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Vize a c í le  Oživení

www.oziveni.cz

Občanské sdružení Oživení vzniklo v roce 1997. Od počátku se věnuje propagaci 
a rozvoji cyklostezek a cyklistických tras a obecně podpoře trvale udržitelné 
dopravy. 

Od roku 1999 se Oživení zabývá systematickým odhalováním střetu zájmů 
a korupce ve veřejné správě a zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru. 

V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů a korupce a následně 
informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování 
legislativy, a v neposlední řadě šíření našeho know-how.

Občanským iniciativám, které se zabývají ochranou životního prostředí nebo bojem 
s korupcí, poskytujeme zdarma poradenství a medializaci výsledků jejich práce.

Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy 
udržitelného způsobu života.

Cílem našich aktivit je:

• vyšší transparentnost rozhodování a hospodaření veřejné správy

• omezení výskytu korupčního chování a střetu zájmů úředníků i politiků

• vznik kvalitních protikorupčních zákonů a opatření

• zapojování občanů do rozhodování a správy věcí veřejných

• vznik kvalitní a plnohodnotné infrastruktury pro cyklisty ve městě i na venkově

• propagace udržitelných forem dopravy v Praze

Oživení je členem asociace nevládních organizací působících v ochraně životního 
prostředí Zelený kruh, zakládajícím členem neformální sítě Bezkorupce, členem 
koalice SOS Praha a aktivním účastníkem občanského projektu Auto*Mat.

obsah
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Program Bezkorupce

www.bezkorupce.cz

Občanské sdružení Oživení se již osmý 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 korupci, nepotismus a klientelismus. 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 
prosazovat taková opatření, která povedou k co největší průhlednosti práce 
a hospodaření veřejných institucí (např. zveřejněná majetková přiznání 
veřejných činitelů, otevření procesu rozdělování veřejných zakázek, veřejná 
jednání rady atd.).

 

Radniční  l is ty  bez cenzury

Na radniční periodika se ročně vydá z veřejných prostředků okolo 400 milionů 
korun, tedy mnohem více, než dají strany na volební kampaně. Až z 90 % tato 
periodika působí jako jednostranná, ale „bezplatná“ volební kampaň v místě 
právě vládnoucích stran. V jaké míře jsou radniční periodika zneužívána 
jako hlásné trouby momentálně vládnoucí politické sestavy? Jaké podoby 
má cenzura? Kolik nás radniční noviny celkem stojí peněz? Dá se s tím 
něco dělat? Na tyto otázky odpověděl svým rozsahem i zadáním ojedinělý  
průzkum 500 čísel radničních periodik, který ukázal alarmující cenzurování 
obsahu radničních novin. 

Radnice mají k dispozici praktická doporučení, jak přetvořit 
radniční listy v pluralitní médium.
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Názory odlišné od vedení radnice byly identifikovány jen v necelé čtvrtině 
zkoumaných čísel a byla jim věnována v průměru jen �,6 % plochy (tj. ze sta 
propagačních proradničních řádků necelé tři řádky kritiky). Proradniční jsou 
vesměs všechny redakční texty. Redakce a redakční rady jsou personálně 
provázány s vedením radnice. Obecná nespokojenost s úrovní radničních 
listů, zpravodajů a novin se ukázala jako více než oprávněná, navíc placená 
z peněz daňových poplatníků.

Ve spolupráci s Otevřenou společností a sdružením Iuridicum Remedium 
jsme navrhli soubor opatření pro vydávání „dobrého radničního periodika“. 
Doporučení  se týkají jak organizačního/ personálního, tak obsahového řešení 
a jejich cílem je větší vyváženost a objektivita radničních periodik. Téma 
se setkalo s velkým mediálním ohlasem. Průzkum a neochota samospráv 
přijmout doporučení pro vydávání či změnit jinak obsah periodik ukázal 
i na potřebu změnit právní rámec pro vydávání těchto novin.

Databáze FairPlay – veřejná správa 
jako na dlani

Databáze FairPlay je jedním z nástrojů pro zvýšení transparentního chování 
veřejných funkcionářů a politiků. Jedná se o veřejně přístupnou internetovou 
databázi (http://www.bezkorupce.cz/databaze-fairplay), ve které lze vyhledat údaje 
týkající se zastupitelů hlavního města Prahy a dalších vybraných obcí, poslanců 
a senátorů ČR a dárců politických stran. 

