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Milí přátelé,

občanské sdružení Oživení a jeho pracovní tým se v uplynulém 
roce prostřednictvím svých dvou programů – Udržitelná doprava 
a Bezkorupce – nadále snažily reagovat na důležitá témata české 
společnosti. Oba programy, ačkoli se jejich náplň na první pohled 
může zdát značně odlišná, byly vždy do jisté míry provázané. S vizí 
podpory udržitelné dopravy bylo naše sdružení před více než de-
seti lety založeno. Při snaze o plnění svých cílů v této oblasti jsme 
se bohužel setkali s řadou okolností, které nám značně znepříjem-
ňovaly a komplikovaly práci. Nezájem ze strany státních úřadů při 
prosazování námi navržených, na poptávku veřejnosti reagujících 
dopravních opatření, neochota při poskytování relevantních infor-
mací, netransparentní rozhodovací procesy a nejasnosti v kompe-
tencích osob na dotazovaných úřadech na straně jedné a klientelismus, 
neprůhledný lobing a porušování zákona bez dopadu na viníka na 
straně druhé – to vše je typickým příkladem chování veřejné správy či 
jednotlivců v České republice, které vyúsťuje v nehospodárné nakládání 
se svěřeným majetkem a veřejnými prostředky a má hmatatelný dopad 
na každého z nás. Především z tohoto popudu později vznikl program 
Bezkorupce, jehož cílem je účinně reagovat na tyto rozsáhlé nešva-
ry současné společnosti a potlačovat je. Boj proti korupci a doprava 
šetrná k životnímu prostředí jsou možná témata, která leží na srdci 
i vám. Věnujte pozornost této zprávě a pokuste se zhodnotit sami, 
zda naše dosavadní úsilí a snaha jsou smysluplně vynaloženy. Uví-
táme samozřejmě Vaši zpětnou reakci, zajímavý postřeh či vlastní 
zkušenost. Závěrem tohoto slova bych jménem naší organizace rád 
poděkoval všem dosavadním spolupracovníkům a partnerům, ať už 
se jedná o jednotlivce, organizace, fi rmy či instituce, díky kterým Oži-
vení mohlo na svých projektech doposud pracovat.

Štěpán Rattay
ředitel Oživení, o. s.

SLOVO ÚVODEM



V roce 2008 činnosti Oživení podpořili:

Open Society Fund Praha

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci fi nančního mechanismu EHP
a Norského fi nančního mechanismu

prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti 

CEE Trust

Hlavní město Praha

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Nadace Partnerství

Velvyslanectví Nizozemského království

fotografi e z titulní strany pořízena při společném úklidu cyklostezky
podél Botiče dne 11. 11. 2008, autor Vojtěch Hrabal

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
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PROGRAM UDRŽITELNÁ DOPRAVA
V rámci tohoto programu se dlouhodobě věnujeme propagaci 
a podpoře dopravy šetrné k životnímu prostředí. Usilujeme přede-
vším o snižování nadměrné automobilové zátěže v Praze, zajištění 
většího bezpečí a komfortu chodců na jejich každodenních cestách 
městem, vytvoření bezpečné a propojené dopravní infrastruktury 
pro pražské cyklisty, osvětu zacílenou na podporu nízkoenergetické 
dopravy ve vztahu k široké veřejnosti, veřejné správě i odborníkům. 
Zvláštní pozornost zaměřujeme na nejvíce ohrožené a současně 
znevýhodněné skupiny chodců – děti, rodiče s kočárky, občany na 
invalidních vozících a nevidomé. 

Občanským iniciativám, 
které se zabývají ochranou 
životního prostředí, ale 
i jednotlivcům a dalším in-
stitucím, mezi něž patří ze-
jména školy, poskytujeme 
poradenství a zajišťujeme 
medializaci jejich problé-
mů a výsledků práce. Vy-
tváříme síť konzultantů pro 
osvětovou práci se školami 
v oblasti udržitelné mo-
bility. Pořádáme odborné 
semináře a konference na 
téma pěší a cyklistické do-

pravy a osvětové akce pro veřejnost zaměřené na podporu těchto 
ekologicky šetrných způsobů dopravy.  Naši pracovníci jsou členy 
odborných pracovních skupin a komisí ve veřejné správě, které se 
zabývají pěší a cyklistickou dopravou v Praze.

Cílem našich aktivit je zejména:
♦ vznik kvalitní a plnohodnotné infrastruktury pro cyklisty, 

zejména v Praze
♦ vytvoření podmínek pro bezpečný a pohodlný pohyb pěších   

ve městě
♦ bezpečné a zdravé cesty do škol
♦ propagace udržitelných forem dopravy
♦ zklidňování dopravy

© Petra Cífková
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PROJEKTY

Dejme chodcům zelenou

V období od ledna do poloviny července 2008 proběhla druhá část 
projektu Dejme chodcům zelenou zaměřeného na zlepšení a zkva-
litnění životního prostředí obyvatel hlavního města Prahy formou 
podpory nízkoenergetických druhů dopravy. Projekt si kladl za cíl 
prosazení vyváženého přístupu k jednotlivým dopravním způso-
bům s jejich nároky na životní prostředí. 

Prostřednictvím osvětových kampaní a medializace se snažil oslovit 
veřejnost a přiblížit jí vazby mezi dopravním chováním jednotlivců 
a jeho vlivem na životní prostředí města. 

Odborným poradenstvím a konzultacemi podpořil projekt Dejme 
chodcům zelenou ve snaze o zavedení konkrétních dopravních 
opatření na zlepšení životního prostředí a zklidnění dopravy tyto 
instituce: ZŠ Meteorologická v Praze – Libuši, ZŠ Korunovační v Praze 7, 
Gymnázium Postupická v Praze 4, RKC Nová Trojka a Hudební škola 
hl. města Prahy v Praze 3.  Zmíněné instituce se zapojily do progra-
mu Bezpečné cesty do školy a postupovaly podle metodiky, jejímž 
smyslem je nejen upozornit na existující dopravní problémy, a to 
samotnými žáky mapujícími své cesty do školy, ale i nalézt a prosa-
dit způsob řešení těchto problémů ve spolupráci s veřejnou správou 
a odborníky a v neposlední řadě také účinně podporovat udržitel-
nou mobilitu na školách.

Projekt Dejme chodcům zelenou byl zacílen též na pracovníky a po-
litické představitele samosprávy. Zaměřili jsme se na monitoring, 
osvětu a advokacii udržitelných způsobů dopravy úspěšně realizo-
vaných v řadě měst Evropy. Využili jsme i potenciálu odborné veřej-
nosti, která je schopna efektivně a účinně komentovat rozhodování 
samosprávy.

Dvěma nejvýraznějšími aktivitami, které se v rámci projektu usku-
tečnily v roce 2008, byly mezinárodní konference Město pro pěší 
a Jarní cyklojízda. 

Dne 14. 2. 2008 jsme uspořádali na pražské radnici konferenci Měs-
to pro pěší, kterou navštívilo přes 160 účastníků. Příspěvky týkající 
se strategie rozvoje pěší dopravy ve městech a jejích výhod zde 



O Ž I V E N Í

8

přednesli kromě domácích 
odborníků též hosté z Vel-
ké Británie, Nizozemí a Víd-
ně. Konference měla velký 
úspěch a její uspořádání bylo 
odpovědí na zájem odborní-
ků, veřejnosti, médií i veřejné 
správy o téma pěší dopravy. 
Základní program byl navíc 
doplněn o odpolední pracov-
ní workshop vedený holand-
ským dopravním odborníkem 

Robem Methorstem, který byl zaměřen na praktické otázky uplatňo-
vání zásad podpory pěší dopravy v české realitě.

