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Slovo úvodem

Milí přátelé,

boj proti korupci a doprava šetrná k životnímu prostředí jsou dle našeho
názoru témata, kterými se musíme zabývat dlouhodobě a důsledně.
Naše organizace se zaměřuje na posílení těchto dvou důležitých oblastí
života společnosti a také na to, abychom získané postřehy a zkušenosti
předali i dalším občanům včetně těch nejmladších. Snažíme se probouzet
a podporovat občanskou angažovanost a zapojit tak společnost
i jednotlivce aktivně do procesu rozhodování o věcech veřejných. 

Rádi bychom Vám proto i letos prostřednictvím této výroční zprávy 
představili přehled našich snah a aktivit za uplynulý rok 2009. V úvodu
této výroční zprávy si Vás dovolím upozornit na některé z nich.

Cesta do školy už není co bývala. Rodiče mají strach o bezpečnost svých
dětí a nechtějí je pustit samotné do stále více houstnoucí městské 
dopravy. Často je sami vozí autem až před školu, čímž se druhotně
na tomto problému podílejí. Projekt Město pro pěší, který realizujeme
v rámci programu Udržitelná doprava, mimo jiné reaguje na tento
nešťastný trend.

O problémech se má diskutovat – a korupce v České republice skutečně
problémem je –, proto bych Vás zde také rád upozornil na nově vznika-
jící internetové protikorupční diskusní fórum, které jsme spustili v rámci
našeho programu Bezkorupce.

Věřím, že i Vy naleznete v našem počínání smysl a zůstanete nadále
našimi příznivci. Váš zájem a vyjádřená podpora je pro naši motivaci 
nesmírně důležitá. Pokud i Vás nespokojenost se zmiňovanými tématy
nenechává klidnými a rádi byste tuto situaci změnili, neváhejte nás 
kontaktovat. 

Rád bych všem, kteří nás v průběhu roku 2009 podporovali či se podíleli
na našich projektech, poděkoval za vloženou důvěru a spolupráci.  

Za Oživení

Štěpán Rattay
ředitel 
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Udržitelná doprava

V rámci tohoto programu se dlouhodobě věnujeme propagaci
a podpoře dopravy šetrné k životnímu prostředí. Usilujeme především
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 a osvětu zacílenou na podporu nízkoenergetické dopravy
ve vztahu k široké veřejnosti, veřejné správě i odborníkům. Zvláštní
pozornost věnujeme nejvíce ohroženým a současně znevýhodněným
skupinám chodců – dětem, rodičům s kočárky, občanům na invalidních
vozících a nevidomým. 

Občanským iniciativám, které se zabývají ochranou životního prostředí,
ale i jednotlivcům a dalším institucím, mezi něž patří zejména školy,
poskytujeme poradenství a zajišťujeme medializaci jejich problémů
a výsledků práce. Vytváříme síť konzultantů pro osvětovou práci
se školami v oblasti udržitelné mobility. Pořádáme odborné semináře
a konference na téma pěší a cyklistické dopravy 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

• vytváření podmínek pro bezpečný a pohodlný
pohyb pěších ve městě

• bezpečné a zdravé cesty do škol
• ekologická výchova, poradenství a osvěta
• propagace udržitelných forem dopravy
• zklidňování dopravy
• ochrana ovzduší

Cyklovýlet ZŠ Jeseniova v rámci projektu Bezpečné cesty do školy
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Město pro pěší

V roce 2009 pokračoval dvouletý projekt Město pro pěší zahájený
v červenci 2008, jehož cílem je zlepšení kvality životního prostředí
v hlavním 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 plnohodnotných způsobů
dopravování po městě, které mají řadu výhod. 

V rámci realizace tohoto projektu jsme zaměřili svou pozornost na základní
a střední školy, jejich žáky, pedagogy a rodiče. Naším partnerem je
občanské sdružení Pražské matky – dlouholeté realizátorky projektu
Bezpečné cesty do školy, které mají bohaté zkušenosti v oblasti
environmentální osvěty na školách a dopravního zklidňování v jejich okolí.  

Po dlouholeté spolupráci s hlavním městem Prahou a předání našich
zkušeností a know-how se nám podařilo dosáhnout vytvoření veřejně
podporovaného programu pro školy s názvem Bezpečné cesty do školy,
který bude školám umožňovat aktivní zapojení do procesu přeměny
svého okolí v přátelské a bezpečné místo pro život a poskytne jim
potřebnou finanční podporu. Praze dosud chyběla systematická
a funkční podpora škol při řešení problémů s nadměrnou dopravou
i podporování udržitelné mobility u nejmladší generace, proto považujeme
přijetí nového programu městem za významný krok. 

V lednu 2009 byl na základě našich aktivit vyhlášen hlavním městem
první ročník programu Bezpečné cesty do školy, do kterého se mohly
přihlásit základní a střední školy v Praze.

Součástí našich aktivit pak bylo spolu se školami vybranými do programu
zajišťování větší bezpečnosti v jejich okolí a zvýšení počtu žáků a rodičů
dopravujících se do školy pěšky nebo na kole. Ve spolupráci s Pražskými
matkami jsme ve snahách o prosazení konkrétních dopravních řešení

Projekty
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podpořili ZŠ Jeseniova (Praha 3), Masarykovu ZŠ v Praze-Klánovicích,
ZŠ a MŠ Slivenec a SPŠS Dušní (Praha 1). Výsledkem těchto snah bylo – po
provedení analýzy situace v okolí školy – vypracování dopravní studie
s návrhy na řešení nebezpečných míst a její předložení Magistrátu hl. m.
Prahy k realizaci. Školám jsme také poskytli metodickou podporu a odborné
vedení při vypracování tzv. školních cestovních plánů (plánů mobility). Jedná
se o dlouhodobou dopravní strategii školy podporující ekologické
dopravování žáků (nejen) do školy, která by neměla chybět žádné moderní
škole, jíž není lhostejný negativní vliv nadměrné automobilové dopravy na
lidské zdraví, kvalitu ovzduší, hladinu hluku a městskou zeleň. V roce 2009
jsme na pražských školách napomohli vytvoření 4 dopravních studií 
a 4 plánů mobility, na jejichž základě školy učinily kroky (instalace stojanů
a přístřešků na kola) na podporu ekologické dopravy. 