Databáze umožňuje občanovi/ voliči či novinářům nejen přístup k informacím 
o představitelích veřejné správy (funkce, příjmy, aktivity, etc.), ale také nabízí 
občanům možnost zapojit se do zpracovávání informací o veřejných činitelích 
z jejich regionu, a tak se podílet na naplňování a rozšiřování této databáze.

V průběhu roku �006 jsme rozšířili a aktualizovali databázi o tyto oblasti:
· činnosti kandidátů do Zastupitelstva hl. města Prahy
· činnosti zastupitelů hl. města Prahy
· činnosti kandidátů do Poslanecké sněmovny PČR
· dárci politických stran za rok �005

Před podzimními komunálními volbami jsme uspořádali na téma boj s korupcí 
panelovou diskusi s lídry nejsilnějších politických stran. V rámci výukových 
seminářů (Praha, Brno, Černošice, Lanškroun, Čelakovice) jsme se snažili 
získat aktivní občany, kteří by se chtěli zapojit do rozšiřování databáze.

Transparentní  samospráva – bal íček 
prot ikorupčních opatření

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi Otevřená společnost, Ekologický 
právní servis, Ateliér pro životní prostředí a INEKO jsme připravili příručku 
Transparentní samospráva. Příručka, určená představitelům měst a obcí, 
obsahuje jedinečný soubor čtyřiceti protikorupčních opatření, z velké většiny 
již s úspěchem používaných v Německu, Rakousku, Slovensku a Jižní Koreji. 
Soubor je doplněn přehlednou metodikou vytváření protikorupční strategie.

Příručka se stala pomocníkem mnoha zastupitelů a radních v České republice 
i na Slovensku a ovlivnila také podobu volebních programů komunálních voleb. 
Příručka obsahuje také manuál k novému správnímu řádu, který vysvětluje 
výkladově sporné pasáže a oblasti podstatné z hlediska transparentnosti 
správních řízení. Na vydání příručky navazovala série seminářů pro samosprávy 
(Rokycany, Česká Lípa, Zruč nad Sázavou, Valašské Meziříčí, Středočeský 
kraj, Kraj Vysočina a Hradec Králové).

Příručka je v interaktivní elektronické formě k dispozici na:  
www.bezkorupce.cz/samosprava.



� výroční zpráva �006 výroční zpráva �006 9

Watchdog akt iv i ty

Nedílnou součástí protikorupčních aktivit Oživení byl watchdog. V roce �006 
jsme se věnovali těmto kauzám:

Kdo nemá škol i t  o  novém zákonu o veřejných zakázkách

Ministerstvu pro místní rozvoj jsme zaslali stížnost poté, co mezi své blízké 
pracovníky pro školení o novém zákoně o veřejných zakázkách zařadilo 
Tomáše Pfeffera a Martina Kovaříka. Oba jmenovaní působili až do roku 
�00� ve firmě Certos, která je spojena s organizováním netransparentně 
a diskriminačně zadávaných veřejných zakázek, mimo jiné v kauze Srba. 
Pfeffer a Kovařík se proti podané stížnosti ohradili a po Oživení požadovali 
její stažení a veřejnou omluvu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj nenahlédlo podstatu problému, tedy důležitost 
důvěryhodnosti pro školení veřejné správy a stížnost Oživení zamítlo jako 
neopodstatněnou. Stejně tak policie odložila trestní oznámení pro pomluvu, 
které na Oživení podali pánové Pfeffer a Kovařík.

Porcování  medvěda

Oživení spolupracovalo s novinářkou Janou Škopkovou (pořad Na vlastní oči 
TV NOVA) na medializaci problému, kdy Poslanecká sněmovna při schvalování 
státního rozpočtu rozděluje nesystémově finance na dílčí projekty. Tento 
způsob přidělování, známý jako „porcování medvěda“, je nesystémový, bez 
posouzení obecné potřebnosti a bez možnosti zpětné kontroly efektivnosti 
dotace. Jednotliví poslanci si pak prosazením dotace zajišťují vliv v daném 
městě a body v dalších volbách. Jedinou stranou, která přijala naši výzvu 
bojkotovat tento způsob rozdělování veřejných financí, byla Strana zelených. 
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Stěhování  magistrátu hl.  m. Prahy

Oživení se ve spolupráci s Transparency International ČR, pražskými 
opozičními zastupiteli a investigativními novináři snažilo v průběhu roku �006 
zastavit projekt stěhování Magistrátu hl. města. Ten si za velmi nevýhodných 
podmínek pronajal Škodův palác v Jungmannově ulici. Podali jsme podnět na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a dvě trestní oznámení. Nevýhodnost 
této transakce se stala téměř mediálním klišé bez reálného dopadu. Situaci 
nadále monitorujeme a promýšlíme s právníky další postup.