Další významnou aktivitou projektu byla Jarní cyklojízda, kterou jsme 
uspořádali dne 17. 4. 2008 ke Dni Země ve spolupráci s iniciativou 
Auto*Mat. Osvětové akce, která byla součástí celonárodní kampaně Jaro 
pro Zemi koordinované Ministerstvem životního prostředí, se zúčastnilo 
přes 1 500 zájemců. Tentokrát se ve zvýšené míře zapojili studenti 
středních škol a řada osobností veřejného života, mj. herec David 
Matásek, zpěvačka Jana Koubková či hudebník Vladimír Merta. Akce, 
jejíž součástí byla i módní přehlídka oblečení s refl exním materiálem 
z výtvarné dílny Kolouchův sen, představení CityBikes a hudební 
produkce, se setkala s výborným přijetím u zúčastněné veřejnosti.

koordinátor projektu Petra Lukešová (petra.lukesova@oziveni.cz), pod-
pořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fi nančního 
mechanismu EHP a Norského fi nančního mechanismu prostřednictvím 
Nadace rozvoje občanské společnosti, Ministerstvem životního prostře-
dí, hl. městem Prahou, Nadací Partnerství a Velvyslanectvím Nizozem-
ského království

Konference Město pro pěší, foto Oživení

Jarní cyklojízda, foto Lubomír Kotek
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Město pro pěší

V červenci 2008 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu Město 
pro pěší, jehož cílem je zlepšení kvality životního prostředí v hlav-
ním městě Praze snižováním intenzity individuální automobilové 
dopravy a podporou chůze a jízdy na kole jako nízkoenergetické, 
k životnímu prostředí šetrné a zdravé dopravy. Projekt si klade za cíl 
prosadit takové systémové změny, které obrátí pozornost veřejnosti 
i veřejné správy od preference individuální automobilové dopravy 
k využívání pěší a cyklistické dopravy jako plnohodnotného způso-
bu dopravování po městě, který má řadu výhod. 

V rámci realizace to-
hoto projektu jsme za-
měřili svou pozornost 
na základní a střední 
školy, jejich žáky, peda-
gogy a rodiče. Naším 
partnerem je občan-
ské sdružení Pražské 
matky – dlouholeté 
realizátorky projektu 
Bezpečné cesty do 
školy, které mají boha-
té zkušenosti v oblasti 
environmentální osvě-
ty na školách a do-
pravního zklidňování 
v jejich okolí.  

Na podzim 2008 jsme 
zahájili informační 
kampaň na podporu 
udržitelné dopravy ve 
vztahu ke školám. Její 
součástí bylo vytvoře-
ní metodické příručky 
Bezpečné cesty do 
školy s návody, jak za-
jistit větší bezpečnost 
a dopravní zklidnění v okolí škol, vydání dalších propagačních mate-
riálů a jejich cílená distribuce, inzerce, propagace a medializace pro-
blematiky a informování veřejnosti na webových stránkách. 
Po dlouholeté spolupráci s hlavním městem Prahou a předání našich 

  Kampaň Bezpečné cesty do školy, foto Oživení
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zkušeností a know-how se nám v témž období podařilo dosáhnout 
vytvoření veřejně podporovaného programu pro školy s názvem 
Bezpečné cesty do školy, který bude školám umožňovat aktivní 
zapojení do procesu přeměny jejich okolí v přátelské a bezpečné 
místo pro život a poskytne jim potřebnou fi nanční podporu. Praze 
dosud chyběla systematická a funkční podpora škol v otázkách řeše-
ní problémů s nadměrnou dopravou i podpora udržitelné mobility 
u nejmladší generace, proto považujeme přijetí nového programu 
městem za významný krok. 

V souvislosti s tím jsme se začali věnovat vytváření sítě konzultantů 
pro osvětovou práci s dětmi a školami, kteří budou v rámci projektu 
proškoleni na 3 seminářích (úvodní seminář proběhl 2. 12. 2008). 

Další rovinou projektu je konkrétní práce se školami při zajišťování 
větší bezpečnosti v jejich okolí a snaha o zvýšení počtu žáků a rodičů 
dopravujících se do školy pěšky nebo na kole. V rámci této praktické 
části podporujeme ve spolupráci s Pražskými matkami vybrané školy 
v jejich snahách o prosazení konkrétního dopravního řešení, jehož 
výsledkem bude – po provedení analýzy situace v okolí školy – vy-
pracování dopravní studie s návrhy na zklidnění dopravy v okolí školy 
a její předložení Magistrátu hl. m. Prahy k realizaci. Součástí naší práce 
se školami je i metodická podpora a odborné vedení škol při vypra-

Seminář pro školení konzultantů, foto Oživení
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cování tzv. školních 
cestovních plánů (plá-
nů mobility). Jedná se 
o dlouhodobou do-
pravní strategii školy 
podporující ekologic-
ké dopravování svých 
žáků do i ze školy, kte-
rá by neměla chybět 
žádné moderní škole, 
jíž není lhostejný ne-
gativní vliv nadměrné 
automobilové dopra-
vy na lidské zdraví, 
kvalitu ovzduší, hladi-
nu hluku a městskou zeleň. V roce 2008 jsme napomohli vytvoření 
4 dopravních studií a 3 plánů mobility pro pražské školy.

koordinátor projektu Petra Lukešová (petra.lukesova@oziveni.cz), pod-
pořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fi nančního 
mechanismu EHP a Norského fi nančního mechanismu prostřednictvím 
Nadace rozvoje občanské společnosti, Ministerstvem životního prostře-
dí a hl. městem Prahou

Přechod s dělicím ostrůvkem na ulici Křížová v Praze 5

© Petra Cífková
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Za Prahu bezmotorovou a Cyklospolujízda

Tento projekt lze rozdělit do dvou základních aktivit: vydání materi-
álu pro teoretickou výuku a orientaci cyklisty na městských doprav-
ních komunikacích a průvodcovství spojené s výukou v terénu, kde 
byli účastníci upozorněni na kritická místa. Teoretickou část naplňuje 
především vydání brožury „Městem na kole“, která je určena začínají-
cím cyklistům a je poučná zejména po stránce obsluhy jízdního kola 
a jízdy v městském silničním provozu. Publikace vznikla na základě 
přeloženého amerického originálu „Safe Bicycling in Chicago“, byla 
poupravena pro naše prostředí a doplněna o praktické zkušenosti 
aktivních cyklistů a specifi ka a úskalí městského provozu naší metro-
pole. Vydání tištěné verze očekáváme v průběhu roku 2009.

Pro lepší orientaci cyklisty v městském provozu byl v rámci projektu 
vytvořen soubor map, tzv. „Cyklistický slabikář“, ve kterém můžete 
nalézt seznam nejfrekventovanějších pražských cyklistických tras.  
Slabikář obsahuje vedle mapy popisující vybranou trasu i vizualizace 
a praktické návody pro plynulý průjezd nejkritičtějšími úseky. Sou-
částí teoretické části byla také práce na vývoji aplikace pro využití 
GPS navigace. 

