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         uzzword je těžko přeložitelný termín, kterým se označu-
je něco nové nadužívané slovo, které se dostane do obecného 
povědomí veřejnosti. Zlatou medaili hned v několika anketách 
o buzzword roku získala v roce 2018 zkratka GDPR. Jen těž-
ko bychom hledali někoho, kdo neví, co si pod tímto spojením 
představit. Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů na-
bylo účinnosti v květnu minulého roku. Zejména před nabytím 
jeho účinnosti se postupně vytvořila hysterie přiživovaná ze-
jména novopečenými experty na ochranu osobních údajů, kteří 
správně vycítili možnost zpeněžení strachu z nového nařízení. 
Vedle mnoha zaručených nebo naopak zcela vágních rad si tak 
bylo možno zakoupit i takové nesmysly jako třeba předražené 
GDPR kompatibilní skříně na šanony. Přes všechny více či 
méně oprávněné výtky je s odstupem možno říci, že ačkoli vět-
šina pravidel platila i před GDPR, tak nové nařízení přispělo k 
tomu, že si správci udělali v datech větší pořádek a zároveň si 
lidé více uvědomují, že jejich data mají svoji cenu. 

I my jsme se snažili v roce 2018 zapojit do informování o GDPR. 
Zejména jsme se soustředili na obce, neziskové organizace, a 
také SVJ a bytová družstva, pro něž jsme připravili úspěšnou 
příručku o implementaci GDPR, která je šířena pod veřejnou 
licencí Creative Commons.  Vedle toho jsme poskytovali v rámci 
našich projektů konzultace, pořádali semináře a snažili se vy-
vracet mýty spojené s GDPR v médiích.

Vedle velkého tématu GDPR jsme se v rámci našeho programu 
Digitálních práv věnovali i dalším důležitým tématům, jako je 
využívání dat telefonními operátory (data retention, Telco sco-
re) nebo hrozící cenzuru internetu díky nové autorskoprávní 
směrnici či regulace krátkodobých pronájmů. 

Krátkodobé pronájmy postavené na využívání digitálních plat-
forem typu AirBnB je přitom téma na hranici mezi naším pro-
gramem Digitálních práv a advokačními aktivitami, v nichž 
jsme se i v roce 2018 snažili pomáhat zejména seniorům. Tren-
dem v roce 2018 přitom v naší pražské, ale i mobilní poradně, s 
níž objíždíme partnerská města napříč republikou, bylo zdražo-
vání nájemného a obecně problémy seniorů s placením bydlení. 

   Jan Vobořil
   výkonný ředitel
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Kdo jsme
Iuridicum Remedium (IuRe, v překladu „právní lék“) jsme za-
ložili jako studenti právnické fakulty v roce 2001, abychom 
pomohli opomíjeným ústavním svobodám - hlavně digitálním 
právům a přístupu k právní pomoci lidem v nouzi.

Kromě toho jsme během let působení zaměřovali na témata 
mimo pozornost hlavního proudu - mezi prvními jsme řešili na-
příklad téma exekucí, omezování shromažďovacího práva, ob-
chodní dohody a arbitrážní doložky ve prospěch nadnárodních 
korporací.

Dnes jsme profesionálním zastáncem nejpotřebnějších svobod: 
v legislativě, médiích a u soudů hájíme digitální práva lidí, 
ochranu soukromí, podporujeme alternativy ke copyrightu, po-
řádáme soutěž Big Brother Awards (Ceny Velkého bratra). Ved-
le toho poskytujeme bezplatnou právní pomoc lidem v sociální 
nouzi, zejména seniorům.

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 tlačit na respektování základních svobod, ze-
jména práva na soukromí, ze strany byznysu i veřejné moci. 

Dostávat do veřejné debaty nová ohrožení. Z opomíjených pro-
blémů dělat témata a pomáhat prosazovat řešení.

Tým IuRe:
Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
JUDr. Ing. Helena Svatošová 
Radek Denár 
Mgr. Pavel Turza 
Mgr. Erika Turzová Baloghová
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Právní pomoc seniorům
V roce 2018 jsme pokračovali v poskytování právní pomoci 
seniorům zejména v oblasti dluhové problematiky a exekucí. 
Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí jsme reali-
zovali dva projekty, jejichž náplní bylo poskytování individu-
ální právní pomoci. V roce 2018 jsme poskytli 160 osobních 
konzultací. 