V rámci projektu jsme uspořádali seminář o vytváření školních plánů
mobility (23. 4. 2010) a seminář pro představení a vyhodnocení
programu Bezpečné cesty do školy 2009, které byly určené školám
zapojeným do programu (dětem, pedagogům), konzultantům a dalším
zájemcům, které školíme pro osvětovou práci s dětmi a školami. 

Koordinátorka projektu: Petra Lukešová (petra.lukesova@oziveni.cz),
podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti, Ministerstvem životního prostředí
ČR a hlavním městem Prahou

Mapování nebezpečných 
míst pro dopravní studii 
na ZŠ Slivenec, foto Oživení

Hodnotící seminář – Bezpečné
cesty do školy 2009, 
foto Oživení

Úprava přístřešku na kola
v Masarykově ZŠ v Praze –
Klánovicích, foto Oživení
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Město (Prahu) i pro cyklisty

Hlavní náplní tohoto projektu bylo vytvoření více než 40 ks tzv. „zadávacích
karet“ (ZK) o celkové délce 130 km řešených tras. Jedná se o karty se
základní technicko-geografickou specifikací, které jsou prvotním krokem
pro úpravu či vybudování nových úseků pražské cyklistické infrastruktury.
Úkolem realizačního týmu bylo monitorování pražských cyklotras
a cyklostezek se zaměřením na jejich vylepšení a efektivitu, dále
rekognoskace terénu a samotné navržení úprav, tj. sestavení zadávací
karty pro vytipovaný cyklistický úsek. Všechny takto vybrané návrhy pro
sestavení ZK byly průběžně projednávány a schvalovány Komisí Rady
HMP pro cyklistickou dopravu a dále doporučeny ke zpracování
Technické správě komunikací. Na základě některých zpracovaných
zadávacích karet byla dále připravována projektová dokumentace
a následně realizována navrhovaná opatření umožňující cyklistům
bezpečnější a pohodlnější pohyb po Praze již v průběhu roku 2009. Jednalo
se především o vyznačení vybraných cyklopruhů, cyklopiktokoridorů
a bus+cyklo+taxipruhů, například v ulicích Jugoslávských partyzánů,
Na Petřinách, Střešovická, Dukelských hrdinů, Vrchlického apod. Akce se
stavebními prvky, které jsou na přípravu časově náročnější, budou
dokončeny v následujících měsících.

Koordinátor projektu: Štěpán
Rattay (stepan.rattay@oziveni.cz),
realizátor projektu: Tomáš Cach
(tomascach@centrum.cz),
podpořeno hlavním městem
Prahou a Ministerstvem životního
prostředí ČR

Příklad realizace ze zadávací
karty – cyklopruh na ulici
Dukelských hrdinů, 
foto Tomáš Prousek

Příklad zadávací karty – 
trasa Roztyly – Záběhlice
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Konzultace v rámci projektu 
„Na zelenou – Za bezpečný Nižbor“ 

V rámci spolupráce s Nadací Partnerství, která realizuje v ČR program
Na zelenou – Bezpečné cesty do školy, poskytlo Oživení konzultantku
pro Rodinné centrum Nižbor – Makovice, které se zapojilo do programu
s projektem nazvaným  Na zelenou – za bezpečný Nižbor.  Konzultantské
služby spočívaly v účasti na jednáních pracovní skupiny a poradenské
činnosti při realizaci projektu včetně pomoci RC Nižbor s vypracováním
průběžné a závěrečné zprávy.  

Konzultantka projektu: Petra Lukešová (petra.lukesova@oziveni.cz),
podpořeno Nadací Partnerství 
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Oživení dlouhodobě působí v oblasti dopravy na odpovědná místa –
představitele státní správy i samosprávy –, aby vytvářela lepší podmínky
pro bezpečnější a příjemnější pohyb chodců a cyklistů v ulicích hlavního
města. Využívá k tomu svého působení uvnitř struktury veřejné správy
i dlouhodobé spolupráce s dalšími institucemi a nevládními organizacemi,
jakož i médii.

Pracovní skupina BESIP při odboru dopravy MHMP 

Oživení se v rámci členství v této pracovní skupině zabývá problematikou
bezpečnosti chodců a cyklistů v pražských ulicích. Ovlivnilo zachování
rozpočtové položky pro BESIP 2010, kterou chtělo hlavní město v rámci
finančních úspor zcela zrušit. 

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.:

• Praha 2: dokončení dopravního zklidnění Slezské ulice, rekonstrukce
Francouzské ulice, úprava prostoru  před ZŠ Sázavská,

• Praha 3: nový přechod se citybloky přes Jeseniovu ulici u RKC Nová Trojka,
• Praha 4 – Libuš: nový přechod v ulici Generála Šišky, nový přechod

na ulici Novodvorská, upravená křižovatka ulic Novodvorská x Generála
Šišky x Meteorologická (kruhový objezd), zúžení vozovky pomocí
betonových zátarasů na ulici Generála Šišky, úprava vozovky a pás pro
cyklisty v ulici Novodvorská, 

• Praha 6: instalace stavebního zpomalovacího prahu na přechodu přes
Radimovu ulici a zklidnění prostoru před nákupním centrem Billa,
instalace stavebního zpomalovacího prahu a úprava celé křižovatky
Na Petynce x Radimova,

• Praha 7: nový přechod u křižovatky Havanská x Sládkova a Havanská x
Šmeralova a stavební úprava (zúžení vozovky) u přechodu na křižovatce
Čechova x Keramická. 

Lobbing

Zúžení vozovky u přechodu 
na křižovatce Čechova x
Keramická, foto Oživení
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Pěší skupina při MHMP

Oživení ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku a sdružením Pražské
matky iniciovalo vznik tzv. pěší skupiny při pražském magistrátu, jejímž
úkolem je vytváření lepších podmínek pro pěší dopravu v Praze.
Skupina vypracovala návrh Zásad rozvoje pěší dopravy, který stanovuje
základní podmínky pro rozvoj pěší dopravy v Praze jako základního, 
nejpřirozenějšího, ekologického a zdravého 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 občanských sdružení (Oživení, Pražské
matky, Asistence a další) a předloženy 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 HMP pro cyklistickou dopravu

V rámci spolupráce s Komisí Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
se Oživení zasazuje o vytváření kvalitní a bezpečné infrastruktury pro
všechny, kteří se chtějí dopravovat po městě na kole. Komise, která
vzešla z neformální pracovní skupiny, je v současné době iniciativním
a poradním orgánem Rady HMP. 
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Další lobbistické aktivity

Otevřenými dopisy odpovědným státním orgánům a politikům se
Oživení připojilo k protestům proti kácení stromů podél silnic, jakož
i kácení stromů na ulici Milady Horákové (oblast Molochov) v souvislosti
s výstavbou tunelového komplexu Blanka.