Elektronické verze publikace Městem na kole, Cyklistického slabi-
káře či detaily k GPS navigaci naleznete na internetových strán-
kách www.doprava.oziveni.cz nebo www.prahounakole.cz.

V praktické části jsme se soustředili na průvodcovství při jízdě na 
kole po Praze, spojené s výukou v terénu. Zde jsme zaznamenali nej-
větší úspěch s oslovením účastníků, kteří se chystali zúčastnit velké 
jarní a podzimní cyklojízdy. 

koordinátor projektu Vojtěch Hrabal (hrabosh@oziveni.cz), Štěpán Rattay 
(stepan.rattay@oziveni.cz), podpořeno hl. městem Prahou a Nadací 
Partnerství

Město i pro cyklisty

V druhé polovině roku jsme spustili projekt, jehož hlavní náplní je 
vytvoření přibližně 50 kusů tzv. „Zadávacích karet“ (ZK). Jedná se 
o karty se základní technicko-geografi ckou specifi kací, které jsou 
prvotním krokem pro úpravu či vybudování nových úseků pražské 
cyklistické infrastruktury. Úkolem realizačního týmu je monitorování  
pražských cyklotras a cyklostezek se zaměřením na jejich vylepšení 
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a efektivitu, dále rekognoskace terénu a samotné navržení úprav, tj. 
sestavení zadávací karty pro vytipovaný cyklistický úsek. Všechny 
takto vybrané návrhy pro sestavení ZK jsou projednávány a schva-
lovány Komisí Rady HMP pro cyklistickou dopravu a dále doporu-
čeny Dopravním výborem MHMP ke zpracování Technické správě 
komunikací v Praze. Projekt bude ukončen v roce 2009, ale již dnes 
se můžete na pražských komunikacích setkat s úpravami, které byly 
uskutečněny díky těmto zadávacím kartám (představné pruhy, pře-
jezdy pro cyklisty, nové cyklopruhy aj., více viz kapitola Komise Rady 
HMP pro cyklistickou dopravu). 

koordinátor projektu Vojtěch Hrabal (hrabosh@oziveni.cz), Štěpán 
Rattay (stepan.rattay@oziveni.cz), podpořeno hl. městem Prahou

LOBING

Oživení dlouhodobě působí v oblasti dopravy na odpovědná místa 
– představitele státní správy i samosprávy, aby vytvářela lepší pod-
mínky pro bezpečnější a příjemnější pohyb chodců a cyklistů v uli-
cích hlavního města. Využívá k tomu svého působení uvnitř struk-
tury veřejné správy i dlouhodobé spolupráce s dalšími institucemi 
a nevládními organizacemi, jakož i médii.

Cyklistický slabikář – ukázka trasy
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Pracovní skupina BESIP při odboru dopravy MHMP 

Oživení se zabývá v rámci členství v této pracovní skupině problema-
tikou bezpečnosti chodců a cyklistů v pražských ulicích. V roce 2008 
ovlivnilo výši rozpočtu pro BESIP, jehož součástí je i program Bezpeč-
né cesty do školy (BCŠ). Působením ve skupině dosáhlo v uplynulém 
roce úprav komunikací, které byly navrženy v rámci realizovaných 
školních projektů BCŠ a zajišťují větší bezpečí nejen dětem na jejich 
cestách do škol (např. přechod se stavebně upraveným dělicím ost-
růvkem v ulici Křížová na Zlíchově, zklidnění Slezské ulice v  úseku od 
stanice Vinohradská vodárna až pod LŠU Ilji Hurníka, přechod s děli-
cím ostrůvkem přes ulici Slavíkova aj.). Dále byl na návrh Oživení ve 
spolupráci s občany zřízen např. čekací mys u tramvajového tělesa 
na Keplerově ulici, připravena projektová dokumentace pro realizaci 
zpomalovacího prahu na křižovatce Okrouhlická x Ke Stírce u MŠ Na 
Pěšinách či na ulici V Kuťatech v Praze – Uhříněvsi a realizaci dvou 
zpomalovacích prahů na ulici Radimova, včetně úpravy chodníkové-
ho mysu a úpravy křižovatky.

Přechod s dělicím ostrůvkem na Slavíkově ulici v Praze 3
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Pěší skupina při MHMP

Ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku a sdružením Pražské matky 
iniciovalo Oživení na začátku roku vznik tzv. pěší skupiny při praž-
ském magistrátu, jejímž úkolem je vytváření lepších podmínek pro 
pěší dopravu v Praze. Skupina vypracovala návrh Zásad rozvoje pěší 
dopravy, které stanovují základní podmínky pro rozvoj pěší dopravy 
v Praze jako základního, nejpřirozenějšího, ekologického a zdravé-
ho dopravování. Zásady byly zpracovány ve spolupráci s architekty 
z Útvaru rozvoje hl. města Prahy, odborníky z odborů dopravy MHMP 
i městských částí, s Technickou správou komunikací i zástupci ob-
čanských sdružení (Oživení, Pražské matky, Asistence a další) a před-
loženy na podzim Výboru dopravy ZHMP, který je vzal na vědomí 
a bude se zasazovat o jejich přijetí Radou HMP. Zásady by se měly 
stát podkladem pro zpracování pěšího generelu jako součásti právě 
vytvářeného nového územního plánu hlavního města Prahy.

Komise Rady hl. města Prahy pro cyklistickou 

dopravu

V rámci naší účasti v Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) 
se snažíme prosazovat taková dopravní opatření, která posilují cyk-
listickou infrastrukturu města, její důslednější a systémové budování 
a realizaci investičních akcí na patřičné technické a odborné úrovni. 
Komise, která vzešla z neformální pracovní skupiny, je v současné 
době iniciativním a poradním orgánem Rady HMP. 

Z dopravního hlediska se v průběhu minulého roku podařilo KCD 
úspěšně prosadit prostřednictvím navázání dobré spolupráce se 
společností Eltodo několik efektivních řešení, která úroveň cyklis-
tické infrastruktury posílila (vytvoření cyklopruhů, přejezdy pro 
cyklisty, představné pruhy atd.). Připravovaná rekonstrukce několika 
desítek světelných křižovatek ovlivnila v kladném slova smyslu i ná-
sledující akce:

♦  zřízení cyklopruhů na Vinohradské a Vršovické ulici, 
♦  změny v plánech výstavby povrchových částí městského okruhu 

(most přes  Vltavu, oblast Letné, stanice Hradčanská, Prašného 
mostu a Malovanky),

♦  zapracování páteřních cyklotras do Územního plánu hl. města 
Prahy.
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Oživení se v rámci práce v KCD mimo jiné také zabývalo odstraňová-
ním nedostatků a závad na již vybudované cyklistické síti. Soustředili 
jsme se na nepřehlednou či chybějící navigaci a zbytečné nedostat-
ky povrchu komunikací pro cyklisty. Na náš podnět bylo opraveno 
a odstraněno několik „loužových“ úseků pod Hlávkovým a Libeň-
ským mostem a na Císařském ostrově a také několik míst na nábřeží 
Ludvíka Svobody. Díky podání podnětu  byl umožněn průjezd cyk-
listů v Badeniho ulici, na několika dalších místech bylo uvedeno do 
náležitého stavu poškozené dopravní značení. Zasadili jsme se také 
o odstranění závad ve sjízdnosti některých páteřních cyklotras – vět-
šinou šlo o překážky vzniklé v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka.