Základem byl provoz naší právní poradny v Praze doplněný o 
již tradiční činnost mobilní poradny, kdy naši advokáti na zá-
kladě domluvy s partnerskými městy vyjíždějí na poradenské 
dny tam, kde je to potřeba. V roce 2018 jsme takto byli v Mos-
tě, Mělníku, Lovosicích, Dobrušce, Otrokovicích, Žatci nebo 
Liberci. Díky tomu, že právní poradenství poskytujeme výluč-
ně prostřednictvím advokátů, můžeme v rámci projektů rovněž 
přebírat právní zastoupení zejména v soudních a exekučních 
sporech, ale rovněž v jednáních s protistranou nebo v insolvenč-
ních řízeních. Osobní poradenství pak doplňuje naše webová 
poradna, kde jsme v roce 2018 zodpověděli celkem 286 dotazů.  

Z našich kauz 

Panu V. (1950, Středočeský kraj) se podařilo prokázat závažné 
chyby při doručování exekučního titulu v 90. letech a podařilo 
se dosáhnout zastavení po 13 let neoprávněně vedené exekuce 
a vrácení většiny zabavených finančních prostředků. 
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Právník IuRe přednáší k tématu “Smlouvy a ochrana spotřebitele “na semináři 
pro seniory Foto: Archiv IuRe
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Pomohli jsme paní L. (1966, Praha), která je v invalidním dů-
chodu a z důvodu dluhu na nájmu dostala výpověď z bytu a 
následně bylo rozhodnuto o jeho exekučním vyklizení. Akoli 
klientka dobrovolně povinnost splnila, tak exekuce nebyla za-
stavena, což klientce ztěžovalo v řadě oblastí život. Klientce 
jsme pomohli se zastavením exekuce a zároveň jsme podali 
podněty ke kontrole soudního exekutora, které potvrdily jeho 
pochybení. 

Pan J.(1964, Středočeský kraj) měl několik exekucí. Jedna z 
nich byla vedena na základě neplatné rozhodčí doložky. V roce 
2018 tak bylo převzato právní zastoupení klienta a byl podán 
návrh na zastavení exekuce. Tomu bylo na konci roku 2018 vy-
hověno. Následně bylo s manželkou klienta řešeno provádění 
exekuce na její majetek, ačkoli dluh nebyl součástí SJM. Byl 
pro ni zpracován rovněž návrh na zastavení exekuce, kterému 
bylo rovněž v prosinci 2018 vyhověno.

Vedle individuální právní pomoci se snažíme šířit mezi seniory 
rovněž osvětu o řešení typických problémů, s nimiž se setkává-
me. Proto jsme i díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy uspo-
řádali několik seminářů pro seniory na různá právní témata a 
vedle toho jsme rozvíjeli naši spolupráci zejména s radničními 

periodiky pro něž zpracováváme rubriky právních rad (perio-
dika MČ Praha 7, Žatce, Dobrušky). Spolupráci jsme rovněž 
navázali s časopisem Revue 50+, pro nějž zpracováváme pravi-
delnou advokátní poradnu. 

Naše osvětové aktivity  nemířily pouze na seniory, ale i na ty, 
kteří s nimi pracují a často jsou těmi, kdo jim poskytuje prv-
ní orientaci v problému. Zavedli jsme možnost telefonických 
konzultací s advokátem pro pracovníky sociálních odborů obec-
ních úřadů a pracovníky proseniorských nevládních organizací. 
Rovněž jsme pro tyto pracovníky uspořádali seminář zaměřený 
na problematiku dluhů a exekucí u seniorů a přispěli několika 
články do oborových periodik zaměřených na představitele a 
zaměstnance obcí.

