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program Bezkorupce
www.bezkorupce.cz
Občanské sdružení Oživení se již šestý rok věnuje problematice střetu
zájmů, klientelismu a dalším projevům korupčního prostředí. Ukazuje se,
že propojení volených zástupců města a soukromého sektoru – a především
pak mizivá transparentnost těchto vztahů bez kontroly veřejnosti – vytváří
vhodný prostor pro bujení korupce a klientelismu. Korupcí nejohroženější
je oblast zadávání veřejných zakázek, územní plánování, stavební řízení,
ale také financování politických stran.
Na základě našich několikaletých zkušeností jsme přesvědčeni, že vysoká
míra otevřenosti a průhlednost veřejného sektoru je nejlepším lékem proti
korupci a střetu zájmů. Proto považujeme za prioritu prosadit taková opatření,
která povedou k co největší průhlednosti práce a hospodaření veřejných
institucí (např. zveřejněná majetková přiznaní veřejných funkcionářů, otevření
procesu rozdělování veřejných zakázek, veřejná jednání rady atd.).

watchdog Parlamentu ČR
Novela zákona o střetu zájmů
Ve spolupráci s poslancem Miloslavem Kalou a několika neziskovými organizacemi
jsme podstatným způsobem ovlivnili novou podobu zákona o střetu zájmů.
V březnu 2005 začala platit námi podporovaná poslanecká novela zákona, která
vnesla do českého prostředí několik zcela nových principů. Vůbec poprvé zahrnula
do kontroly střetu zájmů také uvolněné zastupitele obcí a neuvolněné radní
a starosty měst a krajů s rozšířenou působností a zpřísnila sankce za porušování
zákona. Kvůli procesním sporům při schvalování byla novela po několika měsících
na podnět senátorů zrušena Ústavním soudem. Přesto přispěla k zásadnímu
posunu v chápání problematiky střetu zájmů.
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Oživení na základě nových ustanovení výše uvedeného zákona vedlo veřejnou
kampaň za zvýšení transparentnosti vedlejších činností zastupitelů krajů,
měst a obcí. Zkontrolovali jsme, jak povinnosti dané zákonem – písemné
oznámení vedlejších činností, zaměstnání a podnikatelských aktivit a jejich
zpřístupnění veřejnosti – plní zastupitelé hlavního města Prahy, zastupitelé
městských částí a některých vybraných obcí. Jen na dvou z kontrolovaných
radnic zastupitelé svou povinnost splnili a oznámení zveřejnili. Odhalili jsme
i další obcházení zákona a obstrukce ve zveřejňování. Výsledky kampaně
jsme zveřejnili a díky mediálnímu tlaku došlo k částečné nápravě i na dalších
radnicích.
Diskuse okolo novely zákona o střetu zájmů i její zrušení Ústavním soudem
urychlily přijetí zcela nového zákona o střetu zájmů. Relativně kvalitní norma
z vládní dílny obsahovala řadu nedostatků. Oživení s podporou aliance
Bezkorupce a ve spolupráci s Transparency International ČR (TIC) připravilo
sadu pozměňovacích návrhů, které dalo k dispozici zákonodárcům, účastnilo
se aktivně projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny a o aktivitách
informovalo média.
Oživení prosazovalo zejména tyto úpravy: zákon se má vztahovat i na neuvolněné
zastupitele a definice osobního zájmu, která je zásadní pro chápání střetu
zájmů, nemá být tak úzká; dodržování zákonem daných povinností by měl
kontrolovat nezávislý kontrolní orgán. I přes nedostatky znamená zákon o střetu
zájmů průlomové zkvalitnění přístupu veřejnosti k informacím o veřejných
funkcionářích. (Zákon byl sněmovnou schválen v lednu 2006, senátem v březnu
2006. V dubnu vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2006, účinný bude
od 1. 1. 2007.)
Nekopírujte, opište si to
Stejně jako v posledních třech letech, tak i v roce 2005 jsme kontrolovali,
jakým způsobem poslanci a senátoři odevzdávají oznámení o příjmech, darech
a nemovitostech. Kopie oznámení jsme chtěli vyvěsit na www.bezkorupce.cz,
ale okopírování nám nebylo dovoleno. Oznámení si prý můžeme jenom opsat,
resp. udělat si z nich výpis.
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Okopírování oznámení a jejich vyvěšení na webových stránkách jsme prosadili
až na základě posudku Ústavu státu a práva AV ČR, který jsme nechali
zpracovat k výkladu pojmů „opis a výpis“. Vypracovaný posudek (zveřejněný
na www.bezkorupce.cz) jednoznačně potvrzuje výklad, že opisem a výpisem
se rozumí též fotokopie celého dokumentu nebo jeho části.
Na tématu spolupracovalo Oživení s Oldřichem Kuží lkem z Otevřené
společnosti, o. p. s.