Oživení zpracovalo připomínky ke konceptu nového územního plánu
hl. města Prahy v oblasti pěší dopravy a zklidňování centra Prahy
a podalo jako veřejný zástupce podpořený celkem 338 podpisy občanů
vůči konceptu námitku, kterou je město povinno vypořádat. 

Otevřenými dopisy adresovanými odpovědným politikům a úředníkům
hl. m. Prahy a Ministerstva dopravy ČR jsme, s velkou podporou
veřejnosti, vystoupili proti hromadnému rušení přechodů pro chodce
přes tramvajové koleje v hlavním městě. Naše aktivity napomohly ke
znovuobnovení 63 ze 79 zrušených přechodů a zahájení prací na změně
vyhlášky Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., jejíž znění toto rušení
legalizovalo. V rámci svých jednání s Ministerstvem dopravy jsme také
podali podněty k novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, připravované Ministerstvem dopravy ČR, ve prospěch
nejohroženějších účastníků silničního provozu.

Dopisem pražskému primátorovi a podporou snah MČ Praha 2 jsme
přispěli k ponechání zúžení SJ magistrály, které považujeme za první
vstřícný krok k jejímu celkovému zklidnění. 

Nadále jsme sledovali problematiku modrých zón vyznačovaných
v pražských ulicích v těsné blízkosti přechodů a urgovali nápravu
ve prospěch zajištění větší bezpečnosti chodců.

Přechod v Bělehradské ulici 
po obnovení, foto Oživení

Zrušený přechod 
přes tramvajové koleje 
v Bělehradské ulici, Praha 2,
foto Oživení
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V rámci této činnosti poskytujeme občanům či institucím, které se na
nás obracejí s prosbou o radu v záležitostech týkajících se dopravní
problematiky v Praze, konzultace e-mailem, telefonicky či formou
osobních setkání. Konzultujeme zejména dotazy na řešení dopravního
zklidnění okolí škol, radíme školám, jak se zapojit do programu
Bezpečné cesty do školy, pomáháme řešit konkrétní dopravní problémy
občanů v místě jejich bydliště či pracoviště.

Spolupráce s médii

Oživení seznamuje širokou veřejnost se svými aktivitami prostřednictvím
internetových stránek www.oziveni.cz. Neoddělitelnou součástí naší
práce je spolupráce s pražskými i celostátními médii, která informujeme
o našich aktivitách, jakož 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 2009 se Oživení zúčastnilo například Dne Země
v Toulcově dvoře, jarního Ekofestivalu pořádaného asociací Zelený kruh
a festivalu Zažít město jinak v rámci zářijového Evropského týdne
mobility. 

Poradenská činnost

Tisková beseda k zachování
rozpočtové položky pro BESIP
2010 v dopravním rozpočtu
hlavního města, foto Oživení
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V průběhu projektu Město pro pěší jsme navázali kontakt s berlínskou
neziskovou organizací VCD (Verkehrsclub Deutschland), která nás
v rámci výměny zkušeností se zklidňováním dopravy a práce s dětmi
v této oblasti pozvala v květnu 2009 do Berlína. Díky tomuto pozvání
jsme měli možnost seznámit se s několika berlínskými základními
školami a s jejich aktivitami na podporu udržitelné mobility u nejmladší
generace, jakož i s možnostmi účinné podpory pěších a cyklistů
ve městě. Se školami jsme nadále zůstali v kontaktu pro další spolupráci
– přizvali jsme je na pražskou konferenci Město pro děti v dubnu 2010.

Pokračovali jsme ve spolupráci s britskou organizací Sustrans zabývající
se udržitelnou dopravou, která nám poskytla podklady pro některé naše
výukové materiály a zprostředkovala kontakt se základní školou
v anglickém Yorku, kterou jsme též přizvali k účasti na konferenci.

Spolupráce s dalšími subjekty

Oživení dlouhodobě spolupracuje s řadou neziskových organizací, 
které se zabývají obdobnou problematikou, a to sdílením informací,
organizováním společných akcí a vzájemnou podporou. Mezi ně patří
zejména sdružení Pražské matky, se kterým spolupracuje na realizaci
projektu Město pro pěší a programu Bezpečné cesty do školy, Nadace
Partnerství s projektem Na zelenou – Bezpečné cesty do školy, o. s.
Asistence s projektem Za MHD přístupnější, občanská iniciativa
www.prechody.cz, která upozorňuje na nebezpečné přechody a místa
na pražských komunikacích, a sdružení Auto*mat v oblasti prosazování
udržitelné mobility ve městě. 

Spolupráce se zahraničními subjekty
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K již tradičním akcím sdružení patřil jarní úklid zelené cyklostezky podél
Botiče v úseku mezi Záběhlickým zámečkem a sportovním areálem Hamr
v Praze 10 – Záběhlicích.

Úklid Botiče

Jarní úklid cyklostezky 
podél Botiče, foto Oživení
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Program Bezkorupce

V rámci tohoto programu dlouhodobě usilujeme o snižování výskytu
korupce, střetu zájmů, klientelismu a dalších forem zneužívání veřejné
moci k soukromému prospěchu. Poskytujeme obětem korupce komplexní
servis včetně právního poradenství, odhalujeme a medializujeme jednotlivé
korupční případy, spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení,
realizujeme výzkumy, analýzy a protikorupční audity, navrhujeme
a prosazujeme systémová opatření. Snažíme se zvýšit transparentnost
rozhodování a hospodaření veřejných institucí a vymahatelnost osobní
odpovědnosti veřejných funkcionářů a posílit tak aktivní účast občanů. 

Mezi hlavní oblasti našeho zájmu patří právo na informace, zadávání
veřejných zakázek a nakládání s nemovitým majetkem. V neposlední řadě
se věnujeme šíření protikorupčního know-how, vzdělávání a síťování
protikorupčních a občanských aktivistů.