 

Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu České repub-
liky a za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání 
senior na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy 
a s podporou Městské části Praha 7
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Naše recepty na nové problémy v bydlení
V roce 2018 jsme se rozhodli věnovat se novým problémům, 
kterým lidé v oblasti bydlení čelí. Krátkodobé pronájmy skr-
ze digitální platformy (AirB´n´B a další) nejenže přispívají k 
raketovému růstu cen bytů i nájmů, ale mají negativní dopad na 
infrastrukturu, komunitní vztahy i příjmy do veřejných rozpo-
čtů. Problému se do této doby v Česku až na výjimky žádná z 
obcí nevěnovala. Proto jsme vytvořili pro obce a spoluobyva-
tele domů (společenství vlastníků jednotek nebo bytová druž-
stva) přehlednou kuchařku, 
co mohou dělat proti negativ-
ním dopadům krátkodobých 
pronájmů dělat dnes a co lze 
žádat (v zahraničí osvědčené) 
za legislativní či jiné systémo-
vé změny. 

Anketa i distribuce naší příruč-
ky obcím a SVJ prokázala po-
třebnost podobného materiálu; 
brožuru uvítala nová radnice v 
městské části Praha 1 či Praze 
7, řada SVJ a bytových druž-
stev.

V roce 2018 se “strašákem” nejen v bydlení stalo nové naří-
zení o ochraně osobních údajů (GDPR). IuRe využilo eru-
dici svých právníků, kteří jsou v tématu ochrany osobních 
údajů díky programu Digitální svobody dlouhodobě “doma” a 
připravilo pro rok 2018, kdy GDPR vstoupilo v účinnost, sé-
rii bezplatných nástrojů pro veřejnost, SVJ i bytová družstva. 
K bezplatnému stažení poskytujeme balíček metodiky pro 
zavedení GDPR v bydlení, poskytli jsme desítky hodin bez-
platných konzultací, půldenní workshop pro představitele SVJ 
a bytových družstev a také prezentaci problematiky GDPR na 
Konzultačním dnu pořádaném Ministerstvem pro místní rozvoj, 
za což bylo IuRe zvlášť oceněno osobním dopisem ředitele 
odboru bydlení MMR.

Vedle dlouhodobého právního poradenství pro seniory jsme 
díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj mohli rozšířit 
právní pomoc advokáta pro nájem bytu na další skupiny. 
Poptávka byla velká, růst cen bytů vede k řešení bydlení ná-
jmem a zvláště pro zranitelné nájemce je možnost bezplatné 
právní porady velkou podporou. Poradenství však poskytujeme 
i zájemcům z řad pronajímatelů; cílem je oboustranně korektní 
nastavení vztahů v této zásadní oblasti života každého z nás.  

PRÁVNÍ POMOC
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Z našich kauz

Manželé S. dostali výpověď z nájmu bytu, protože měli z dů-
vodu nečekaných výdajů s úmrtím a pohřbem rodinného pří-
slušníka výpadek příjmu. Výpověď byla podána v době, kdy 
klienti dluh doplatili. Převzali jsme právní zastoupení a podali 
žalobu na neplatnost výpovědi z nájmu. Následně se při několi-
ka jednáních podařilo domluvit s pronajímatelem na narovnání 
a soudní řízení bylo ukončeno smírem, kdy vzal pronajímatel 
výpověď zpět.

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 
Právní poradna Praha 11
V právní poradně, kterou provozujeme ve spolupráci s měst-
skou částí Praha 11 již jedenáct let, jsme během roku 2018 
bezplatně pomohli celkem 326 lidem. Každou středu zde náš 
advokát radí všem, kdo to potřebují, právní radu a to bez rozdí-
lu věku, zejména v oblastech exekucí, pracovního, rodinného a 

občanského práva.

PRÁVNÍ POMOC
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Obecné nařízení o ochraně osobních  
údajů - GDPR
Vedle dlouhodobého monitorování témat související s narušo-
váním soukromí, jsme se v roce 2018 zabývali hlavně aktuální 
problematikou implementace obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů jinak známé jako GDPR, do českého práva. 
Během roku jsme realizovali řadu odborných školení, zaměře-
ných především na specifika GDPR v prostředí  neziskových 
organizací a spolků. 12.3.2018 jsme ve spolupráci s Piráty a 
organizací Otevřená města zorganizovali úspěšný seminář v 
Poslanecké sněmovně ČR pod názvem GDPR mýtů zbavené, 
jehož cílem  bylo především představení povinností, které se 
vztahují na obecní úřady a které je třeba v souvislosti s GDPR 
splnit. 