Nezákonné povolení  s tavebního úřadu Prahy 4

Oživení od září �006 pomáhalo majiteli činžovního domu na Praze 4 ve sporu 
se stavebním úřadem, který povolil dvoupatrovou nástavbu pod rouškou 
půdní vestavby, tudíž bez územního řízení a bez účasti dotčených osob, 
mezi něž jako majitel sousedící nemovitosti patřil. Kauzu jsme medializovali, 
jsou podány dvě žaloby a čekáme na jejich výsledek.

Et ické kodexy na radnicích

Šetření občanského sdružení Oživení, které proběhlo na podzim roku �006, 
potvrdilo předpoklad, že etické kodexy zastupitelů jsou stále spíše raritou. 
Navázali jsme na předchozí výzkumy z let �00� a �004 a pokusili se zjistit, 
jaký posun nastal ve vztahu zastupitelů k etickým kodexům. Výsledky šetření 
ukázaly, že pouze čtyři zastupitelstva z padesáti oslovených mají etický kodex 
(zastupitelstvo na Praze 1, Praze 1�, Praze 1� a v Jihlavě), přijetí etického 
kodexu plánuje zastupitelstvo Městské části Praha �1, Praha – Klánovice, 
Praha – Suchdol a Liberce. Z šetření jasně vyplývá, že další osvěta ohledně 
etických kodexů je nutná nejen mezi zastupiteli, ale i u široké veřejnosti.

Sdílení  know-how a sí ťování 

Dlouhodobá snaha propojovat občanské aktivisty, aby si mohli vyměňovat 
zkušenosti a navzájem si radit a pomáhat, a tím zefektivňovat svou činnost, 
vyvrcholila v létě �006 víkendovým seminářem na zámku Rozsochatec, 
kde třicet účastníků z více než deseti měst debatovalo pod vedením 
odborníků o problematice přístupu k informacím, kontroly veřejných zakázek, 
vymahatelnosti práva apod. O své zkušenosti se přijeli podělit také watchdogeři 
ze Slovenska.  Fungování protikorupční sítě potvrzuje také živá debata desítek 
aktivistů na speciálním mailing-listu koordinovaném Oživením.

Zlepšit fungování samospráv mohou jen občané, kteří jsou její součástí. 
Proto nabízíme zájemcům z řad aktivistů a opozičních zastupitelů semináře 
a workshopy o možnostech a nástrojích občanské kontroly samospráv. V roce 
�006 jsme uspořádali tři semináře v Praze a další v Černošicích, Lanškrouně, 
Brně a Čelákovicích. Nabídka seminářů je k dispozici na www.bezkorupce.cz 
pod odkazem Nabídka služeb.

Spolupráce se slovenskými organizacemi: Lenka Petráková a Tomáš Kramár 
se v červenci �006 zúčastnili v Kremnici (Slovensko) dvoudenního semináře 
Watchdogerská Skalka III, pořádaného Transparency International Slovensko. 
Prezentovali tam zkušenosti Oživení v oblasti watchdog aktivit a s dalšími 
účastníky diskutovali o možnosti další spolupráce.
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Ovlivňování  legislat ivy:  
Zákon o střetu zájmů

Ve spolupráci s Transparency International ČR a s několika dalšími 
neziskovými organizacemi jsme v průběhu roku �005 a �006 podstatným 
způsobem ovlivňovali novou podobu zákona o střetu zájmů. Po prosazení 
několika důležitých změn v Poslanecké sněmovně jsme oslovili též senátory. 
Naší snahou bylo především prosadit rozšíření některých ustanovení 
zákona na neuvolněné zastupitele, aby i oni museli ohlašovat svůj osobní 
zájem a regulovat pobírání odměn za působení ve firmách s majetkovým 
podílem obce, města i kraje. Prosazovali jsme též lepší přístup veřejnosti 
k tzv. majetkovým přiznáním, která jsou jedním z mála nástrojů veřejné 
kontroly. 