watchdog hl. m. Prahy
Oživení monitoruje vybrané oblasti rozhodování a hospodaření hl. m. Prahy
a pražských městských částí, na základě rozpracování jednotlivých kauz hledá
systémové chyby a navrhuje jejich nápravu.
Městské firmy – Dopravní podnik hl. m. Prahy
Oživení se v rámci problematiky obchodních společností ve vlastnictví
hl. m. Prahy zaměřilo zejména na hospodaření Dopravního podniku hl. m.
Prahy. Zcela zásadním problémem městských firem je absence veřejné
kontroly. V prosinci 2004 proto podalo Oživení žalobu na Dopravní podnik
kvůli neposkytování informací. Soud rozhodl v prosinci 2005 v neprospěch
Oživení, a tudíž všech občanů ČR, když konstatoval, že obchodní společnosti
ve veřejném vlastnictví nejsou povinnými subjekty podle zákona 106/1999
o svobodném přístupu k informacím.
Během roku 2005 připravilo Oživení interpelace k hospodaření Dopravního
podniku pro opoziční zastupitele. Záměrně nedostatečné odpovědi radního
pro dopravu ukázaly také obtížný přístup zastupitelů k informacím o městských
firmách.
O hospodaření Dopravního podniku mluvil zástupce Oživení v říjnu 2005
v pořadu ČT Na větvi. Na návrh Oživení získal Dopravní podnik v soutěži
Otevřeno/Zavřeno, kterou pořádá Otevřená společnost o. p. s., cenu Zavřeno.
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Oznámení o činnostech a příjmech pražských zastupitelů
Oživení v srpnu 2005 vyzvalo všechny pražské zastupitele, aby dobrovolně
vyplnili a zveřejnili Oznámení o činnostech a příjmech za rok 2004. Oznámení
zveřejnilo 28 ze 70 zastupitelů. Tuto iniciativu organizovalo Oživení čtvrtým
rokem a naposledy: za rok 2005 již odevzdávají všichni zastupitelé svá
oznámení podle etického kodexu. Oznámení za roky 2002 až 2004 jsou
zveřejněna na webových stránkách hl. m. Prahy v sekci zastupitelstvo.
Trestní oznámení za účelové promlčení nájemného
Samosprávy mají ze zákona povinnost nedopustit promlčení dluhu. Městská
část Praha 1 tuto povinnost nectí a nechala promlčet dluh restaurace
U tří zlatých trojek ve výši téměř pět milionů korun. Oživení proto podalo
trestní oznámení na neznámého pachatele, aby se zjistilo, zda šlo o selhání
konkrétního jednotlivce neplnícího své povinnosti či zda je na městské
části špatně nastavený systém umožňující promlčení dluhů. Na jaře 2005
policie trestní oznámení bez výsledku odložila a ani následná stížnost Oživení
nevedla k obratu. Přitom v té době už restauraci nabíhal nový dluh. Výsledek
policejního šetření pokládá Oživení za nebezpečný precedens pro beztrestnost
případných korupčních praktik.
Zakázka za sto milionů bez soutěže
Na jaře 2005 proběhl poslední pokus rozkrýt okolnosti stomilionové zakázky,
které se Oživení věnovalo déle než rok. Zakázku na likvidaci haldy zeminy
zadal pražský magistrát firmě Skanska bez výběrového řízení, neboť prohlásil
stav haldy za havarijní. Oživení se ve spolupráci s opozičními zastupiteli
snažilo prokázat, že viníkem havarijního stavu byla radnice MČ Praha 13,
a nikoli déšť, a že při likvidaci haldy docházelo k porušování zákonů, což
vedlo k neposkytnutí státní dotace na likvidaci haldy, s níž magistrát původně
počítal. Porušování zákonů potvrdilo šetření České inspekce životního
prostředí, magistrát přesto odmítl potrestat firmu Skanska za porušení
smlouvy. Policie se nakonec rozhodla případem nezabývat, neboť ve chvíli,
kdy byla halda zlikvidována, bylo krajně obtížné sesbírat důkazy.
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Stěhování pražského magistrátu
Koncem roku 2005 byla uzavřena soutěž na nájem budovy, do které se má
sestěhovat většina úředníků pražského magistrátu. Správnou myšlenku
moderního úřadu v jedné budově, kde si občan vyřídí vše potřebné, zastínil
podivný průběh soutěže, do níž se kvůli diskriminačně nastaveným kritériím
přihlásil jen jeden uchazeč a magistrát kývnul na jeho předraženou nabídku.
Aktivity Oživení rozkrývající podivné okolnosti této miliardové zakázky
pokračují v roce 2006.