V rámci projektu podpořeném Ministerstvem pro místní roz-
voj jsme kromě semináře pro zástupce SVJ a bytových druž-
stev, věnovanému právě zavádění úpravy GDPR v bytových 
družstvech, také zpracovali i podrobný manuál GDPR pro 
SVJ a bytová družstva, který jsme nabídli široké veřejnosti 
zcela zdarma ke stažení v elektronické podobě.

3
DIGITÁLNÍ PRÁVA



Příručka o ochraně soukromí na internetu 
pro děti
Díky podpoře Ministerstva zdravotnictví, jsme také do češti-
ny přeložili a vytiskli příručku ochrany soukromí pro děti “Di-
gi-Ochránci proti Data-žroutům”, vydanou celoevropskou 
organizací EDRi, kterou jsme následně i díky Platformě pro 
otevřené vzdělávání, s velkým úspěchem distribuovaly do de-
sítek škol v České republice. Příručka hravou formou upozor-
ňující na rizika online světa, se tak často stala dalším z potřeb-
ných nástrojů k výuce mládeže v základní digitální gramotnosti. 
Příručku vydanou pod licencí Creative Commons nabízíme i 
nadále zcela zdarma ke stažení i v elektronické podobě, na 
stránkách organizace.

Projekt byl podpořen dotací v rámci programu prevence krimi-
nality v prioritě „Děti a digitální média“, Ministerstva zdra-
votnictví.
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Kampaň Save the internet
Mezi velmi často zmiňovaná témata v roce 2018, patřila i chys-
taná reforma Evropské směrnice o ochraně autorských práv. 
Naše organizace se aktivně podílela na celoevropské kampani 
proti kontroverznímu návrhu článku 13 směrnice, který navr-
huje povinnost filtrování nahrávaného obsahu provozovateli 
online sdílecích platforem, které fakticky preventivně omezí 
volnost sdílení obsahu na internetu a hrozí tak vznikem nové 
formy online cenzury.

Zpracovali jsme právní analýzu pro platformu zachraninter-
net.cz, právě k problematickému článku 13 směrnice. Oslovili 
jsme české europoslance s požadavkem, aby odmítli navržené 
znění tohoto článku. V srpnu jsme pak vystoupili s příspěvkem 

“Nešťastná třináctka aneb v čem je problematický článek 
13” se svojí kritikou směrnice, společně se zástupci ochranných 
autorských svazů, ministerstev, komerčních firem a odborníků 
na autorské právo, na semináři v Poslanecké sněmovně  „Výzvy 
směrnice autorského práva na jednotném digitálním trhu 
EU“.
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Zástupce organizace, na semináři o autorských právech v Poslanecké 
sněmovně Foto: Archiv IuRe



Telco Score
Díky podpoře grantu Digital Right Fund, iniciovaného orga-
nizací Renewable Freedom Foundation, jsme mohli v roce 
2018 zahájit aktivity zaměřené na problematiku skórování zá-
kazníků. Konkrétně se zajímáme o službu Telco Score. Jde o 
číslo, které sestavují operátoři z údajů, které uchovávají a ná-
sledně tyto údaje předávají bankám. Přitom není zřejmé, z 
jakých konkrétních údajů se číslo počítá a jakým způsobem. 

Po udělení Ceny Velkého bratra za rok 2017, byl sice upraven 
příkladný výčet údajů, z nichž se číslo počítá, když byla vy-
puštěna citlivá lokalizační data. Nadále ale není zřejmé, jak 
je číslo přesně počítáno a z jakých údajů. Bohužel odpovědi na 
naše dotazy se vyhýbají operátoři i Společnost pro informační 
databáze, která celý systém zastřešuje. Dalším naším krokem 
tak je podání podnětů na Úřad pro ochranu osobních údajů z 
důvodu porušování povinnosti umožnit přístup k osobním úda-
jům dle GDPR.
 
Další z podpořených aktivit z grantu Digital Rights Fund, 
byla i kampaň k rozšíření osvěty v tématech ochrany soukromí 
a hlavně informací o námi pořádané anti-soutěži o největšího 
slídila Big Brother Awards.