Další lobistické aktivity

Prostřednictvím tiskové besedy a následným jednáním s městský-
mi částmi napomohlo Oživení úpravě modrých zón vyznačených 
na některých pražských ulicích do těsné blízkosti přechodů, takže 
v současné době je přecházení na nich bezpečnější. V happeningu 
Spanilá jízda pražskými ulicemi pořádaném ve spolupráci s o.s. Praž-
ské matky poukázalo na špatné parkování v hlavním městě a nut-
nost jej postihovat. Vystoupením na senátním Výboru pro zahraniční 
věci, obranu a bezpečnost přispělo k navrácení kompetence měst-
ské policii měřit rychlost automobilů v obcích. Zprostředkováním 

© Petra Cífková
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argumentace (zejména statistik týkajících se prašnosti) a otevřeným 
dopisem starostce MČ Praha 2 napomohlo také k zúžení SJ magist-
rály. Na podzim během požáru v libušské tržnici Oživení upozornilo 
v otevřeném dopise primátoru Bémovi na slabiny krizového řízení 
hlavního města. 

PORADENSKÁ ČINNOST

V rámci této činnosti poskytujeme občanům či institucím, kteří se 
na nás obracejí s prosbou o radu v záležitostech týkajících dopravní 
problematiky v Praze, konzultace e-mailem, telefonicky či formou 
osobních setkání. Konzultujeme zejména dotazy na řešení doprav-
ního zklidnění cest dětí do škol, radíme školám, jak se zapojit do pro-
gramu Bezpečné cesty do školy, pomáháme řešit konkrétní dopravní 
problémy občanů v místě jejich bydliště či pracoviště.

SPOLUPRÁCE S MÉDII

Oživení seznamuje širokou veřej-
nost se všemi svými aktivitami pro-
střednictvím internetových stránek 
www.oziveni.cz. Neoddělitelnou 
součástí naší činnosti je spolupráce 
s pražskými i celostátními médii, kte-
rá informujeme o svých aktivitách 
i o důležitých otázkách souvisejících 
s dopravou v Praze prostřednictvím 
tiskových zpráv, tiskových besed 
nebo vlastních článků.  

Svou činnost v oblasti udržitelné dopravy pravidelně prezentujeme 
na veřejnosti. V roce 2008 se Oživení zúčastnilo například Dne Země 
v Toulcově dvoře, jarního Ekofestivalu, Evropského týdne mobility 
a konference EVVO v Praze. 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY

Oživení dlouhodobě úzce spolupracuje s řadou neziskových organi-
zací, které se zabývají obdobnou problematikou, a to sdílením infor-
mací, organizováním společných akcí a vzájemnou podporou. Mezi 
tyto organizace patří zejména sdružení Pražské matky, se kterými 

Tisková beseda k modrým zónám,
foto Oživení
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Oživení spolupracuje na realizaci projektu Město pro pěší a progra-
mu Bezpečné cesty do školy, Nadace Partnerství s projektem Na ze-
lenou – Bezpečné cesty do školy, o.s. Asistence s projektem Za MHD 
přístupnější, občanská iniciativa  www.prechody.cz  aj.

SPOLUPRÁCE NA VYDÁNÍ KNIHY ČESKÁ KANADA

Cílem projektu je vydání knihy Česká Kanada, kterou jeden z autorů 
výstižně nazval „krajinou na hranici“. Potkávání a smiřování protikladů 
v této krajině je jejím obecným rysem, v němž se na mnoha rovinách 
projevuje hraniční povaha. Jde přitom jak o hranice přírodní (hlavní 
evropské rozvodí Labe – Dunaj, přechod mezi výše zmíněnými dvě-
ma typy krajin), tak o ty společenské, kulturní a politické (hranice mezi 
českým a rakouským, tj. slovanským a germánským osídlením). Taková 
rozhraní jsou vždy příležitostí jak ke svárům, jichž bylo v historii nemá-
lo, tak i k vzájemnému přijetí, pochopení a soužití, které zde panovalo 
po většinu času a které ve výsledku vytváří nové hodnoty, jež by jinak 
vzniknout nemohly. Na napsání knihy se podílel netradiční autorský ko-
lektiv, složený ze studentů a pedagogů Soukromého reálného gymná-
zia Přírodní škola. Toto gymnázium od svého vzniku v roce 1993 pořádá 
každoročně na závěr školního roku dvoutýdenní výzkumnou expedici, 
při níž studenti pod odborným vedením zkoumají nejrůznější, ať již příro-
dovědné či historické, kulturní a společenské aspekty krajiny. Tyto akce byly 
od roku 1996 opakovaně směřovány právě do České Kanady. Oživení se po-
dílelo především na administrativě tohoto projektu, kterou zajišťovala záro-
veň autorka fotografi í publikovaných v této knize, Maruška Zachovalová.

koordinátorka projektu Maruška Zachovalová, podpořeno v rámci pro-
jektu Greenbelt a z vlastních prostředků Oživení, o. s.

Rybník Kačer - Česká Kanada, foto Maruška Zachovalová
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PROGRAM BEZKORUPCE
Po letech sbírání zkušeností s fungováním veřejné správy rozšířilo 
Oživení své aktivity a začalo se věnovat v rámci programu „Bezko-
rupce“ systematickému předcházení a odhalování střetu zájmů 
a korupce ve veřejné správě. Vyvíjením tlaku v otázce vyšší transpa-
rentnosti při rozhodování a hospodaření veřejné správy, upozorňo-
váním na střety zájmů našich úředníků a politiků, vymáháním zod-
povědnosti za jejich chybná rozhodnutí, svou účastí a zapojováním 
aktivních občanů do rozhodování a správy věcí veřejných se snažíme 
omezit korupční chování, klientelismus či výskyt obdobných nebla-
hých jevů v naší společnosti. 

 PROJEKTY

Vymahatelnost osobní odpovědnosti veřejných 

funkcionářů na úrovni samospráv

V červnu 2008 jsme zahájili velký projekt mapující praxi vymáhání 
osobní odpovědnosti úředníků a politiků za škody způsobené jejich 
nezákonnými rozhodnutími. Provedli jsme dva výzkumy zaměřené 
na dva typy škod, které jsou snadno vyčíslitelné, a to pokuty uděle-
né Úřadem na ochranu hospodářské soutěže za nezákonně zadané 
veřejné zakázky a soudní náklady na prohrané spory o informace. 
Výsledky ukázaly, že pouze v 5 % případů vymáhá vedení měst, obcí 
a krajů škodu po odpovědné osobě. Analýza jednotlivých případů 
dále ukázala, že se často překrývají osoby odpovědné za způsobe-
nou škodu s osobami oprávněnými tuto škodu vymáhat a že častý-
mi viníky škod jsou kolektivní orgány typu rady obce či hodnotící 
komise. Analýza současné právní úpravy vedla ke zjištění, že pokud 
vedení samosprávy škodu vymáhat odmítá, ačkoli tím porušuje zá-
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kon, neexistuje nástroj, jak takovou nezákonnost napravit. V roce 
2009 se proto v rámci projektu zaměřujeme na přípravu novelizace 
příslušných zákonů.

