocích na domácí počítače a sítě inovuje firewallová pravidla, kterými následně
aktualizuje všechny routery zapojené do systému. Porota zejména ocenila velmi otevřenou
informační politiku vůči uživatelům routeru s důrazem na ochranu jejich osobních údajů, jakož i používání
otevřeného softwaru i hardwaru.

zleva:
1/ Moderátor Martin Sedláček, Fotograf Libor Matějka
2/ Předávání cen Velkého Bratra v BIO OKO, Fotograf Libor Matějka
3/ Jitka Říčařová a Josef Rosen - loutkohra “Manželé Krupičkovi”,
Fotograf Libor Matějka
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Mezinárodní spolupráce

Dlouhodobě spolupracujeme se sítí nevládních organizací,
které se věnují tématice digitálních práv a jsou sdruženy v European
Digital Rights (EDRi). Angažovali jsme se rovněž v mezinárodní
kampani za přijetí pravidel sledování elektronických komunikací vyvolané
aférami jako PRISM, X-Keyscore ad. Byli jsme jedním z prvních signatářů
a autory českého překladu 13 principů
„Mezinárodních zásad aplikace lidských práv v oblasti sledování komunikace“ formulovaných
nevládními organizacemi Privacy International, Access a Electronic Frontier Foundation.
Tyto principy podepsané více než 100 organizacemi zabývajícími se lidskými právy z celého světa
byly následně prezentovány na půdě OSN a staly se základním position paperem koalice
neziskových organizací v této oblasti.

Logo Mezinárodních principů uplatňování lidských v dohledu nad komunikací
Autor: Electronic Frontier Foundation

4/ Hospodaření v roce 2013

V roce 2013 jsme realizovali celkem 3 projekty. Celkový rozpočet organizace v roce 2013 činil
zhruba 1.174.000,- Kč – podrobněji o rozpočtu a jeho složkách podává informace tabulka Přehled
nákladů a výnosů.
V rámci programu Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení jsme v roce 2013
realizovali tyto projekty:
Rozvoj kapacit organizace, Operační program Praha Adaptabilita ESF (9/2013 až 12/2014)
Online právní poradna v otázkách ohrožení sociálním vyloučením,
podpořeno darem společnosti KPMG
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 2013 realizovali projekt:
Základní svobody v prostředí IT, Fond Otakara Motejla (od 2 – 12/2013)

Přehled hospodaření

Přehled rozpočtu 2013 dle zdrojů

Částka v Kč

Fond Otakara Motejla

400.000,00

Evropský sociální Fond, Praha & EU (OPPA)

384.950,78

Nadace OSF Praha
Vlastní zdroje

Celkem

24.818,61
364.343,19

1.174.112,58

Přehled nákladů a výnosů
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

12.385,00
-610,00

Ostatní služby *

759.725,58

Mzdové náklady

320.727,00

Pojištění

81.413,00

Bankovní poplatky

412,00

Náklady celkem

1.174.112,58

Výnosy
Tržby z prodeje služeb / HČ

84.000,00

Tržby z prodeje materiálu

2.200,00

Úroky

6.820,31

Kurzové zisky

331.23

Jiné ostatní výnosy

22.083,00

Přijaté příspěvky – dary

91.618,00

Provozní dotace

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

809.769,39

1.016.821,93
-157.290,65

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

Přehled nákladů a výnosů

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.
V roce 2013 nás média často kontaktovala ohledně vyjádření ke sbírání údajů o internetové
a telefonní komunikaci, tzv. data retention, ohledně kamerových systémů, nakládání s DNA a
v neposlední řadě také ohledně tématu sKarty. 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 2013 jsme vydali celkem 15 tiskových zpráv a během roku jsme zaznamenali
celkem 138 zmínek o naší práci v mediích.
Kromě informování o naší činnosti jsme v březnu 2013 spolupracovali s Českou televizí na pořadu Pološero na téma „Někdo se dívá“ (19.3.2013). V prosinci 2013 pak s Českou televizí na pořadu s cyklu „Naši
premiéři“, který byl věnován sKartě. Jednatelka IuRe Helena Svatošová prezentovala naši práci v projektu
Galerie „NE“, který přináší profily osobností, kteří se nebojí jít proti proudu.

Video: Helena Svatošová;
Ne špiclování na Vimeo profilu Galerie NE

Výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil v pořadu České televize „Pološero“ na téma „Někdo se dívá“ (19.3.2013)

Jan Vobořil v pořadu Pražský Expres na TV Metropol (18.1.2013)

Zprávy o našich aktivitách v médiích

Sociální sítě

Roční unikátní návštěvnost našich webů

6/ Podpora a spolupráce
Podpořili:

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
Národní radou osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) při boji proti sKartě

Dále nám pomohli slevou či bezplatnou službou:
Klub Cross a Lorenzo, www.crossclub.cz
Radio 1
Nový prostor
Kino Bio Oko
AC24.cz
LMC s. r. o.
MemePower
Sphere Wallets
Plackomat.cz
Tiskárna Fryšták

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

Datablog iHned.cz
Marek Janota
JUDr. Ladislav Kolačkovský, advokátní kancelář
LMC s.r.o.
Václav Novák
Přemysl Polák
Tomáš Rašovský, advokátní kancelář
Eva Reichová
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:
Karel Fuka
Lucie Grant
Olga Jarolímková
Eva Jungmannová
Petr Kučera
Václav Kuneš
Luděk Kvapil, http://seowebmaster.cz/siva01-Ludek-Kvapil
Martin Lžíčař
Michal Med
Ondrej Mikle - Barát
Václav Novák
Jan Pardubický
Martin Pěnička
Alžběta Stříbrná
František Vinopal
VELICE DĚKUJEME A OCEŇUJEME POMOC VŠECH DONORŮ,
BEZ JEJICHŽ VELKORYSÉ PODPORY BY NEBYLA ČINNOST
IURE NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI MOŽNÁ.

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
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.
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 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
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.

iure
...není nám to jedno

Iuridicum Remedium, o. s. (IuRe)
Sídlo: Vírská 278, 198 00 Praha 14 - Kyje
Kancelář a fakturační adresa: Pplk. Sochora 737/40, 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.uzijsisvaprava.cz;
bpp.iure.cz;
pracovnipravo.iure.org;
najemnipravo.iure.org;
www.mapakamer.cz;
www.creativecommons.cz
Facebook.com/Ceny.Velkeho.bratra.CR
Twitter.com/iure_cz
youtube.com/IuReCZ