DIGITÁLNÍ PRÁVA
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Big Brother Awards 2018
Big Brother Awards, Ceny Velkého Bratra, jsou anticeny odha-
lující nejvlezlejší firmy, úřady či technologie. Ceny jsou udíleny 
ve více než 15 ti zemích světa. Devítičlená porota složená z od-
borníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv, 
marketingových expertů a novinářů, vybrala vítěze z desítek 
nominací zaslaných během roku širokou veřejností. 

Výsledky čtrnáctého ročníku anticen pro největší slídily Big 
Brother Awards byly vyhlášeny 14. února 2019 na tiskové kon-
ferenci v kavárně Holešovického klubu Cross, kde taktéž pro-
běhlo již tradiční setkání příznivců a přátel ochrany soukromí, 
na večerní afterparty, kde jsme publiku přichystali netradiční 
pub kvíz s tématy ochrany soukromí (vítězi se stal team Pirátské 
strany), následován vystoupením mladých progresivních uměl-
ců z hudebních projektů Kittchen & Aid Kid a Null Safety.

Vítězové
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Zástupce organizace dTest Lukáš Zelený si přebírá pozitivní cenu BBA 2018 
Foto: Archiv IuRe

DIGITÁLNÍ PRÁVA

Leták na afterparty k BBA 2018 v klunu Cross  
Archiv IuRe
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Cenu pro Dlouhodobého slídila získal FACEBOOK za invaziv-
ní a dlouhodobě nezodpovědný přístup k osobním datům uživa-
telů i dalších osob. Facebook jakožto každoroční nominant v 
soutěži o jednu z anticen Velkého bratra se dočkal ocenění při 
příležitosti oslav 15 let jeho existence. Rok 2018 byl přitom 
vyústěním dlouhodobého nezodpovědného přístupu k osob-
ním údajům uživatelů i osob, které nikdy uživateli Facebooku 
nebyly, ale jejichž data Facebook stejně shromažďuje.

Facebook byl v soutěži o anticeny prakticky vždy nominován z 
mnoha různých důvodů. Oceněn byl již před deseti lety. Ná-
sledně mu další ocenění unikala proto, že skandály Facebooku 
byly všeobecně známé a považovali jsme za důležitější upozor-
ňovat na méně známé případy zásahu do soukromí. Nicméně 
nic netrvá věčně a rok 2018 byl natolik výjimečný i v řadě skan-
dálů Facebooku z minulých let, že se porota rozhodla tento rok 
ocenění Facebooku udělit znovu.

Cenu pro Firemního slídila získala firma iROBOT za špehující 
vysavače Roomba. Některé novější typy vysavačů Roomba od 
společnosti iRobot zasílají do cloudových úložišť společnosti 
údaje o prostorách, v nichž se pohybují, jako jsou půdorysy 
bytů, detekce objektů nebo dokonce snímky. Údaje jsou pro-

pojitelné přes účet s dalšími údaji, které společnost zpracová-
vá. Společnost se rovněž netají tím, že by ráda data sdílela i 
s dalšími velkými hráči na poli budování „inteligentní“ do-
mácnosti. Domov považuje většina lidí za výsostné místo, kde 
očekáváme nejvyšší míru soukromí. 

Udělením ceny společnosti iRobot chceme navázat na udělení 
anticen v minulosti za další prvky toho, co se souborně nazývá 
„inteligentní domácnost“, počínaje šmírujícími televizory až po 
dětské hračky propojené přes wi-fi s umělou inteligencí. Klade-
me si otázku, nakolik je každý z nás ochoten za drobné „vychy-
távky“ inteligentní domácnosti platit kromě penězi i informace-
mi ze soukromí, jejichž široké budoucí možnosti využití dnes 
často zatím neznají ani ti, kdo je sbírají.