koordinátor projektu Tomáš Kramár (tomas.kramar@oziveni.cz), pod-
přeno CEE TRUST a Open Society Fund Praha

Veřejné zakázky v praxi

Zadávání veřejných zakázek na úrovni samospráv v ČR patří dlouho-
době k závažné korupčně rizikové a nedostatečně ošetřené oblasti. 
Pro potřebu nalezení systémového řešení Oživení provedlo kom-
parativní průzkum samospráv 70 bývalých okresních měst s cílem 
porovnat úroveň kvality a transparentnosti zadávacího procesu. Vý-
sledky potvrdily, že města mají ve většině případů nedostatečně ře-
šený systém zadávání zakázek s velkou možností politického zasaho-
vání do soutěže a zveřejňují pouze minimum informací o veřejných 
soutěžích a realizovaných zakázkách. Výsledky byly medializovány 
a byla s nimi seznámena všechna zkoumaná města s cílem rozvinout 
odborný dialog se zástupci samospráv vedoucí ke zlepšení situace. 
Zároveň byly vytvořeny adekvátní nástroje ve formě vzorových in-
terních směrnic, které zahrnují způsoby zadávacích řízení pro veřej-
né zakázky malého rozsahu, regulují organizaci zadávacích řízení 
a zavádí základní protikorupční a transparentní prvky do zadávací-
ho procesu, a zvláštní webové aplikace pro zveřejňování informací 
o veřejných zakázkách. Námi navržená opatření byla volně dána 
k dispozici všem zájemcům k připomínkování a užití v praxi. Z oslo-
vených měst projevily zájem inovovat své zadávací systémy Most, 
Vsetín a Jeseník. Samozřejmě bude záležet především na politické 
vůli vedení měst, do jaké míry budou ochotna otevřít proces zadává-
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ní veřejných zakázek veřejnosti a dobrovolně omezit svévolné zása-
hy politiků do veřejných soutěží. Jelikož žádoucí změny představují 
v podmínkách ČR dlouhodobý evoluční proces, budeme i nadále 
rozvíjet další spolupráci se samosprávami a sledovat příklady dobré 
i špatné praxe při zadávání veřejných zakázek.   

V rámci veřejného připomínkování novelizace zákona o veřejných 
zakázkách Oživení v únoru 2008 zpracovalo seznam připomínek 
a podalo  podněty na Ministerstvu pro místní rozvoj. Zároveň s tím 
bylo ze strany MMR vyhověno naší žádosti stát se připomínkovacím 
místem pro novelizaci této normy. Hlavním cílem našeho návrhu bylo 
snížit zákonný limit pro možnost zadávat veřejné zakázky mimo re-
žim zákona, tzv. veřejné zakázky malého rozsahu. Dalšího připomín-
kovacího kola jsme se zúčastnili i v prosinci 2008. Náš hlavní podnět 
však bohužel nebyl do novely zákona zahrnut, osud novelizace této 
klíčové normy budeme ale i nadále monitorovat a připomínkovat. 

koordinátor projektu Martin Kameník (martin.kamenik@oziveni.cz), 
podpořeno z prostředků Open Society Fund Praha

Kontrola rozdělování státních dotací –

– protikorupční audit

Na podzim roku 2008 Oživení zahájilo protikorupční audit Národ-
ních programů Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), ve spo-
lupráci s Transparency International ČR, která auditovala evropské 
prostředky. Jednalo se o vůbec první externí protikorupční audit 
státní instituce tohoto typu. 

Schéma „systému čínských zdí“ uplatněného při veřejné soutěži



O Ž I V E N Í

22

Na základě vyhodnocení systému vnitřních pravidel, anonymního do-
tazníkové šetření mezi zaměstnanci, interview s vybranými zaměstnan-
ci fondu a kontroly vzorků podpořených projektů jsme zpracovali mapu 
korupčních rizik a navrhli vedení fondu alternativy protikorupčních 
opatření. Díky zkušenostem z provedeného auditu má Oživení k dis-
pozici funkční metodiku zpracování a vyhodnocení protikorupčního 
auditu, kterou využije u dalších aktivit tohoto druhu. 

koordinátor projektu Štěpán Rattay (stepan.rattay@oziveni.cz), podpo-
řeno SFŽP a Open Society Fund Praha

Občan v právním státě II.

Oživení navázalo na projektové aktivity z minulého roku a dále se 
věnovalo rozvoji watchdogových aktivit, zejména na úrovni měst 
a obcí. Vzhledem ke zvýšené poptávce aktivistů po konkrétních ře-
šeních ochrany veřejných zájmů se stěžejní aktivity projektu přesu-
nuly zejména na pokračování a prohloubení řešení dlouhodobých 
problémů spojených s činností samospráv jako jsou špatná vymaha-
telnost práva na informace, institucionální neodpovědnost volených 
představitelů a případy úřední zvůle. V poradenství a síťování pro-
tikorupčních aktivistů jsme pokračovali na stávající úrovni, hlavně 
formou provozování emailové konference, která poskytuje indivi-
duální protikorupční poradenství a prostor pro vzájemnou výměnu 
cenných watchdogových zkušeností. 

riziko
korupce

monopol
moci

volnost
v rozhodování+ -=

Protikorupční vzorec dle Roberta Klitgaarda – metodika protikorupčního auditu
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Již počtvrté byl pro protikorupč-
ní aktivisty uspořádán víkendový 
seminář na zámku Rozsochatec, 
jehož náplní bylo formou předná-
šek a skupinového brainstormingu hledat odborné řešení aktuálních 
korupčních problémů a rizik při správě věcí veřejných v českých sa-
mosprávách. Mezi hlavní témata letošního ročníku patřily vymaha-
telnost osobní odpovědnosti za způsobené škody, nehospodárné 
nakládání s obecním majetkem, obecní rozpočty, přístup k infor-
macím, internetové nástroje zvyšující transparentnost a zkušenosti 
z medializace korupčních kauz. 
V rámci vzdělávacích aktivit Oživení uspořádalo dva semináře v Pra-
ze a Mostě na téma svobodného přístupu k informacím a transpa-
rentnosti veřejných zakázek. 

1 § 93 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 42 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů a § 60 odst. 4 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
2 § 16 odst. 2 písm. c), d) a f ) zákona č.128/2000 Sb., § 12 odst. 2 písm. b),d) a f ) zákona č.129/2000 Sb. a § 7 písm. c), d) a g) 
zákona č.131/2000 Sb.
3 § 95 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., § 43 zákona č.129/2000 Sb. a § 65 zákona č.131/2000 Sb.

Policy paper - Mohu si legálně nahrát zasedání zastupitelstva?, autor Mgr. Pavel Grošpic
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Pro účely šíření protikorupčního know-how Oživení vydalo první 
z řady tzv. policy paperů – dokumentů řešících praktický problém, 
shrnujících poznatky z probíhajících právních kauz – a to na téma 
legálního nahrávání zasedání místního zastupitelstva.