Naše aktivity a cíle:

• posilování transparentnosti veřejné správy 
• vymáhání osobní odpovědnosti veřejných

funkcionářů
• kontrola nakládání s veřejným majetkem
• prosazování systémových změn

prostřednictvím analyzování korupčních
rizik a vytváření protikorupčních strategií
na úrovni veřejné správy

• watchdog a medializace korupčních kauz
• šíření protikorupčního know-how a síťování

protikorupčních aktivistů

Oživení již tradičně v rámci programu Bezkorupce uspodářalo 
6. protikorupční seminář v Rozsochatci) 
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Vymahatelnost osobní odpovědnosti 
veřejných funkcionářů

Průvodními jevy korupčního chování bývají často nezákonné postupy
v rozhodování, ať už ve správních řízeních, či například při zadávání
veřejných zakázek. Za tyto nezákonné postupy bývají samosprávy (obce,
města, kraje) sankcionovány, mohou např. dostat pokutu České inspekce
životního prostředí či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, sankci
za porušení rozpočtové kázně od Ministerstva financí ČR, mohou být
donuceny vrátit dotaci či hradit náklady za prohraný soudní spor. Tyto
náklady, které musí samosprávy uhradit ze svých rozpočtů, jsou
ve skutečnosti škody způsobené jim samotným a ve všech takových
případech existují osoby odpovědné za způsobení těchto škod. 

Na jaře 2009 dokončilo Oživení první část dvouletého projektu Vyma-
hatelnost osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů na komunální
úrovni, která sestávala ze dvou průzkumů skutečného vymáhání škod
od odpovědných veřejných funkcionářů a analýzy stávající právní úpravy
v této oblasti. Průzkumy prokázaly naši hypotézu, že škody způsobené
nezákonným rozhodnutím nejsou po odpovědných veřejných funkcionářích,
ať už úřednících, či politicích, zpravidla vymáhány, a že jsou bez dalšího
uhrazeny z obecních rozpočtů. Jak v případě pokut udělených územním
samosprávám Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za nezákonně
zadané zakázky, tak i v případě nákladů za (předem jednoznačně)
prohrané soudní spory o informace zjišťovaly samosprávy odpovědné osoby
a vymáhaly po nich tyto škody v méně než 10% případů.

Právní analýza potvrdila povinnost samospráv vymáhat všechny jim
způsobené škody, ale ukázala také, že pokud vedení samosprávy
(starosta, primátor, hejtman) škodu vymáhat odmítá, není žádná cesta,
jak ho k vymáhání přimět (či jak ho přimět k pověření jiné osoby, která
by mohla škodu vymáhat místo něj). A jelikož v praxi se osoby
odpovědné za škodu a osoby oprávněné ji vymáhat často překrývají,
zůstává zákonná povinnost nenaplněna a veřejné rozpočty ochuzeny. 

V následující fázi projektu jsme se zaměřili na nalezení způsobu, jak
povinnost vymáhat škodu učinit vymahatelnou. Trestní oznámení
za porušení povinnosti při správě cizího majetku se ukázalo jako neúčinný
nástroj. Rozhodli jsme se tedy připravit novelu zákonů o obcích, krajích
a hl. m. Praze, která by vymahatelnost škod v praxi umožnila.

Projekty

Motivační trojúhelník ke
spáchání podvodu dle krimi-
nologa Donalda R. Cresseye)
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Protikorupční novela zákona o obcích

Při přípravě legislativního řešení vymahatelnosti osobní odpovědnosti
za způsobené škody jsme brzy zjistili, že do novelizace zákonů
o územních samosprávách budeme muset zahrnout i řešení dalších
problematických oblastí, jimiž se dlouhodobě zabýváme a které také
vyžadují změnu zákona. Ve spolupráci se zastupiteli, občanskými
aktivisty a právníky z nevládních neziskových organizací jsme během
druhé poloviny roku 2009 připravili komplexní protikorupční novelu
zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hl. m. Praze. Rozhodli
jsme se pro úpravu čtyř oblastí:

1) regulace radničních periodik,
2) zajištění přístupu zastupitelů k informacím,
3) zpřísnění povinností při nakládání s majetkem,
4) zajištění vymahatelnosti způsobených škod.

Návrh novely včetně důvodové zprávy a podkladových analýz a průzkumů
je zveřejněn na www.bezkorupce.cz. Nyní již jen zbývá návrh novely
prosadit...

Koordinátor projektu: Tomáš Kramár (tomas.kramar@oziveni.cz),
podpořeno CEE TRUST a Open Society Fund Praha

Veřejné zakázky v praxi

Veřejné zakázky patří dlouhodobě k oblastem nejvíce postiženým korupcí.
Oživení se trvale věnuje nejen monitorování podezřelých zakázek, ale
taktéž analýze a návrhům systematického řešení potírání korupčních rizik.

V roce 2009 jsme zaznamenali dílčí úspěchy u samospráv, které s Oživením
spolupracovaly na inovaci systému zadávání veřejných zakázek. V první
řadě to bylo spuštění aplikace pražského magistrátu Zakázky pod lupou,
kdy se Oživení v rámci Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou
správu aktivně podílelo na struktuře a výčtu zveřejňovaných informací
o veřejných zakázkách zadávaných HMP. Ve druhém případě to bylo
město Most, které během roku 2009 spustilo svoji vlastní internetovou
databázi veřejných zakázek obsahující detailní informace o všech fázích
zakázek včetně konečného vyhodnocení. Dále město inovovalo své
zadávací směrnice a začalo standardně používat elektronické aukce. 

Koordinátor projektu: Martin Kameník (martin.kamenik@oziveni.cz),
podpořeno z prostředků Open Society Fund Praha
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V roce 2009 Oživení monitorovalo několik významných kauz
nehospodárného nakládání s veřejným majetkem:

Revitalizace Masarykova nádraží

Na začátku roku upozornilo Oživení veřejnost na nevýhodnou smlouvu
o zřízení předkupního práva na prodej Masarykova nádraží v centru
Prahy, která zatěžuje věcným předmětem vybrané nemovitosti 
Českých drah, a. s. (ČD) ve prospěch společnosti Masaryk Station
Development, a. s. (MSD) za maximální kupní cenu 900 mil. Kč bez
časového omezení smlouvy. MSD je společným podnikem developerů
sdružených do Masaryk Station Investment, a. s. (MSI) s 2/3 podílem ve
společnosti a ČD. Výčet nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy,
přitom spekulativně „kouskuje“ plochu nádraží a jednoznačně
zvýhodňuje společnost MSI před ostatními zájemci. Nejasnosti panují
taktéž kolem výběru těchto developerských firem ke spolupráci a úpravy
smluvních vztahů mezi developery a ČD, přičemž ČD odmítají
poskytnout jakékoli informace a Oživení bylo nuceno na ně podat
žalobu. Oživení se podařilo získat neoficiální cestou původní návrhy
smluvních vztahů, které potvrzují podezření o celkové nevýhodnosti
a rizikovosti projektu pro ČD, kdy v původním, naštěstí neschváleném
záměru plánovaly ČD prodávat 1m2 za neuvěřitelnou cenu 8 tis. Kč. 