Cenu pro Úředního slídila získala FINANČNÍ SPRÁVA ČR za 
vyžadování informací o svatebních hostinách od novoman-
želů. Akci pod názvem „Novomanželé“ realizoval finanční úřad 
v Olomouckém kraji, který se obrátil na desítky novomanžel-
ských párů s výzvou k poskytnutí řady informací o jejich sva-
tební hostině. V případě nevyhovění úřad hrozil statisícovými 
sankcemi. 
Cílem této netradiční hořké tečky za svatebním veselím bylo 
zjistit možná porušení zákona o EET. Tato praxe byla následně 
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posvěcena i nadřízeným Generálním finančním ředitelstvím a 
ministryní financí Alenou Schillerovou. Ocenění proto směřuje 
k Finanční správě ČR jako celku a nikoli pouze k inkriminova-
nému finančnímu úřadu z toho důvodu, že z reakce ministryně 
Schillerové je zřejmé, že pokud jde o posouzení oprávněnosti 
daného postupu, tak zde panuje ve finanční správě shoda, což 
porota shledala za neblahý příslib obdobného přístupu ke sprá-
vě daní a způsobu jednání s občany i v budoucnu.

V další kategorii Výrok Velkého bratra úspěšně zabodoval 
kandidát hnutí ANO na pražského primátora Petr Stuchlík, 
za výrok spojený s nápadem zavést do cca. 860 pražských škol 
kamerové systémy. Výrok, který je další variací na stále se obje-
vující tvrzení „kdo nic nepáchá, nemá se čeho bát“ upozorňuje 
i na širší tlak na osazování škol kamerami, který v posledních 
letech sílí, zněl takto:

„ Nedokážu si představit, proč by náš návrh školy odmítly. 
Není to nic proti ničemu a je vždy lepší, když tam bude bez-
pečno…“
Bezpečí dětí ve školách je jistě důležité. Bohužel politici na 
všech úrovních, školy i rodiče podléhají často přesvědčení kr-
menému zájmy dodavatelů kamerových systémů, že kamery 
vyřeší bezpečnost za nás. Spíše než zlepšení bezpečnosti se pak 

dočkáme užívání kamer k usvědčení pachatele, který o velké 
přestávce podrazil spolužákovi nohy nebo snědl svačinu.

13
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Pozitivní cenu Edwarda Snowdena za ochranu soukromí zís-
kala evropská spotřebitelská organizace BEUC v Čechách 
zastoupená organizací DTEST, jejíž zástupce Lukáš Zelený si 
též cenu od nás převzal. Naše ocenění si vysloužila za koordi-
nované podání podnětu ke kontrole společnosti Google, který 
byl podán k dozorovým úřadům, v sedmi členských státech EU, 
včetně České republiky. Propracovaný podnět napadá nekalé 
praktiky Google při získávání informací o poloze uživatelů. 
Porota ocenění udělila i proto, že údaje o poloze, které dávají 
často komplexní informaci o pohybu mobilního telefonu a tedy 
obvykle i jeho držitele patří k vůbec nejcitlivějším údajům, 
které poskytovatelům internetových či telekomunikačních slu-
žeb poskytujeme. Společný postup evropských spotřebitelů pak 
poukazuje na širší fenomén neetických či dokonce nezákon-
ných praktik při získávání souhlasů se zpracováním osobních 
údajů, s nimiž se můžeme setkat u řady společností, které pra-
cují s našimi osobními údaji.
 

Složení poroty Big Brother Awards 2018:

Jan Cibulka - datový novinář, Český rozhlas 
Oldřich Kužílek - expert na otevřenost veřejné 
správy a ochranu osobních údajů
Robert  Malecký – redaktor, Hlídacipes.org
Ján Matejka – ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, 
člen rozkladové komise ÚOOÚ
Ondrej Mikle – odborník na ICT technologie 
Adam Ondráček – brand consultant a vítěz Pozitiv-
ní ceny BBA 2007
Pavel Růžička – expert na IT bezpečnost, 
Jan Vobořil - výkonný ředitel IuRe a advokát 
Václav Vlk – advokát, Moreno Vlk & Asociados  
 

Všem členům poroty ještě jednou na tomto místě 
velmi děkujeme za nehonorovanou, přitom však 
zásadní a profesionální práci, kterou odvedli. BBA2018 podpořili:

DIGITÁLNÍ PRÁVA



V roce 2018 jsme realizovali 8 projektů. Celková výše dota-
cí v roce 2018 činila zhruba 1,6  mil. Kč – podrobnější údaje 
o rozpočtu a jeho složkách podává informační tabulka Přehled 
nákladů a výnosů. 