databáze Fair-Play
Projekt veřejně přístupné databáze aktivit politiků a vybraných firem
na národní i komunální úrovni si klade za cíl zvýšit transparentnost veřejného
prostoru. Inspiraci i databázový software jsme získali od slovenské Aliancia
pre Fair-play.
V průběhu roku 2005 jsme vytvořili skupinu odborníků složenou z členů
občanského sdružení EPS, Otevřené společnosti, o. p. s., Úřadu pro ochranu
osobních údajů a občanského sdružení Oživení. Na základě jejich podkladů
jsme obdrželi od Úřadu pro ochranu osobních údajů Osvědčení o provedení
registrace k zpracování osobních údajů (reg. č.: 0002462/001). Poté jsme
spustili pilotní verzi databáze, která je naplněna daty z okruhu Parlametnu ČR,
Zastupitelstva hl. m. Prahy a sponzorů politických stran.
Subjekty, které patří do databáze Fair-Play:
• Lidé s vlivem na rozhodovací procesy (volení zástupci a kandidáti na národní,
krajské i obecní úrovni, jejich partneři/partnerky, poradci, asistenti, střední
a vyšší management úřadů, sponzoři politických stran).
• Příjemci peněz z veřejných rozpočtů (příjemci dotací a grantů, vítězové
soutěží na veřejné zakázky, pronajímatelé poslaneckých kanceláří apod.).

1
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radniční listy bez cenzur y
Na sklonku roku 2005 jsme zahájili projekt Radniční listy bez cenzury poukazující
na nedostatky šíření informací na komunální úrovni. V České republice jsou
stovky obcí, které vydávají vlastní listy, noviny či zpravodaje. Ty jsou zpravidla
hrazeny z veřejných prostředků nebo podpořeny autoritou obce a jsou obvykle
zdarma distribuovány všem občanům.
Obsah je však často cenzurován redakční radou, která je složena ze zastupitelů
vládnoucích politických stran a zaměstnanců obce. Většina příspěvků odpovídá
názorově právě vládnoucí politické garnituře, kritické a opoziční příspěvky
nejsou zveřejňovány nebo jsou doprovázeny nevhodným komentářem radnice.
Tato de facto politická kampaň za veřejné peníze porušuje volnou soutěž
politických sil, svobodu projevu, účast občanů na veřejném životě, i volnou
hospodářskou soutěž.
Cílem projektu je navrhnout a prosadit regulaci pro šíření informací
samosprávnými subjekty, která zaručí respektování ústavních práv občanů
a přispěje k otevřenému rozhodování zastupitelů na komunální úrovni.

aliance Bezkorupce
Iniciovali jsme vznik spolupráce mezi nevládními organizacemi, které
se zabývají problematikou střetu zájmů, korupce, otevřenosti veřejné správy
a účasti občanů na rozhodování. Do aliance se zapojilo celkem dvacet šest
neziskových organizací, mezi zakládající členy patří: Ekologický právní
servis, Otevřená společnost, Open Society Fund Praha, Zelený kruh a Ateliér
pro životní prostředí. Aliance průběžně spolupracuje při výměně informací,
lobbyingu a mediální prezentaci problematiky korupce. Cílem aliance v roce
2005 bylo přijetí nového zákona o střetu zájmů (k tomu podrobnosti na str. 5).