Oživení si je vědomo významnosti kauzy pro budoucí dopravní
a urbanistické řešení v centru Prahy a bude se snažit dalšími kanály
získávat citlivé informace, informovat veřejnost a média a zvážit další
relevantní právní kroky pro vymáhání osobní odpovědnosti za rozhodnutí
nevýhodného nakládání s veřejným majetkem ČD.

Schéma vlastnických vazeb společností, které figurují na smlouvách
jejichž předmětem jsou předkupní práva historického objektu
Masarykova nádraží v centru Prahy)
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Pronájem Lázeňských domů MV ČR

Ve spolupráci s reportérkou TV NOVA Janou Škopkovou Oživení
zpracovalo a medializovalo kauzu nevýhodného pronájmu lázeňských
domů v majetku Lázeňských léčebných ústavů MV ČR společnosti
TEMPARANO, a. s., která byla jediným uchazečem a vítězem řízení
i přesto, že se jednalo o půl roku starou společnost bez zkušeností
s lázeňstvím, která nesplnila všechny kvalifikační podmínky. Společnost
tak získala nájemní smlouvu na 20 let na pronájem 4 lázeňských
komplexů v atraktivních lokalitách českých lázeňských středisek za roční
nájem ve výši pouhých 20 mil. Kč. Na zmanipulované výběrové řízení
Oživení upozornilo ministra vnitra Martina Pecinu, který následně zadal
audit k jeho prošetření. Audit potvrdil celkovou nevýhodnost nájemní
smlouvy, dosud však neexistují informace, že by byla vyvozena osobní
odpovědnost za exemplární selhání v celé kauze.

Sociální služby Středočeského kraje

Na konci roku 2009 se Oživení zabývalo netransparentní zakázkou
Středočeského kraje na vytvoření Ekonomické architektury provozování
vybraných služeb sociální prevence ve Středočeském kraji financované
z operačních programů EU. Analýzou zadávací dokumentace a vyžádaných
informací o hodnocení nabídek došlo Oživení k závěru, že Středočeský
kraj postupoval v zadání velmi nestandardně a návrhy uchazečů hodnotil
netransparentně. Výběrové řízení vyhrály dvě firmy bez adekvátních
zkušeností a historie. 

Z těchto důvodů Oživení podalo podnět na ÚOHS, aby dané výběrové
řízení prověřil s podezřením na nezákonnost a netransparentnost
vybraných dodavatelů, a zároveň kauzu medializovalo. ÚOHS uložil
předběžná opatření a Středočeskému kraji zakázal uzavřít smlouvu
s vybranými dodavateli, dokud průběh zakázky neprošetří. Středočeský
kraj se nakonec rozhodl celé výběrové řízení zrušit.

Příklad úspěšné kauzy krajský
úřad pod tlakem médií
a Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže zrušil
netransparentní veřejnou
zakázku.)
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Střet zájmů – monitoring majetkových přiznání

Oživení se již tradičně věnuje tématu střetu zájmů veřejných funkcionářů.
Tento rok jsme se zaměřili na dodržování zákona registračních orgánů při
on-line přístupu do registru majetkových přiznání. Z tohoto důvodu jsme
testovali přístup do registrů 13 krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy.
Výsledky nebyly povzbudivé, samosprávy mnohdy otálely v poskytnutí
přístupových hesel do registru (někde byla prodleva i více než 14 dnů),
i když tak dle zákona mají činit bezodkladně. Navíc registrační orgány
bezdůvodně omezily přístup do registru, čímž dle našeho názoru porušily
zákon o střetu zájmů. Výsledky testování byly medializovány a byl zaslán
podnět na MV ČR o porušení zákona některými samosprávami.

V souvislosti s monitoringem majetkových přiznání poslanců a senátorů
Oživení upozornilo na pobírání neoprávněných odměn politiky za funkce
ve statutárních a dozorčích orgánech veřejných obchodních společností,
konkrétně nezákonné pobírání odměn poslance Oldřicha Vojíře za jeho
členství v dozorčí radě ČD Cargo, a. s. Po medializaci kauzy a upozornění
předsedy představenstva ČD Cargo na nezákonné vyplácení odměn se
zmíněný poslanec rozhodl vyplacenou částku vrátit a nadále odměny
nepobírat. 

V oblasti střetu zájmů se Oživení angažovalo i na poli legislativy, když
bylo přizváno zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR do pracovní skupiny
ustanovené pro novelizaci zákona o střetu zájmů. V rámci pracovní
skupiny Oživení vypracovalo své podněty a připomínky k připravované
novele. Upozornilo zejména na obecně slabou vymahatelnost zákona
při porušení zákonných povinností a neúčinnost přestupkového řízení
při odevzdání neúplných či nepřesných majetkových přiznání.  

Protikorupční audit – kontrola rozdělování státních dotací 

Již na podzim roku 2008  Oživení začalo s realizací protikorupčního
auditu Národních programů Státního fondu životního prostředí ČR
(SFŽP), na kterém jsme spolupracovali s Transparency International ČR,
která prováděla audit procesů a systému přerozdělování evropských
prostředků. Dle našich informací se jednalo o vůbec první externí
protikorupční audit státní instituce tohoto typu v ČR.

Na základě vyhodnocení systému vnitřních pravidel, anonymního dotazní-
kového šetření mezi zaměstnanci, interview s vybranými zaměstnanci
Fondu a kontroly několika desítek vzorků podpořených projektů jsme
zpracovali mapu korupčních rizik a navrhli vedení fondu alternativy
protikorupčních opatření. Díky těmto zkušenostem z provedeného
auditu má Oživení k dispozici funkční metodiku zpracování a vyhodno-
cení protikorupčního auditu.