Úspěšní jsme byli zčásti: zákon přijatý v březnu platí též pro neuvolněné 
radní a starosty, peníze za funkce v městských firmách nedostanou uvolnění 
zastupitelé a majetková oznámení uvolněných zastupitelů budou zveřejňována 
na centrální adrese, ale přístup k nim bude monitorován přidělením hesla 
a uživatelského jména. Navíc došlo k redukci definice osobního zájmu, která 
je pro funkčnost zákona zásadní, a de facto k neuvěřitelnému změkčení 
zákona. První oznámení o činnostech, příjmech a darech a nemovitém 
majetku budou podána v roce �007 a masivně až v roce �00�. Možnost 
seznámit se s majetkovými přiznáními veřejných funkcionářů z minulých let 
je tedy nadále možné pouze prostřednictvím webových stránek Oživení.

Lenka Petráková Tomáš Kramár

Štěpán Rattay
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Program Udržitelná mobili ta

Občanský projekt  Auto*Mat
www.auto-mat.cz

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 
kolo jako plnohodnotného dopravního prostředku a rozvíjení dalších forem 
udržitelné dopravy. Oživení se podílelo na vzniku Auto*Matu a patří k jeho 
aktivním účastníkům. V roce �006 patřily k nejúspěšnějším tyto akce:

Velká jarní  a  velká podzimní  cykloj ízda

Více než �50 účastníků velké jarní jízdy, která se konala �0. dubna, vyjádřilo 
své přání, aby se Praha změnila z města aut na město vstřícné vůči cyklistům 
a chodcům. Podzimní cyklojízdy, která se tradičně koná v rámci zářijových 
oslav Evropského týdne mobility, se zúčastnilo rekordních 1 �00 lidí. Cílem 
obou cyklojízd bylo ukázat, že kolo je plnohodnotný dopravní prostředek 
a že podmínky pro cyklisty a chodce v centrální části města jsou zcela 
nevyhovující. Jarní cyklojízdě vyjádřil svoji podporu ministr životního 
prostředí Libor Ambrozek, mezi účastníky cyklojízdy patřila jedna z finalistek 
soutěže Superstar Kristýna Peterková a předseda Strany zelených Martin 
Bursík. Podzimní cyklojízdy se zúčastnila řada známých osobností, za všechny 
uveďme ministra životního prostředí Petra Kalaše a herečky Petru Špalkovou 
a Kláru Issovou.
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Slunovrat

Ve spolupráci s divadlem Alfred ve dvoře a pod záštitou Městské části Praha 7 
jsme připravili na �1. června �006 zábavně-osvětové odpoledne pro předškolní 
a mladší školní děti a jejich rodiče s názvem „Sluníčko probuď Sedmičku“. 
Program dětského odpoledne byl připraven tak, aby se děti dozvěděly 
nové věci z oblasti dopravy, třídění odpadů a životního prostředí ve městě 
a zároveň poznaly, že i v městském prostředí se dá pěkně prožít první letní 
den. Dětské odpoledne začalo průvodem se slunečníky a za doprovodu hudby 
a pohádkových bytostí z divadla Alfred ve dvoře vzhůru Veletržní ulicí. Děti 
se během cesty učily správně přecházet rušnou křižovatku. Putování skončilo 
na hřišti Pod kaštany v Letenských sadech, kde byly připraveny hry, soutěže 
a výtvarné dílny.  Do akce, které se zúčastnilo přes �0 dětí, se aktivně zapojily 
děti z mateřských školek Prahy 7.

Oslavy Evropského týdne mobil i ty

Týdenní oslavy proběhly 16. – ��. 9. pod heslem „Zažít město jinak“. Cílem 
oslav bylo oživení veřejného prostoru města, propagace udržitelné dopravy 
a kvality života ve městě a aktivní zapojení návštěvníků do akcí v ulicích 
města. Pro každý den byl připraven speciální program.

Víkendu na Smetanově nábřeží bez aut se zúčastnilo 7000 návštěvníků. 
Použitím prvků městského mobiliáře (lavičky, rostliny a stromky, slunečníky) 
jsme zdůraznili proměnu nábřeží v improvizovanou pěší zónu. Ve výtvarném 
koutku děti zaznamenaly své představy o využití pražských ulic. Na nábřeží 
nechyběly hudebníci, perfomeři a informační stánky nejrůznějších organizací 
zaměřených na ochranu životního prostředí.

V následujících dnech proběhlo ve spolupráci s kinem Světozor večerní 
promítání filmů o propagaci cyklistiky v amerických městech, závod 
pro kočárky a vozíčkáře, diskuse s lídry kandidátek do zastupitelstva hlavního 
města Prahy, plavba lodí Tajemství bratří Formanů a happening Andělé 
v dopravě. Týden zakončila již zmíněná Velká podzimní cyklojízda.
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Bezpečné cesty  do škol

Oživení pomáhá sdružení Pražské matky v realizaci projektu Bezpečné cesty 
do škol. V roce �006 jsme se zaměřili na 4 pražské základní školy – ZŠ sv. Voršily 
v Praze (Praha 1), Speciální ZŠ (Praha 5), ZŠ J.A. Komenského (Praha 6) 
a ZŠ Bratrská (Praha 7). Cílem tohoto projektu je zvýšení dopravní bezpečnosti 
dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky 
nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, 
zlepšení informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení 
zájmu o věci veřejné (výchova k občanské společnosti).