15
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ser vis pro veřejnost
Kulturní granty v Praze
S iniciativou Čtyři body pro kulturu jsme začali spolupracovat na sklonku
roku 2004 v souvislosti se střetem zájmů zastupitele hl. m. Prahy Pavla
Hurdy. Ten za podivných okolností získal dlouhodobou grantovou podporu
od hl. m. Prahy pro svoji firmu provozující kulturní centrum Palác Akropolis.
Oživení zajišťovalo pro iniciativu především konzultace v oblasti střetu zájmů,
korupce, transparentnosti a fungování veřejné správy. Zástupce Oživení byl
členem úzké pracovní skupinky, která koordinovala práci iniciativy. Vedle
toho Oživení zajišťovalo pro iniciativu mediální zázemí. Čtyřměsíční mediální
a nátlaková kampaň pražských umělců vyprovokovala rozsáhlou veřejnou
diskusi a nakonec přiměla primátora hl. m. Prahy Pavla Béma k vytvoření
dvou speciálních pracovních komisí, které připravují nový grantový systém
a dlouhodobou strategii kulturní politiky města.
Sponzorské dary v domově důchodců
Od roku 2004 pomáhalo Oživení několika obyvatelům Ústavu sociální péče na
Praze 15, kteří shodně tvrdili, že za poskytnutí místa v ústavu museli na nátlak
vedoucí odboru sociální péče dát sponzorský dar. Oživení pomohlo kauzu
zmedializovat, podat trestní oznámení a zajišťovalo komunikaci obyvatel
ústavu s vedením radnice. Pro nedostatek důkazů a neshody ve výpovědích
byl případ koncem roku 2005 odložen. Problém vydírání slabých skupin
obyvatel, v tomto případě důchodců, se však ukázal jako rozšířený po celé
republice, neboť se v průběhu případu otevíraly podobné kauzy i v jiných
městech.
Úřednice Harmáčková versus Úřad MČ Praha 1
Koncem roku 2004 vyhrála úřednice MČ Prahy 1 dlouholetý spor se svým
zaměstnavatelem, který ji v roce 1996 nezákonně propustil. Městská část
přesto odmítla vyplatit paní Harmáčkové ušlou mzdu v adekvátní výši, proto
musela být podána nová žaloba. Soud trval celý rok 2005 a ilustroval neochotu
radnice Prahy 1 podřídit se soudnímu verdiktu.

17
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Garáže na Puškinově náměstí
Oživení pomohlo občanskému sdružení s obranou parku na Puškinově
náměstí. Park ohrožuje plán na výstavbu podzemních garáží. Členy sdružení
Puškinovo náměstí jsme seznámili s právními možnostmi odmítnutí projektu
a pomáhali jsme s medializací kauzy.
Workshopy pro slovenské watchdogy
V červenci 2005 jsme na pozvání Transparency International Slovensko
absolvovali sérii workshopů pro slovenské watchdogové skupiny. Aktivistům
v Bratislavě, Žilině, Považské Bystrici a v Banské Bystrici předalo Oživení
své know-how v oblasti kontroly hospodaření samospráv, monitoringu střetu
zájmů a medializace korupční problematiky. Na závěr vystoupili zástupci
Oživení na semináři pro protikorupční aktivisty a novináře v Kremnici
a představili jim protikorupční aktivity Oživení.
Drobné poradenství
Oživení poskytuje průběžně bezplatné poradenství občanům, zastupitelům
i firmám v případech zavánějících korupcí. Během roku 2005 se jednalo
o případy po celé republice: veřejné zakázky měst Litvínov a Černošice,
změna územního plánu v Černošicích, legalizace skládky v Praze-Čakovicích,
privatizace bytů v Ústí nad Labem a další.