Koordinátor projektu: Štěpán Rattay (stepan.rattay@oziveni.cz), 
podpořeno SFŽP a Open Society Fund Praha
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Občan v právním státě III.

Oživení navázalo na projektové aktivity  minulých let a nadále se věnuje
řešení dlouhodobých praktických problémů v oblasti vymahatelnosti
zákona o svobodném přístupu k informacím, obraně proti nehospo-
dárnému nakládání s veřejným majetkem, řešení střetu zájmů a kontrole
výkonu samostatné působnosti. 

Dále jsme poskytovali protikorupční poradenství, jak formou individuálních
konzultací v rámci e-mailové konference Bezkorupce, tak i individuální
právní pomocí, jako v případě podání trestního oznámení na představitele
města Liberec za nevýhodný převod nemovitého majetku.

Velký posun nastal v oblasti síťovacích aktivit, kde kromě využívání
emailové konference Bezkorupce byly zprovozněny pilotní verze
internetového diskusního fóra a Wiki Bezkorupce. Internetové diskusní
fórum rozšiřuje stávající omezené funkce e-mailové konference tím, že
umožňuje rozšíření internetové diskuse o zájemce z řad široké veřejnosti
(občany, aktivisty, odborníky, politiky atp.), kteří se tak mohou vyjadřovat
k praktickým námětům, otázkám a řešení problémů v boji proti korupci.
Diskuse je přehledně členěna do diskusních témat a umožňuje
uživatelům snadnou orientaci při hledání relevantních informací. Wiki
Bezkorupce – protikorupční verze na bázi tradiční Wikipedie – bude
v podobě uceleného protikorupčního know-how nápomocna při řešení
nejrůznějších problémů s projevy korupce a netransparentního
a nehospodárného rozhodování. Na obsahu se samozřejmě mohou
podílet vnější uživatelé se zájmem o protikorupční tematiku.

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

23



V průběhu roku 2009 jsme zaslali na základě zachycených škodních
událostí několika městům a obcím v ČR na dvě desítky žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., směřujících
k rozkrytí kauz škodních událostí a určení osob, které nesou odpovědnost
za vzniklou škodu. 

V následujícím roce budou tyto kauzy nadále sledovány prostřednictvím
žádostí o poskytnutí informací, popř. bude vyřízení těchto žádostí právní
cestou vymáháno a budou nadále zasílány výzvy k vymáhání nároků
na náhradu škody ve prospěch místních veřejných rozpočtů. V nejbližších
dnech bude také veřejnost seznámena s právním pojednáním na téma
škod způsobených územním samosprávným celkům a možnosti jejich
vymáhání vypracovaným advokátem spolupracujícím s Oživením,
Mgr. Pavlem Grošpicem 

V rámci tohoto projektu budou rovněž sledovány kauzy nevýhodných
prodejů majetku územních samosprávných celků, státu a veřejných
podniků. Takto budou prostřednictvím žádostí o poskytnutí informací
zejména zjišťovány okolnosti prodeje pozemků, na kterých stojí nynější
Masarykovo nádraží.

Právní servis pro občany 

Mapa pozemků a objektů Masarykova nádraží, které jsou
předmětem nevýhodně uzavřených smluv s ČD, a. s.
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Klíčový prostředek pro boj s korupcí představuje v práci Oživení podávání
žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Nezřídka
musí být poskytnutí odpovědi těmi subjekty, kterým jsou tyto žádosti
směřovány, vymáháno právní cestou. 

V průběhu roku 2009 podalo Oživení několik desítek žádostí o poskytnutí
informací a v návaznosti na některé žádosti též stížnosti nadřízeným
orgánům na nečinnost adresátů žádostí, odvolání proti jejich odmítavým
rozhodnutím a žaloby ve správním soudnictví na nečinnost a proti
rozhodnutím nadřízených orgánů potvrzujícím dřívější odmítavá rozhod-
nutí. V soudních sporech za tímto účelem vedených dosáhlo několika
úspěchů. Například v únoru 2009 se domohlo dobrovolného ukončení
nečinnosti ze strany společnosti České dráhy, a. s. a přiznání náhrady
nákladů zastaveného řízení, v říjnu a prosinci 2009 pak následovaly
rozsudky v řízeních vedených proti Ministerstvu dopravy ČR, příspěvkové
organizaci Technická správa komunikací hl. města Prahy a společnosti
Dopravní podnik hl. města Prahy, kterými bylo vyhověno podaným
žalobám a žalované straně uložena povinnost k náhradě nákladů řízení.
V případě žaloby proti Ministerstvu dopravy ČR bylo bohužel Městským
soudem v Praze žalobě vyhověno  pouze částečně, takže Oživení sice
dosáhlo zrušení vadných rozhodnutí o odmítnutí a potvrzení odmítnutí
žádosti, avšak nebyl vydán příkaz k poskytnutí informace a namísto toho
byla věc vrácena Ministerstvu dopravy ČR k novému projednání.

Právo na informace
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Oživení v rámci programu Bezkorupce a aktivit týkajících se vzdělávání
a předávání zkušeností uskutečnilo v průběhu roku 2009 několik
odborně laděných přednášek pro  investigativní novináře a zástupce
NNO ze států bývalého Sovětského svazu. 

Ukrajina 

V rámci šíření protikorupčního know-how Oživení uskutečnilo v květnu
a červnu partnerský projekt pod názvem „Výměna zkušeností mezi ukra-
jinskou a českou nevládní organizací v oblasti transparentnosti územních
rozpočtů“. Cílem tohoto projektu bylo porovnání systému rozpočtových
pravidel a rozpočtového určení daní v ČR a na Ukrajině. Partnerem
Oživení byla v tomto projektu organizace Bereginya sídlící v Charkově.
V první části projektu jsme charkovské kolegy přivítali v Praze a zprostřed-
kovali jim setkání s vybranými zástupci českých samospráv, kteří mají
zkušenosti s technikou sestavování rozpočtů územně samosprávných celků. 

V druhé části projektu absolvoval tým Oživení cestu do Charkova, aby
se obdobným způsobem seznámil s fungováním komunální politiky
na Ukrajině. 

Výstupy tohoto porovnání a postupy naší organizace v oblasti prevence
a potírání korupce byly poskytnuty médiím prostřednictvím uskutečněné
tiskové konference v Charkově.