V rámci programu Právní pomoci jsme 
v roce 2018 realizovali tyto projekty:
• Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti 

dluhové problematiky a exekucí, projekt podpořen při-
spěním prostředků státního rozpočtu ČR z programu  Mini-
sterstva práce a sociálních věcí (1-12/2018 MPSV)

• Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v 
oblasti dluhů a exekucí, projekt podpořen přispěním pro-
středků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí (9-12/2018 MPSV II)

• Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2018- 
GDPR, bydlení v platformách a nájmy. (1-12/2018, 
MMR-GDPR),  projekt podpořen přispěním prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj.

• Právo na straně seniorů, (5-12/2018-
HLMP) podpořeno v rámci dotačního progra-
mu vzdělávání seniorů magistrátem Hl. m. Prahy 

V rámci programu již také od roku 2007 provozujeme bezplat-
nou právní poradnu ve spolupráci s MČ Praha 11.
V rámci programu Digitální práva jsme 
v roce 2018 realizovali projekty: 
• Ochrana soukromí dětí na internetu jako cesta k pre-

venci kyberkriminality, (4-12/2018 Min. zdravotnictví), 
projekt podpořen v rámci programu prevence kriminality 
v prioritě „Děti a digitální média“, Ministerstva zdravot-
nictví.

• Rozšíření vlivu kampaně Big Brother Awards podpořila 
Renewable Feedom foundation (9/2018 – 3/2019)

• Strategická litigace k problematice Telco Score podpoři-
la Renewable Feedom foundation (9/2018 – 3/2019)

V roce 2018 jsme také obdrželi jednorázové programové dotace 
od Městské částí Prahy 7 (Praha 7- senioři) na právní pomoc a 
osvětu seniorům v oblasti dluhové problematiky a exekucí a na 
vystoupení umělců na večeru k vyhlášení loňského BBA 2017 
(Praha 7-BBA17) v únoru 2018.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 
V ROCE 20184
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Přehled hospodaření                                           Přehled nákladů a výnosů (v tisících CZK)

Projekty - dotace

Digital Right Fund-DR,BBA,Telco 98 502 ,- 6%

MPSV-Bezplatná právní pomoc a 
osvěta seniorů v oblasti dluhové pro-
blematiky a exekucí

396 767,- 25%

MPSV II-Mobilní bezplatná advokátní 
poradna pro seniory 
v oblasti dluhů a exekucí

181 014,- 11%

MMR-GDPR 696 950,-  43%

Min. zdravotnictví 119 189,- 7%

HLMP 100 000,- 6%

Praha 7-senioři 15 000,- 1%

Praha 7-BBA 17 8 000,- 1%

Celkem 1 615.422,- 100 %

Náklady

Spotřeba materiálu, opravy 55 3%

služby * 1 241 67%

osobní náklady 554 30%

jiné provozní náklady 2

Náklady celkem 1 853 100 %

Výnosy

Tržby z prodeje služeb / HČ 274 14%

Ostatní výnosy 4 

Přijaté příspěvky – dary 127 6%

Provozní dotace 1 615 80%

Výnosy celkem 2 020 100 %

Hospodářský výsledek 167- 

* cestovné, náklady na propagaci a reklamu, právní služby, režijní náklady 
(nájem, elektřina, telefon, internet atp.)
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Svou práci „prodáváme“ nejen pomocí vlastních mediálních 
kanálů, ale i prostřednictvím masmédií. Často tak pomáháme 
novinářům začlenit odborný hlas do jejich článků, analýz či re-
portáží z tématikou digitálních práv. 

Vyjádření našich expertů se pravidelně objevují v renomova-
ných médiích jako jsou veřejnoprávní Český rozhlas a Česká 
televize, ale i v TV Prima, TV Nova, v celostátních denících 
jako jsou Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, regi-
onálním tisku i webových zpravodajských serverech, jako jsou 
DeníkN, Hlídací Pes.cz,  iDnes.cz, aktuálně.cz nebo novinky.
cz.  Pravidelně také oslovujeme novinářskou obec o pokrocích 
a novinkách v našich kampaních prostřednictvím tiskových 
zpráv. V roce 2018 jsme vydali celkem 9 tiskových zpráv a 
během roku jsme zaznamenali celkem 219 zmínek o naší práci 
v médiích.