spolupráce s veřejnou správou
V březnu se završilo naše tříleté snažení uplatnit etický kodex v Zastupitelstvu
hl. m. Prahy. Kodex vycházející z našeho návrhu prošel širokou politickou diskusí
i připomínkováním v rámci jednání Protikorupční komise Rady hl. m. Prahy,
politických klubů i zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvem byl přijat většinou
hlasů. Dobrovolná regulace etickým kodexem je součástí dlouholeté snahy
Oživení o kultivaci fungování radnice hlavního města. Díky přijetí velkou
radnicí byl přijat kodex i v některých městských částech. V oblasti etických
kodexů zatím chybí prvek aktivní veřejné kontroly, bez níž se kodex stává jen
dalším „šuplíkovým“ dokumentem.

19

výroční zpráva 2005

Protikorupční komise Rady hl. m. Prahy
Oživení jako člen Protikorupční komise Rady hl. m. Prahy se snaží prosazovat
opatření zvyšující transparentnost rozhodování a hospodaření na úrovni hl.
m. Prahy. Po prosazení etického kodexu zastupitele, který byl přijat na jaře
2005, představil zástupce Oživení v komisi další opatření - podrobnou databázi
veřejných zakázek na oficiálních webových stránkách hl. m. Prahy a detailní
přehled obchodních společností ve vlastnictví města. Úředníci pražského
magistrátu dostali od komise za úkol tyto nástroje připravit ke spuštění.
Meziresortní skupina pro boj s korupcí
V létě 2005 se zástupce Oživení zúčastnil zasedání Meziresortní koordinační
skupiny pro boj s korupcí, která spadá do gesce Ministerstva vnitra ČR,
a seznámil její členy s aktivitami Oživení a s problematikou boje proti korupci
na komunální úrovni z hlediska občanů. Oživení bylo vyzváno k pravidelné
účasti na zasedáních meziresortní skupiny.
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program Udr žitelná doprava
www.greenways.cz
www.auto-mat.cz
V tomto programu se zaměřujeme na propagaci a rozvoj takových forem dopravy,
které jsou šetrné k životnímu prostředí a zdraví obyvatel.
Zvláštní pozornost věnujeme dopravě v Praze a zlepšování podmínek pro cyklisty
v různých místech České republiky. Osvětovými kampaněmi oslovujeme veřejnost,
veřejnou správu a novináře. Jsme přesvědčeni, že kvalitní nabídka veřejné dopravy
a komfort pro chodce a cyklisty jsou tím správným řešením.