Podpora rozvoje cykl is t iky  ve městě

Účast  v  pracovní  skupině pro cykl is t iku

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 například zpracovalo řadu podkladů 
pro městské projektanty. Tímto způsobem se nám daří ovlivňovat plánované 
investice do cyklistické dopravy tak, aby se řešily skutečně naléhavé problémy 
pražských cyklistů.

Zelený pás Bot ič

V roce �006 byl realizován projekt Zelený pás Botič. Okolí pražského potoka 
Botiče je poměrně zachovalé a přírodně cenné území, které je ohrožováno 
výstavbou zasahující do „zeleného pásu“, černými stavbami, odpadky 
a znečištěním. Oživení se již od roku 1999 snaží prosadit šetrné využívání 
tohoto území a ochranu před jeho devastací. 
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Ve spolupráci s Toulcovým dvorem (Ekologické centrum hl. m. Prahy) 
a MČ Praha 10 proběhl dne 1�. 4. �006 jarní úklid okolí Botiče. Dále byla 
pomocí směrovek vyznačena trasa Greenway Botič v úseku Hamerský rybník 
– Hostivařská přehrada. V terénu byly instalovány tři panely s informacemi 
o přírodě a historii okolí. 

Green Bel t  –  I ron Curtain Greenway

V roce �006 se Oživení zapojilo do projektu INTERREG IIIB Green Belt 
– Ochrana a zhodnocení přírodního dědictví podél bývalé Železné opony. 
Cílem tohoto projektu je ochrana a udržitelný rozvoj nejdelšího systému 
biotopů v Evropě, citlivé zhodnocení přírodního a kulturního dědictví 
a ve výsledku přeměna bývalého „pásu smrti“ na „zelený pás života“. 
Na projektu spolupracuje 16 organizací z 5 evropských zemí.

Oživení se na projektu podílelo sběrem dat z oblasti bývalé Železné opony 
v ČR, realizací pilotního úseku cyklotrasy o délce cca 50 km a informováním 
zástupců měst, obcí a dalších organizací v dotčeném území o přínosech 
projektu. Projekt je pokračováním snahy Oživení o vybudování cyklotrasy 
Greenway Železná opona (Iron Curtain Greenway). 

Michal Křivohlávek Petra Lukešová

Pavel Svoboda Štěpán Boháč
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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.

Členové sdružení: 

Petr Štěpánek – pokladník, pověřen řízením organizace od ledna �006 
do srpna �006; členství v Oživení ukončil k 7. 1�. �006. 
Daniel Mikláš – předseda sdružení  
Radek Přílepek – revizor sdružení 
Jan Regal – pokladník (od 7. 1�. �006) 
Pavel Nepivoda (od 7. 1�. �006)

V Oživení v roce 2006 pracovali:

Jan Bouchal – program Bezkorupce; program Udržitelná mobilita 
(Jan Bouchal zemřel 1�. 1. �006 na následky dopravní nehody).

Štěpán Boháč – program Udržitelná mobilita 
Petra Kolínská – program Udržitelná mobilita, program Bezkorupce,  
od září �006 do prosince �006 ředitelkou organizace 
Tomáš Kramár – program Bezkorupce 
Michal Křivohlávek – program Udržitelná mobilita 
Petra Lukešová – program Udržitelná mobilita 
Lenka Petráková – program Bezkorupce 
Štěpán Rattay – program Bezkorupce 
Jan Regal – grafik, webmaster 
Pavel Svoboda – program Udržitelná mobilita 
Petr Štěpánek – program Bezkorupce 
Marie Zachovalová – asistentka

Petr Štěpánek Marie Zachovalová

Petra Kolínská Jan Regal



�4 výroční zpráva �006 výroční zpráva �006 �5

Na projektech Oživení dále spolupracovali:

Ateliér pro životní prostředí, Bionaut, Alfred ve dvoře, Ekologický právní 
servis, Iuridicum Remedium, Kavárna Modrý mlýn, Hlavní město Praha, 
Motus o.s., Nakole.cz, Otevřená společnost o. p. s., Pražské matky, 
Transparency International ČR, Transparency International Slovensko, 
Inštitut pre ekonomické a sociálne reformy, World Carfree Network, Zelený 
kruh, Arnika – Centrum na podporu občanů, Český rozhlas.