Počet unikátních návštěv 
našich webových stránek

Celkem
119105

4

Online           98

Online              98

Tisk           80

Rozhlas   34

TV      7

Výskyt v jednotlivých
typech médií

www.iure.org

www.slidilove.cz

bigbrotherawards.cz

79 903

21 890

18 113
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KOMU DĚKUJEME ZA PODPORU 
A SPOLUPRÁCI V ROCE 2018
Podpořili nás: IuRe se podílí na činnosti následujících 

organizací: 

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

IuRe také dlouhodobě spolupracuje s:  

• Nadace Charty 77, SenSen - Senzační Senioři - na práv-
ním poradenství pro seniory

• Point 50 + - právní poradenství a semináře pro seniory
• Městské části Praha 7 a Praha 11  při poskytování bezplat-

né právní pomoci občanům
• Ústavem práva a technologií Právnické fakulty MU 
• v rámci programu Digitální práva (Creative Commons)
• Open Access - v oblasti veřejných licencí Creative Com-

mons
• EDUin a aliance pro otevřené vzdělávání - spolupráce 
• v oblasti veřejných licencí a otevřeného vzdělávání
• Národní technická knihovna - propagace Creative Com-

mons
• Cryptosession - spolupráce při realizaci školení profesio-

nálů v oblasti šifrování a ochrany dat
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Dále nám pomohli darem, know-how, 
slevou či bezplatnou službou:  

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados
Česká pirátská strana 
Členové poroty Big Brother Awards
dTest 
Dušátko Jan-Cryptossesions 
Hofman Jiří
IGNUM, s. r. o.
Janota Marek  
Jungmannová Eva
Kvapil Luděk
Kyncl David
Mikle – Barát Ondrej
Mladí zelení 
Novák Václav 
Ondráček Adam- Kontra brand studio 
Páral Kamil 
Poppr Martin  
Radio 1
Reichová Eva 
Skořepa Adam 
Šafařík Petr
Štefanec Milan 
Vovsík Tomáš 

Za pomoc a dary také děkujeme mnoha 
anonymním přispěvovatelům.

Zvláštní poděkování věnujeme Kenzovi a 
klubu Cross za významnou pomoc s pořá-

dáním Big Brother Awards 2018

VELICE DĚKUJEME VŠEM DÁR-
CŮM, OCEŇUJEME POMOC VÁS 
VŠECH. BEZ TÉTO VELKORYSÉ 

PODPORY BY NEBYLA ČINNOST 
IURE NA PROFESIONÁLNÍ 

ÚROVNI MOŽNÁ.



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 nás podpořit. 

S ohledem na to, že získávání finančních zdrojů je 
pro nevládní organizace rok od roku složitější a ča-
sově náročnější, má pro nás jakákoli Vaše pomoc 
obrovský význam, a to nejen prakticky, ale současně 
jako výraz ocenění naší práce.

Pomoci nám můžete:  
Peněžitým darem 
Poslat peníze lze buď přímo na náš bankovní účet 
zřízený pro veřejnou sbírku: 2200515622/2010 (Fio 
banka) nebo složenkou na sídlo či kancelář organi-
zace. Můžete využít také PayPal: náš PayPal e-mail 
je donate@iure.org. Možné je využít i portál Daruj-
me.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 pro-
gram, na který budete chtít přispět. 

Věcným darem, nebo službou
Určitě využijeme i materiální dar,  užitečný pro čin-
nost našeho sdružení (kancelářské potřeby, techni-
ka, propagační předměty pro drobný prodej). po-
máhá i sleva na tisk, distribuci, překlady, či jiné 
služby.

Stáže, praxe a dobrovolná pomoc od stu-
dentů práv nebo IT
Chcete se zapojit do našich kampaní? Vítáme 
všechny více i méně zkušené právníky či ajťáky na 
krátkodobější i dlouhodobější spolupráci. Aktuálně 
sháníme šikovného člověka na facelift našeho webu. 
Těšíme se na e-mailu iure@iure.org.

JAK MŮŽETE PODPOŘIT 
CO DĚLÁME
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