program greenways
Greenway Železná opona (Iron Curtain Greenway)
Projekt je pokračováním snahy Oživení o vytvoření zeleného koridoru – Greenway
– podél bývalé Železné opony. Na českém území se jedná především o vyznačení
cyklotrasy kopírující tzv. „signálku“ – cestu, která dříve sloužila ke kontrole hranic.
Naším cílem není na vlastní náklady vybudovat celou cyklotrasu, ale zviditelnit
použití již existující komunikace a iniciovat jednání s obcemi a místními spolky
o vybudování oficiální cyklostezky.
Do konce roku 2005 bylo pomocí turistických značek pro horská kola vyznačeno
cca 200 km cyklotrasy v úseku Aš – Domažlice. Projekt podpořilo 0 zástupců
přilehlých měst a obcí či dalších organizací. V roce 2005 se také podařilo navázat
mezinárodní spolupráci s dalšími organizacemi ze sousedních zemí a zajistit tak
realizaci projektu i mimo území ČR.
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Greenway Botič – úklid okolí Botiče
Na Den Země v pátek 22. 4. 2005 uklidili členové sdružení Oživení okolí části
cyklostezky podél Botiče v Praze 10 – Záběhlicích. Úklid proběhl ve spolupráci
s MČ Praha 10. Úřad městské části zajistil přistavení velkokapacitního
kontejneru, který členové sdružení zaplnili různorodým odpadem z okolí
Botiče. Oživení se tímto jarním úklidem již třetí rok snaží přispět ke zkvalitnění
významné cyklistické trasy.
Příroda kolem Botiče je klasickým příkladem městské zeleně a stezka podél
Botiče je přirozenou komunikací pro cyklisty nebo turisty. Podél Botiče lze
již dnes projet z centra města až na okraj Prahy a napojit se na dálkovou
cyklotrasu Praha – Vídeň. Přestože se k vybudování Greenway Botič zavázali
všichni starostové dotčených městských částí, zatím se ani zdaleka nedá
považovat za bezproblémovou a komfortní cyklotrasu.
Účast v pracovní skupině pro cyklistickou dopravu
Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu ustavená na magistrátu hlavního
města má za úkol koordinovat rozvoj cyklotras a cyklostezek v Praze
a podporovat rozvoj podmínek pro cyklistiku ve městě. Zástupce Oživení
patří k nejaktivnějším členům skupiny. Oživení zpracovalo mnoho podkladů
pro městské projektanty. Tímto způsobem se nám daří usměrňovat plánované
investice do cyklistické dopravy tak, aby se řešily skutečně naléhavé problémy
pražských cyklistů.
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občanský projekt Auto*Mat
Auto*Mat je volné sdružení umělců, zástupců neziskových organizací,
dopravních odborníků, městských cyklistů, komunálních politiků,
rodičů a dětí – všech obyvatel, kterým není lhostejná podoba jejich
města. Auto*Mat se zasazuje o postupné zklidňování automobilového
provozu, podporu cyklistiky jako plnohodnotného dopravního prostředku
a rozvíjení dalších forem udržitelné dopravy. Oživení se podílelo na vzniku
Auto*Matu a patří k aktivním účastníkům aktivit Auto*Matu. Jeho akce
se konají v průběhu celého roku.
V roce 2005 realizoval Auto*Mat za účasti Oživení tyto akce:
• Velká jarní cyklojízda 21. 4. 2005 za práva a bezpečnost cyklistů
ve městě.
• Snídaně na ulici – ve středu 20. 4. na Mariánském náměstí v Praze 1.
Účastníci snídaně svým happeningem upozornili na fakt, že parkovací
plochy v centru města ubírají prostor pro život.
• Premiéra celovečerního dokumentárního filmu Martina Marečka
Zdroj: tvůrci dokumentu sledovali cestu kapky ropy přímo od zdroje
z Ázerbájdžánu až do nádrže našeho automobilu. Na případu konkrétní
země film odhaluje problematické globální souvislosti naší auto-mobility.
Dokument získal již téměř dvacet cen na mezinárodních festivalech
po celém světě (Lipsko, Praha, Jihlava, Barcelona, Trento, Goias, Kišiněv,
aj.), je v televizní distribuci od Moldávie po Španělsko a filmovou distribuci
má i v USA. Získal též Cenu diváků na mezinárodním festivalu Jeden
svět 2005.
• Oslavy Evropského týdne mobility – kejklíři, divadlo, hudba, soutěže
pro děti a další zábava 18. 9. 2005 na Smetanově nábřeží, které město
uzavřelo pro automobily.
• Velká podzimní cyklojízda – na evropský Den bez aut 22. 9. projela
Prahou slavnostní cyklojízda, která upozornila na nedostatečné podmínky
pro chodce a cyklisty. Cyklojízdu zakončil koncert skupiny Traband
a Pohřební kapela v klubu Roxy.
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• Výzva Nechte auto doma – evropský Den bez aut nabízí možnost alespoň
jednou v roce vyzkoušet, jak by naše město vypadalo bez všudypřítomných
automobilů. Svoji podporu této myšlence mohli občané vyjádřit také
podpisem internetové výzvy „Nechte auto doma“ na www.automat.ecn.cz/vyzva.
Výzvu podpořila řada známých osobností a politiků (mezi nimi například
herci Jaroslav Dušek a Tomáš Hanák, filozof Erazim Kohák, politici Zuzana
Roithová nebo Josef Zieleniec, bývalý ministr životního prostředí Martin
Bursík), celkem podepsalo výzvu 1200 občanů.
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struktura organizace
Občanské sdružení Oživení je řízeno výkonnou radou, která podléhá
valné hromadě (schůzi všech členů). Ta je nejvyšším orgánem Oživení.
Poradním orgánem sdružení je Sbor poradců.
Členové sdružení:
Petr Štěpánek – předseda sdružení (do listopadu 2005)
Daniel Mikláš – revizor sdružení
Radek Přílepek – pokladník sdružení
Jan Bouchal – předseda sdružení (od prosince 2005)
Petr Štěpánek se stal k 28. 11. 2005 čestným předsedou sdružení Oživení.
Sbor poradců:
Martin Bursík – environmentální poradenství
Ivan Dejmal – krajinářství a územní plánování
Oldřich Kužílek – problematika přístupu k informacím
Petr Kužvart – správní řízení a právo
Jaroslav Martínek – cyklistika
Vlado Pirošík – oblast střetu zájmů a korupce
Eva Tylová – problematika Parlamentu ČR
Petr Uhl – správní řízení a právo