Spolupracující osoba: advokát Mgr. Pavel Grošpic (pgrospic@pgrospic.cz),
odpovědná osoba: Ing. Štěpán Rattay (stepan.rattay@oziveni.cz), 
projekt byl podpořen nadací Open Society Fund Praha

Arménie

Zástupci Oživení a polské Batory Foundation seznámili během třídenního
červnového semináře v Jerevanu arménské protikorupční a lidskoprávní
aktivisty s protikorupční legislativou ČR, Polska a EU, s její aplikací v praxi
a s jejími nedostatky. Seminář pořádaly Armenian Young Lawyers
Association, arménská kancelář Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě a Agora Central Europe.

Odpovědná osoba: Mgr. Tomáš Kramár (tomas.kramar@oziveni.cz) 

Tisková konference
v Charkově, červen 2009

Spolupráce se zahraničními subjekty
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Protikorupční politika státu

Před plánovanými parlamentními volbami na podzim roku 2009 Oživení
vyzvalo významné politické strany, aby zahrnuly do svých politických
programů klíčová protikorupční témata. I přesto, že se volby nakonec
nekonaly, se řada témat dostala do širší politické debaty, např.
transparentnost a kontrola veřejných zakázek a zrušení anonymních
akcií na majitele.

Spolu s Transparency International ČR zaslalo Oživení Fišerově úřednické
vládě výzvu obsahující 6 prioritních protikorupčních oblastí, které mohla
vláda s omezeným mandátem prosadit. Vláda bohužel neaspirovala
na žádoucí změny v plném rozsahu a výsledkem jejích snah byl tzv.
Pecinův protikorupční balíček.

Oživení taktéž v rámci členství v Meziresortní koordinační skupině pro
boj s korupcí při MV ČR přispívá svým alternativním názorem k tvorbě
protikorupční strategie ČR.

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 hospo-
dárnějšímu nakládání s majetkem města Prahy. 

Jedním z velkých úspěchů v činnosti této komise bylo prosazení realizace
Mapy korupčních rizik Magistrátu hl. města Prahy. Oživení připomínkuje
nově vznikající Protikorupční strategii MHMP, prosazuje větší informační
otevřenost magistrátu a přechod na elektronické zadávání veřejných
zakázek. Jako důležité a přitom nesamozřejmé se ukázalo také
prosazování protikorupčních opatření, která vyplynula 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

Výnosy organizace 2009
v Kč

Ministerstvo vnitra ČR 547 611

Ministerstvo živnostního prostředí ČR 299 110

Magistrát hlavního města Prahy 134 131

Nadace Open Society Fund Praha 1 573 175

Nadace rozvoje občanské společnosti 1 256 482

Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 798 876

Nadace Partnerstvi 18 000

Dary 76 293

Tržby z prodeje služeb 221 270

Úroky z bankovního účtu 14 291

Ostatní vynosy 2 039

CELKEM 4 941 278

Výnosy podle zdrojů

1   Prostředky ze státního

rozpočtu ČR 17,14 %

2   Prostředky z místních

rozpočtů ČR 2,71 %

3   Nadace 73,80 %

4   Dary 1,54 %

5   Vlastní činnost 4,81 %

1

2

3

4 5
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Projekty 2009
v Kč

Střet zájmů a korupce ve veřejné správě 

(Monitoring majetkových přiznání, Veřejné zakázky v praxi, 

Právní servis pro občany) 1 441 925

Občan v právním státě III. 547 611

Vymahatelnost osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů 798 877

Výměna zkušeností mezi ukrajinskou a českou NNO 

v oblasti transparentnosti územních rozpočtů 131 250

Město pro pěší 1 256 482

Město (Prahu) i pro cyklisty 433 241

Konzultace Na zelenou – Nižbor 18 000

Vlastní činnost a ostatní náklady 121 528

CELKEM 4 748 914

Bezkorupce 2 992 580

Udržitelná doprava 1 756 334

Čerpání nákladů podle hlavních aktivit organizace

1   Bezkorupce 63,02 %

2   Udržitelná doprava 36,98 %

1

2
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2009
v Kč Stav k prvnímu Stav 

dni účetního k poslednímu 

období dni účetního 

období

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek 42 196 0

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 341 719 80 550

Dlouhodobý finanční majetek 0 0

Oprávky k dlohodobému majetku -299 523 -80 550

B. Krátkodobý majetek 1 977 954 1 751 064

Zásoby 0 0

Pohledávky 33 350 106 302

Krátkodobý finanční majetek 1 890 097 1 633 897

Jiná aktiva 54 507 10 865

Aktiva celkem 2 020 150 1 751 064

PASIVA

A. Vlastní zdroje 1 692 099 1 342 298

Jmění 292 503 292 503

Fondy 1 374 377 832 211

Účet výsledku hospodaření 0 192 364

Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení 94 127 0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let -68 907 25 220

B. Cizí zdroje 328 051 408 766

Rezervy 0 0

Dlouhodobé závazky 20 650 35 400

Krátkodobé závazky 307 401 373 366

Jiná pasiva 0 0

Pasiva celkem 2 020 150 1 751 064
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009
v Kč Hlavní Hospodářská Celkem

činnost činnost

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 178 104 0 178 104

Spotřeba energie 32 173 0 32 173

Cestovné 92 170 0 92 170

Náklady na reprezentaci 21 075 0 21 075

Ostatní služby 2 487 833 0 2 487 833

Mzdové náklady 1 395 794 0 1 395 794

Zákonné sociální pojištění 431 396 0 431 396

Zákonné sociální náklady 5 462 0 5 462

Daně a poplatky 0 0 0

Ostatní pokuty a penále 2 414 0 2 414

Kurzové ztráty 9 218 0 9 218

Manka a škody 41 563 0 41 563

Jiné ostatní náklady 9 515 0 9 515

Odpisy dlohodobého nehmotného 

a hmotného majetku 42 196 0 42 196

Poskytnuté příspěvky 0 0 0

Daň z příjmů celkem 0 0 0

Náklady celkem 4 748 914 0 4 748 914

VÝNOSY 

Tržby z prodeje služeb 217 668 3 602 221 270

Úroky 14 291 0 14 291

Kurzové zisky 44 0 44

Jiné ostatní výnosy 1 996 0 1 996

Přijaté příspěvky 2 204 872 0 2 204 872

Provozní dotace 2 498 806 0 2 498 806

Výnosy celkem 4 937 676 3 602 4 941 278

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 188 762 3 602 192 364

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

po zdanění 188 762 3 602 192 364

31



Příloha k účetní závěrce 2009
Název účetní jednotky: Oživení
Právní forma: občanské sdružení
Sídlo: Lublaňská 18, Praha 2
Datum zápisu: 11/13/97
Identifikační číslo: 67365353
Účetní období: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Rozvahový den: 12/31/09
Datum sestavení závěrky: 2/27/10