Velký důraz byl kladen na pokračování a zahájení nových strategic-
kých právních kauz, kterými se snažíme otestovat právní cesty, jaký-
mi lze účinně hájit veřejné zájmy. Vedle pokračujícího vedení sporů 
o práva na informace jsme nově zkoumali možnosti postihu střetu 
zájmů poslanců PSP ČR dle nového znění zákona o střetu zájmů. 
V průběhu roku jsme také podali podnět ke kontrole samostatné 
působnosti města Čelákovice a také podnět na Komisi EHS pro vy-
slovení neslučitelnosti veřejné podpory poskytnuté ze strany VZP na 
rozvoj projektu elektronické zdravotní knížky.

koordinátor projektu Martin Kameník (martin.kamenik@oziveni.cz), 
podpořeno Ministerstvem vnitra ČR a Open Society Fund Praha

Cena dálnic

V roce 2008 jsme po-
kračovali ve spolupráci 
s Ekologickým práv-
ním servisem na jejich 
projektu  cenadalnic.
cz. Cílem projektu 
bylo zpracovat kritické 
hodnocení systému fi -
nancování a výstavby 
dopravní infrastruk-
tury v ČR a upozornit 
laickou i odbornou 
veřejnost a politickou 
reprezentaci na chro-
nické problémy a rizika 
s tím spojená.

Oživení zpracovalo 
průzkum komparativních analýz cen českých a zahraničních dálnic, 
dopravních strategií a koncepcí, procesu schvalování dopravních 
investic a na příkladech dvou dopravních staveb – dálnic D8 a D11 – 
demonstrovalo postupné navyšování cen stavebních děl.  
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Výsledky analýzy potvrdily, že ceny českých dálničních staveb jsou 
oproti zahraničí značně předražené a že nepřesná kalkulace cen 
představuje závažný problém v plánování a výstavbě dopravní infra-
struktury. Např. cena nedokončeného úseku dálnice D8 byla opro-
ti původním odhadům navýšena o celých 133%. Stát a odpovědné 
orgány evidentně selhávají v rozhodování o investicích do výstavby 
a modernizace silniční infrastruktury, neexistují jasně defi nované 
priority, dle kterých by se posuzovaly a hodnotily plánované do-
pravní stavby. Dlouhodobě tak hrozí riziko neúčelného vynaložení 
značných veřejných prostředků, zatímco počet rozestavěných sta-
veb se zvyšuje a zároveň se snižují disponibilní zdroje. Celý proces 
plánování a schvalování dopravních investic trpí špatným a nepřes-
ným odhadem budoucích nákladů a celkově nízkou transparentnos-
tí rozpočtu, což ústí v pouhé formální schvalování předem určených 
staveb místo věcného a racionálního posouzení skutečného přínosu 
a dopadů investic na společnost a životní prostředí. Mimo to Oživení 
dokázalo, že Ředitelství silnic a dálnic, odpovědné za výstavbu silnič-
ní infrastruktury, zadáním srovnávací analýzy cen dálnic spřízněné 
projektantské fi rmě vědomě zveřejnilo nepřesné a zavádějící údaje 
snižující reálný problém předražených staveb. Oblast veřejných in-
vestic do dopravní infrastruktury je proto značně otevřená různým 
skrytým lobistickým a korupčním tlakům, které se stupňují se zvyšu-
jícím se rozpočtem na stavby v posledních letech.  

 Všechny analýzy byly zveřejněny na stránkách projektu www.cenadal-
nic.cz. Uvedená zjištění byla v květnu předložena v otevřeném dopisu 
poslancům PSP ČR, odpovědným za schvalování rozpočtu Státního fon-
du dopravní infrastruktury ČR na rok 2009. Dále byly k tématu vydány tři 
tiskové zprávy a uspořádány dvě tiskové konference, které se setkaly se 
značným ohlasem v médiích. Bohužel dle názoru značné části politické 
reprezentace a odpovědných státních orgánů Oživení ani EPS nejsou 
považovány za partnery pro analýzu problémů fi nancování dopravní 
infrastruktury a jejich řešení a naše zjištění nebyly akceptovány. Přesto 
lze pozitivně hodnotit, že v létě Ministerstvo dopravy ČR přijalo tzv. ce-
nové normativy, dle kterých by se měly nadále kalkulovat předpokláda-
né náklady na plánované investice, čímž se zkvalitní další rozhodovací 
proces.

I přes odmítavou reakci politiků a státních orgánů budeme oblast 
fi nancování dopravní infrastruktury  nadále monitorovat.

realizováno ve spolupráci s Dopravní federací NNO a EPS, podpořeno 
z prostředků Open Society Fund Praha
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Servis pro občany

Oživení díky své mediální publicitě funguje jako poradenské cent-
rum v problematice korupce a střetu zájmů nejen pro běžné občany, 
zastupitele i úředníky, ale v neposlední řadě i pro novináře. Práci na 
jednotlivých kauzách podezření ze střetu zájmů, korupce nebo ma-
nipulace s veřejnými fi nancemi pokládáme za podstatnou součást 
své činnosti. Začlenění právníka do našeho protikorupčního týmu 
nám navíc umožňuje samostatně vést soudní spory.

Vedle desítek jednorázových poradenství e-mailem, telefonicky či 
osobně jsme se letos systematicky věnovali několika kauzám. Právně 
a mediálně jsme pomáhali člence zastupitelstva, která je trestně stí-
hána za pomluvu starosty; pomoc v přístupu k informacím a medi-
ální a právní servis jsme poskytli také další zastupitelce z města Ner-
atovice; konzultace a medializaci jsme zajistili v kauze nevýhodné-
ho pronájmu městského prostranství v Chebu; právní pomoc jsme 
poskytli občanovi při neumožnění nahrání audiozáznamu zasedání 
zastupitelstva atd. 

Pokračovali jsme také v dlouholeté právní pomoci paní Boženě Har-
máčkové při vedení sporů probíhajících u Obvodního soudu pro 
Prahu 1 o náhradu platu a určení neplatnosti výpovědi dané paní 
Harmáčkové městskou částí Praha 1 v červnu 2006. Na výzvu soudu 
byly učiněny potřebné procesní úkony a též bylo zahájeno jednání 
o mimosoudním vyrovnání se zmíněnou městskou částí. Očekává-
me, že dojde k mimosoudnímu vyrovnání, kterému jsou obě strany 
sporu nakloněny.

podpořeno z prostředků Open Society Fund Praha

Protikorupční seminář Rozsochatec 2008, foto Oživení
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Protikorupční politika státu

Oživení je členem Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korup-
cí pod MV ČR a na pravidelných jednáních se aktivně vyjadřuje k pro-
tikorupční politice státu. V květnu veřejně podrobilo kritice Zprávu 
o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci, ve které vláda ne-
koncepčně a nesystémově přistupuje k boji proti korupci a bez dů-
vodu upustila od zavedení klíčových protikorupčních instrumentů 
jako je regulace lobingu, zpřísnění nakládání s majetkem na úrovni 
samospráv a omezení individuální zákonodárné iniciativy poslanců. 
Bohužel v průběhu funkčního období vlády se ukázalo, že boj proti 
korupci není vládní prioritou, a ocitl se spíše na periferii zájmů oproti 
původně deklarovaným úmyslům v programovém prohlášení vlády, 
což se negativně projevuje v neefektivní a nesystémové tvorbě a im-
plementaci zásadních protikorupčních instrumentů. Oživení nadále 
bude sledovat vývoj protikorupční politiky v ČR i v zahraničí a bude 
připraveno přispět kritickými poznatky ke zlepšení situace na poli 
boje proti korupci.  