Honza Bouchal zemřel 12. 1. 2006
na následky dopravní nehody.
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V Oživení v roce 2005 pracovali:
Jan Bouchal – program Bezkorupce; program Udržitelná doprava ve městě
(Jan Bouchal zemřel 12. 1. 2006 na následky dopravní nehody).

Lenka Petráková

Tomáš Kramár

Štěpán Boháč – program Udržitelná doprava ve městě
Vojtěch Hrabal – program Udržitelná doprava ve městě
Tomáš Kramár – program Bezkorupce
Klára Pašková – asistentka
Lenka Petráková – program Bezkorupce; program Udržitelná doprava ve městě
Jan Regal – grafik, webmaster
Pavel Svoboda – program Greenways
Petr Štěpánek – program Bezkorupce
Na činnosti Oživení dále spolupracovali:
Ateliér pro životní prostředí, Bionaut, Božena Harmáčková, Centrum
SOS Praha, Děti Země, Econnect, Ekologický právní servis, Hned Vedle,
Jedličkův ústav, Jana Škopková, Juraj Horváth, Magistrát hl. m. Prahy,
Petr Czasch, Markéta Reedová, Martin Mareček, Ondřej Boháč,
Daniel Mourek, Nakole.cz, Linda Veselá, o. s. Písečná, Otakar Strunecký,
Otevřená společnost o. p. s., Pražské matky, Šárka Havlíčková, Transparency
International ČR, Transparency International Slovensko, Vlado Pirošík,
Inštitut pre ekonomické a sociálne reformy, World Carfree Network,
Yvona Kreuzmanová, Zelený kruh a další spolupracovníci a dobrovolníci.
VŠEM TÍMTO DĚKUJEME!

Pavel Svoboda

Honza Regal
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financování v roce 20 05
výnosy

Kč

Přijaté granty (zúčtování fondů)
Prodej služeb
Prodej zboží
Úroky z běžného účtu
Celkem
náklady

1 598 911
180 869
398
417
1 780 595
Kč

Zboží
Spotřeba materiálu
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Odpisy majetku
Jiné ostatní náklady
Celkem
hospodářský výsledek:

398
100 778
24 133
2 101
22 069
1 618 412
6 150
21 099
6 407
1 801 545
-20 950 Kč

pozn.: záporné číslo způsobilo čerpání financí zaúčtovaných již v roce 2004

za finanční podporu děkujeme:
Open Society Fund Praha, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze,
Rockeffeler Brothers Fund, Evropská unie, nadace Partnerství, Česko-německý
fond budouctnosti.
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Chcete lepší podmínky pro chodce a cyklisty v ulicích Prahy?
Chcete více otevřenosti a méně korupce v rozhodování úřadů?
Podpořte naše aktivity: finančně na účet sdružení: 19-2295210257/0100
Pomohou nám ale i hmotné dary nebo slevy na služby (počítač, tisk materiálů,
propagační plochy, reklama, pronájem reprezentačních prostor apod.).
V neposlední řadě uvítáme zapojení do činnosti sdružení.
Naše aktivity podpořili:

Oživení
Sněmovní 7
118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 257 53 19 83, fax.: 257 53 23 69
IČO: 67365353

oziveni@ecn.cz
bezkorupce@bezkorupce.cz
www.greenways.cz
www.bezkorupce.cz
www.auto-mat.cz
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