1. Všeobecné údaje o účetní jednotce k 31. 12. 2009
Cíle činnosti
– rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu
– prosazování principu partnerství v neziskovém sektoru
– ochrana přírody a krajiny a kulturních památek
– podpora a prosazování principů udržitelné dopravy
– příprava a zřizování zelených koridorů, stezek kulturního děditctví

a cyklostezek
– šíření environmentálních hodnot prostřednictvím environmentálního

vzdělávání, výchovy a osvěty
Statutární orgán Ing. Štěpán Rattay – ředitel

Mgr. Tomáš Kramár – předseda
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.

Výnosy Oživení, o. s. za období 2004–2009
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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
hlavní činnost v souladu s vymezením účelu, pro který byla zřízena. Jako hospo-
dářská činnost jsou vykázány výnosy za pronájem dataprojektoru
Daňové úlevy na dani z příjmůZáklad daně účetní jednotky byl zjištěn transformací
výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Účetní jednotka využila
možnosti snížit svůj daňový základ podle ustanovení $ 20 odst. 7 ZDP o 115 963 Kč.
Způsob vypořádání výsledku hosp. z předcházejících účetních období: Výsledek
hospodaření roku 2008 ve výši 94 126,50 Kč byl na základě schválení výsledku
hospodaření valnou hromadou převeden na účet Nerozdělený výsledek
hospodaření minulých let.

5. 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

6. Informace o zaměstnancích
Účetní jednotka má 5 zaměstnanců, vyjádřeno průměrným přepočteným stavem
zaměstnanců za účetní období

7. 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.)

Sestavil: Ing. Marek Sezima

33



34



Struktura organizace

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

Členové sdružení k 31. 12. 2009: 

Tomáš Kramár – předseda sdružení
Štěpán Rattay – výkonný ředitel sdružení
Lenka Petráková – revizorka sdružení 
Petra Lukešová – členka sdružení
Radana Tichavská – členka sdružení
Eva Šuchmanová – členka sdružení
Martin Kameník – člen sdružení
Jan Regal – člen sdružení
Pavel Nepivoda – pokladník sdružení
Radek Přílepek – člen sdružení 

V Oživení v roce 2009 pracovali:

Tomáš Kramár – předseda sdružení program Bezkorupce
Štěpán Rattay – ředitel organizace program Bezkorupce
Radana Tichavská – finanční řízení organizace
Marie Čiverná – provoz a vedení kanceláře
Petra Lukešová – program Udržitelná doprava
Jarmila Johnová – program Udržitelná doprava
Eva Šuchmanová – program Udržitelná doprava 
Tomáš Cach – program Udržitelná doprava
Martin Kameník – program Bezkorupce
Pavel Grošpic – program Bezkorupce 
Jan Kadeřábek – program Bezkorupce
Lenka Petráková – program Bezkorupce
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V průběhu roku 2009 s námi spolupracovali:

Markéta Reedová, Oldřich Kužílek, Věra Jakubková, Hynek Brýdl, Roman
Krajci, Daniela Göttlová, Svatopluk Bártík, Radim Prokop, Miroslav Iglo,
zástupci Ekologického právního servisu, o. s., Jakub Široký, Jana Škopková,
Vratislav Filler, Tomáš Prousek, Květoslav Syrový, Táňa Svobodová, Ráchel
Paslerová, Michal Sikyta, Petr Kodytek, Pavel Rakušan – Cellula, Filip
Černý, kavárna Mlýnská, bar Krásný Ztráty, Ondřej Tošner, Transparency
International ČR, Transparency International Slovensko, ÚVT, s.r.o.,
Michaela Valentová, Jan Valeška, Prahounakole.cz, Mujlanskroun.cz,
Děti Země, Filip Pospíšil, Jan Černý, Petr Štěpánek, Kharkiv Bereginya,
Jerome Hotels, Hana Čápová, Člověk v tísni, o. p. s., VAMB Štěchovice, s. r. o.,
zámek Rozsochatec, Petra Kolínská, Silvie Gajdošíková, Otevřete.cz,
Nadace Partnerství, Arnika, o. s., Asistence, o. s., Auto*mat, o. s.,
kavárna Bio Oko, Rudolf Blažek – RHMP, Ivo Vykydal, Josef Pokorný,
Ladislav Decarli – MD ČR, Jaroslav Mach – OD MHMP, Olga Boučková,
Martin Šubrt, Tomáš Mrázek – TSK, Josef Gál – OD MČ Praha 2,
MUDr. Eva Rychlíková – ČIŽP, Miroslav Trejtnar – www.prechody.cz, 
Iva Hájková – humanitní odbor MČ Praha – Libuš, Ústav pro ekopolitiku,
o.p.s., Paul Osborne – Sustrans, Dorit Slaby, Marion Laube – VCD
(Verkehrsclub Deutschland), Carl Humann Grundschule, Dringhouses
Primary School, Petr Novotný, Josef Kocourek, Vladislav Rozsypal –
projektanti v programu Bezpečné cesty do školy, Petra Siganová,
Kateřina Hloušková, Ivona Komárková, Mojmír Kopečný a další učitelé
a jejich žáci, kteří se účastnili projektů Bezpečné cesty do školy, Kryštof
Štafl a žáci z žákovského zastupitelstva ZŠ Meteorologická, Krocan, o. s.,
Jiří Galatík – CDV, Barbora Kolárová, Petr Šmíd, Radek Patrný – Nadace
Partnerství, Tereza Vohryzková, Petra Cífková, Karel Bezděk, Tomáš Pivoňka,
Eliška Císařová, Zuzana Čaputová, Livinskyy Oleksiy, Marian Hvorecký,
Vlastimil Dubsky a další.

VŠEM TÍMTO DĚKUJEME!
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