Účast v Protikorupční komisi

Rady hl. města Prahy

V rámci působení v Protikorupční komisi Rady HMP se Oživení snaží 
prosazovat transparentnější rozhodovací procesy vedoucí k hospodár-
nějšímu nakládání s majetkem města Prahy. Jedním z velkých úspěchů 
v činnosti této komise bylo prosazení realizace Mapy korupčních rizik 
Magistrátu hl. města Prahy. Zjištění a navržená opatření z tohoto auditu 
budou prezentována v roce 2009. Oživení v rámci této komise připo-
mínkuje nově vznikající Protikorupční strategii MHMP, prosazuje větší 
informační otevřenost Magistrátu a přechod na elektronické zadávání 
veřejných zakázek. Jako důležité a nesamozřejmé se ukázalo také pro-
sazování protikorupčních opatření, které vyplynuly z Mapy korupčních 
rizik připravené nezávislým auditorem. 

Dalším úspěchem je zprovoznění internetové databáze veřejných 
zakázek na stránkách pražského magistrátu, která díky nebývale 
podrobnému a včasnému množství informací umožňuje mnohem 
efektivnější veřejnou kontrolu. Vznik takovéto databáze navrhlo 
Oživení magistrátu již před čtyřmi lety a od té doby její vytvoření 
neustále prosazovalo.    
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Finanční zdroj
v Kč

Nadace Open Society Fund Praha 1 506 330

Nadace rozvoje občanské společnosti 1 365 290

Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 353 264

Ministerstvo vnitra ČR 509 877

Ministerstvo pro místní rozvoj 189 584

Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP 229 369

Nadace Partnerstvi 120 000

Royal Netherlands Embassy 38 000

The Rockefeller Brothers Fund 4 476

Účelový dar od UVT, s.r.o. 45 000

Tržby za vlastní výkony 103 735

Úroky z bankovního účtu 430

CELKEM 4 465 354

Výnosy podle zdrojů

Prostředky ze státního rozpočtu ČR 509 877

Prostředky s místních rozpočtů ČR 229 369

Prostředky EU 1 554 873

Nadace 1 984 070

Ostatní 187 165

CELKEM 4 465 354

Výnosy organizace

Prostředky ze státního rozpočtu ČR     

Prostředky s místních rozpočtů ČR      

Prostředky EU

Nadace  

Ostatní

Podíl zdrojů na celkových výnosech
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Náklady organizace

Činnost
v Kč

Střet zájmu a korupce ve veřejné správě 1 506 330

Občan v právním státě II. 510 000

Vymáhání osobní odpovědnosti úředníků státní správy a samosprávy 353 264

Dejme chodcům zelenou a Město pro pěší 1 423 290

Cyklospolujízda 100 000

Za Prahu bezmotorovou 229 369

Zelený pás – Green Belt 194 060

Ostatní náklady organizace 54 915

CELKEM 4 371 227
Program

Bezkorupce 2 424 509

Udržitelná doprava 1 946 718

Rok
v Kč

2004 1 587 276

2005 1 780 595

2006 5 084 827

2007 4 464 775

2008 4 465 354

Vývoj výnosů organizace

55%

45% Bezkorupce

Udržitelná doprava

Čerpání nákladů podle hlavních aktivit organizace
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Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek 42 196,00 42 196,00

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek 341 719,00 341 719,00

Dlouhodobý fi nanční majetek 0,00 0,00

Oprávky k dlohodobému majetku -299 523,00 -299 523,00

B. Krátkodobý majetek 1 772 989,78 1 977 954,38

Zásoby 0,00 0,00

Pohledávky 12 700,00 33 350,00

Krátkodobý fi nanční majetek 1 723 772,28 1 890 097,38

Jiná aktiva 36 517,50 54 507,00

Aktiva celkem 1 815 185,78 2 020 150,38

PASIVA

A. Vlastní zdroje 1 673 628,58 1 692 099,18

Jmění 292 502,78 292 502,78

Fondy 1 450 032,48 1 374 376,58

Účet výsledku hospodaření -68 906,68 94 126,50

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00 -68 906,68

B. Cizí zdroje 141 557,20 328 051,20

Rezervy 0,00 0,00

Dlouhodobé závazky 0,00 20 650,00

Krátkodobé závazky 141 557,20 307 401,20

Jiná pasiva 0,00 0,00

Pasiva celkem 1 815 185,78 2 020 150,38

Rozvaha (bilance) ke dni 31. 12. 2008
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Stav k rozvahovému dni

Hlavní

činnost

Hospodářská 

činnost
Celkem

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 206 948,30 0,00 206 948,30

Opravy a udržování 3 719,00 0,00 3 719,00

Cestovné 38 123,00 0,00 38 123,00

Náklady na reprezentaci 21 881,50 0,00 21 881,50

Ostatní služby 2 492 427,82 0,00 2 492 427,82

Mzdové náklady 1 223 340,00 0,00 1 223 340,00

Zákonné sociální pojištění 360 975,00 0,00 360 975,00

Zákonné sociální náklady 4 334,00 0,00 4 334,00

Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00

Ostatní pokuty a penále 7 461,00 0,00 7 461,00

Odpis nedobytné pohledávky 4 000,30 0,00 4 000,30

Kurzové ztráty 488,20 0,00 488,20

Jiné ostatní náklady 7 529,55 0,00 7 529,55

Odpisy dlohodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00 0,00

Daň z příjmů celkem 0,00 0,00 0,00

Náklady celkem 4 371 227,67 0,00 4 371 227,67

VÝNOSY  

Tržby z prodeje služeb 101 235,00 0,00 101 235,00

Úroky 0,00 0,00 0,00

Jiné ostatní výnosy 429,64 0,00 429,64

Přijaté příspěvky (dary) 2 069 569,89 0,00 2 069 569,89

Provozní dotace 2 294 119,64 0,00 2 294 119,64

Výnosy celkem 4 465 354,17 0,00 4 465 354,17

Výsledek hospodaření před zdaněním 94 126,50 0,00 94 126,50

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění 94 126,50 0,00 94 126,50

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2008
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Název účetní jednotky: Oživení

Právní forma: občanské sdružení

Sídlo: Lublaňská 18, Praha 2

Datum zápisu: 13. 11. 1997

Identifi kační číslo: 67365353

Účetní období: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

Rozvahový den: 31.12. 2008

Datum sestavení závěrky: 16. 3. 2009

1. Všeobecné údaje o účetní jednotce k 31. 12. 2008

Účel sdružení

ochrany přírody a krajiny a kulturních památek;

přípravy  provádění rozvojových programů pro obce v ČR;

přípravy a zřizování zelených koridorů a stezek kulturního dědictví;

organizování mezinárodních společenských a ekonomických kontaktů;

organizování zdrojů pro rehabilitaci a využití českého kulturního a přírodního dědictví;

navrhování sítě pěších a cyklistických tras.