Božena Harmáčková, Jana Škopková, Juraj Horváth, Markéta Reedová,  
Petr Czasch, Martin Mareček, Ondřej Boháč, Oldřich Kužílek, Helena 
Svatošová, Vojtěch Hrabal, Daniel Mourek, Linda Veselá, Otakar Strunecký, 
Tereza Vohryzková, Vlado Pirošík, Štěpán Hon, Michaela Valentová, Jarmila 
Johnová, Šárka Havlíčková, Jaro Dunaj, Tomáš Wünsch, Martin Komárek, 
Alena Mejstříková ...

... a další spolupracovníci a dobrovolníci.

VŠEM TÍMTO DĚKUJEME!

Autoři fotografií: Luboš Kotek, Jan Wünsch, Petr Neubert

Autoři ilustrací: Petr Šmalec, grafické studio Mowshe, Silvie Gajdošíková
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Financování  v  roce 2006

 výnosy Kč

Přijaté příspěvky (dary, granty) � 475 540,6
Přijaté dotace � 4�9 5�9,5
Prodej služeb 1�4 956,0
Prodej zboží 54 16�,5
Úroky z běžného účtu 6�7,1
Celkem 5 084 826,7

 náklady Kč

Zboží 41 6��,�
Spotřeba materiálu �51 0�9,0
Opravy a údržba 1 �56,0
Cestovné �4 00�,6
Náklady na reprezentaci 14 606,5
Ostatní služby � 5�6 ���,�
Osobní náklady (zaměstnanci a spolupracovníci) � 506 9��,0
Odpisy majetku 0,0
Jiné ostatní náklady 1� 995,5
Poskytnuté příspěvky 50 000,0
Celkem 5 540 458,0
hospodářský výsledek: - 455 631,3

Seznam projektů realizovaných v roce 2006 
Etický kodex na radnicích  
podpořilo Velvyslanectví USA částkou �� �00 Kč

Zelený pás Botič  
podpořila Nadace Partnerství částkou �0 000 Kč

Green Belt – Iron Curtain Greenway ** 
podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Česko-německý fond budoucnosti, 
Michal Cramer a Evropská unie souhrnnou částkou �0� 400 Kč

Databáze FairPlay: veřejná správa jako na dlani  
podpořilo Ministerstvo informatiky ČR částkou 196 �00 Kč

Šíření protikorupčního know-how mezi NNO a občany  
podpořilo Ministerstvo vnitra ČR částkou 4�� 000 Kč

Radniční listy bez cenzury * 
podpořila Evropská unie částkou 45  54� EUR

Balíček protikorupčních opatření – Transparentní samospráva  
podpořila Evropská komise částkou 710 �00 Kč

Střet zájmů a korupce ve veřejné správě  
podpořila Open Society Fund Praha částkou 1 1�9 000 Kč

Vnitrostátní offset * 
podpořila Open Society Fund Praha částkou �96 �00 Kč

Sluníčko probuď Sedmičku  
podpořila Městská část Praha 7 částkou �0 000 Kč

Pěšky po Praze 7  
podpořila Městská část Praha 7 částkou �4 500 Kč

Auto*Mat – udržitelná doprava pro město ** 
podpořila Nadace Partnerství částkou 60 000 Kč, Hlavní město Praha částkou 1�0 000  
a Ministerstvo životního prostředí ČR částkou �00 000 Kč

Doprava ve městě šetrná k životnímu prostředí – řešení existuje  ** 
podpořila Evropská unie částkou 44 000 EUR

Činnost sdružení podpořila paní Hana Vrbová částkou 1500 Kč.

VŠEM DáRCůM DĚKUJEME.

* takto označené projekty  začaly v roce 2005 
** takto označené projekty pokračují v roce 2007

Uvedené částky jsou přiděleny pro celý projekt a nejsou totožné s částkami přijatými v účetním roce 2006.
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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 jako dobrovolník, finančně nebo slevou 
na služby (tisk materiálů,propagační plochy, reklama, pronájem 
reprezentačních prostor apod.).

Naše aktivity podpořili:

Oživení
Pelléova 243/7, 160 00  Praha 6
tel.: 257 53 19 83, fax: 257 53 23 69
IČO: 67365353

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

20062006