Statutární orgán
Ing. Štěpán Rattay – ředitel

Mgr. Tomáš Kramár – předseda

Zakladatelé sdružení

Petr Štěpánek

Dan Mikláš

Soňa Dederová

Výše jmění 292 502,78 Kč

2. Dlouhodobý majetek

Účetní jednotka účtuje o dlouhodobém majetku, vymezeném jako samostatné movité  věci, jejichž ocenění je  vyšší  

než 3.000,- Kč a doba použitelnosti delší než  1 rok. Účetní jednotka účetně odepisuje majetek, ke kterému má 

vlastnické právo, jehož ocenění je vyšší nëž 40.000,- Kč a doba použitelnosti je vyšší než jeden rok

3. Použité účetní metody

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků,  o rozdílu majetku  

a závazků,  o nákladech  a výnosech  a o  výsledku hospodaření.  O skutečnostech, které jsou  předmětem účetnictví, 

účtuje v období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, účtuje i v účetním  

období, v němž zjistila uvedené skutečnosti. Účetním obdobím je kalendářní rok. Při vedení účetnictví  účetní 

jednotka  dodržuje postupy účtování podle vyhlášky č. 504/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují 

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření v členění podle druhů činností: Účetní jednotka vykonává pouze hlavní činnost v souladu s vymezením účelu, pro který byla zřízena

Daňové úlevy na dani z příjmů
Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP.  

Účetní jednotka nevyužila  možnosti snížit svůj daňový základ podle  ustanovení $ 20 odst. 7 ZDP

Způsob vypořádání výsledku hosp. z předcházejících 

účetních období:

Výsledek hospodaření roku 2007 ve výši –69.316,68 Kč byl na základě schválení výsledku hospodaření valnou 

hromadou  převeden na účet Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let

5. Veřejné sbírky
Veřejná sbírka na zajištění pozůstalých po Janu Bouchalovi, zaregistrovaná u Magistrátu hlavního města Prahy 

pod č.j. S-MHMP/20092/2006, byla k 23. 4. 2008 ukončena

6. Způsob zpracování účetních záznamů:

Účetní data se zpracovávají elektronicky. Používá se účetní software FINESA® pro vedení podvojného 

účetnictví,  který odpovídá  požadavkům, uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Po  předchozí 

kontrole a  schválení účetních  dokladů odpovědnými pracovníky, zajišťuje jejich zpracování na základě 

smlouvy o  vedení účetnictví Ing.Marek Sezima

7. Informace o zaměstnancích Účetní jednotka má 4 zaměstnance, vyjádřeno přepočteným stavem zaměstnanců za účetní období

8. Komentář k významným položkám rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty:

Počínaje účetním období 2004 účtuje účetní jednotka zdroje  přijaté od jiných osob za účelem plnění hlavního 

poslání na účty fondů (položka Rozvahy A.I.2.Fondy.)

Příloha k účetní uzávěrce
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STRUKTURA ORGANIZACE

Nejvyšším orgánem občanského sdružení Oživení je valná hromada 
jeho členů, která volí předsedu sdružení a schvaluje obsazení pozice ře-
ditele sdružení. Předseda a ředitel jsou statutárními orgány sdružení. 

Členové sdružení k 31. 12. 2008: 

Tomáš Kramár – předseda sdružení
Lenka Petráková – revizorka sdružení 
Štěpán Rattay – výkonný ředitel sdružení
Pavel Nepivoda – pokladník sdružení
Petra Lukešová – členka sdružení
Jan Regal – člen sdružení
Radek Přílepek – člen sdružení

Petr Štěpánek – čestný předseda sdružení

V Oživení v roce 2008 pracovali:

Radana Tichavská – fi nanční ředitelka
Petra Lukešová – program Udržitelná doprava
Jarmila Johnová – program Udržitelná doprava
Eva Šuchmanová – program Udržitelná doprava 
Michal Křivohlávek – program Udržitelná doprava
Vojtěch Hrabal – program Udržitelná doprava
Tomáš Kramár – program Bezkorupce
Martin Kameník – program Bezkorupce
Pavel Grošpic – program Bezkorupce 
Štěpán Rattay – program Bezkorupce
Daniela Plná – vedoucí kanceláře 
Magdalena Kýnová Učíková – public relations
Lenka Petráková – monitoring médií
Jan Regal – webmaster, grafi k
Maruška Zachovalová – provoz a vedení kanceláře
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Maruška Zachovalová zemřela 22. června 2008 na následky havárie při 
závodu historických sajdkár 17. ročníku Czech Tourist Trophy v Hořicích. 

Tragickou havárii nepřežil ani její otec, se kterým společně na sajdkáře 
již několik let jezdila v tandemu. Maruška byla nepostradatelnou 

součástí  a vždy veselou a vitální vzpruhou naší práce v Oživení, kde 
se především starala o plynulý chod kanceláře. Jako dokumentární 
fotografka s citlivým přístupem k životnímu prostředí  a hlubokým 

vztahem k přírodě se podílela na projektech týkající se tématu 
udržitelné dopravy. Její životní láska k historickým motocyklům se jí 
stala osudnou. Vždy se na závod pečlivě připravovala a několik dnů 

předem závodem žila. Vysokého nebezpečí tohoto koníčku si byla plně 
vědoma, přesto její touha a dobrodružná povaha vyhrály. 

fotografi e z projektu Česká Kanada, autorka Marie Zachovalová
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Se sdružením Oživení dále spolupracovali:

Asistence, o.s., Ateliér pro životní prostředí, Auto*Mat, o.s., Bionaut, 
Ondřej Boháč, Tomáš Cach, Centrum SOS Praha, Citybikes.cz, 
Petra Cífková, Compress – kontaktní kancelář města Vídně, Petr 
Czasch, Erik Čipera, Děti Země, Econnect, Ekologický právní servis, 
Vratislav Filler, Silvie Gajdošíková, Daniela Göttlová, Iva Hájková, 
Hynek Hanke, Štěpán Hon, Miroslav Iglo, Inštitut pre ekonomické 
a sociálne reformy, Božena Harmáčková, Věra Jakubková, Jan 
Kadeřábek, Anna Kaslová, Petr Kodytek, Barbora Kolárová, Martin 
Komárek, Petra Kolínská, Kolouchův sen, Martin Kotas, Luboš 
Kotek, Krásný Ztráty, Jan Krčmář, Oldřich Kužílek, Martin Mareček, 
Maxximal.cz,  Alena Mejstříková, Rob Methorst, kavárna Mlýnská, 
Mokas, Daniel Mourek, Mujlanskroun.cz, Nadace Partnerství, 
Nakole.cz, Helenka Neubertová, Paul Osborne, Otevřená společnost 
o.p.s., Ráchel Paslerová, Radek Patrný, Vlado Pirošík, Písečná o.s., 
Jan Pochman, Karolína Pochmanová, Michal Prager, Prahounakole.
cz, Pražské matky, o.s., Tomáš Prousek, Ing. Petr Raška, Markéta 
Reedová, Robert Sedlák, Martin Skalský, Šárka Sklenářová, Jakub 
Smolík, Marta Smolíková, Ing. Eva Staňková, Gabriele Steinbach, 
Otakar Strunecký, Táňa Svobodová, Květoslav Syrový, Jakub Široký, 
Jana Škopková, Petr Šmalec, Petr Šmíd, Markéta Šoltysová, Šugy, 
Rodney Tolley, Ondřej Tošner, Transparency International ČR, 
Transparency International Slovensko, Miroslav Trejtnar, Ústav 
pro ekopolitiku, o.p.s., ÚVT, s.r.o., Michaela Valentová, Jan Valeška, 
Radka Valigurová, Linda Veselá, Tereza Vohryzková, Wordspace 
Press, Tomáš Wunsch, Zelený kruh, žákovské zastupitelstvo ZŠ 
Meteorologická a další spolupracovníci a dobrovolníci.

VŠEM TÍMTO DĚKUJEME!
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