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V roce 2014 činnost Oživení fi nančně podpořili:



Milí přátelé, 

uplynulý rok se nesl ve znamení naplňování předvoleb-
ních slibů v oblasti boje proti korupci těmi, kteří získali 
hlasy voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. V tomto směru se Oživení aktivně zapojilo do 
lobbingových aktivit Rekonstrukce státu a spolu s part-
nery jsme dohlíželi na plnění závazků, pod které se pode-
psalo celkem 156 nově zvolených poslanců.
Zkušenosti z legislativního monitoringu a lobbingu 
ukázaly, že protikorupční úsilí nové vlády i poslanců pos-
tupem roku rychle vyprchávalo a v rámci vyjednávání
o podobě protikorupčních zákonů se čím dál více objevo-
valo nepochopení a zástupné důvody pro odložení nebo 
značné změkčení původních závazků. Proto bylo třeba 
věnovat plnění politických závazků vysokou pozornost
a ne vždy se nám podařilo uhájit žádoucí podobu klíčové 
protikorupční legislativy.
V praktické rovině Oživení i nadále poskytovalo protiko-
rupční poradenství, kdy jsme radou nebo rozsáhlejší
intervencí pomohli bezmála pěti-stům občanů, zastu-
pitelů, úředníků. Díky projektu Nadace Vodafone Rok ji-
nak se stal na jeden rok součástí našeho týmu zkušený 
žurnalista Lukáš Landa. Proto jsme mohli lépe odkrýt 
dvě významné kauzy. Jednak jsme upozornili na evi-
dentní nevýhodnost plánované smlouvy na další provoz 

systému Opencard, kterou mělo město Praha uzavřít
s nástupnickou fi rmou E-Money Services, a na střety 
zájmů s tím spojené.  Dále jsme ve spolupráci s dalšími 
protikorupčními organizacemi poukázali na kupčení
s hlasy v podzimních komunálních volbách ve vyloučených 
lokalitách ČR. Výsledky společného monitoringu ukázaly, 
jak jsou sociální vyloučení a chudoba snadno náchylné
k porušování rovné demokratické soutěže.
V tomto roce získalo Oživení Cenu Bílé lilie za své akti-
vity v oblasti vymáhání osobní odpovědnosti ve veřejné 
správě za způsobené škody. Projevené důvěry si velmi
vážíme a děkujeme tímto organizátorům soutěže, 
všem podporovatelům i spolupracovníkům, bez kterých
bychom úspěchů nemohli dosáhnout. Finanční odměna 
spojená s cenou bude použita na další rozvoj protiko-
rupčních aktivit a služeb.
Všechny ostatní, menší či větší akce a výsledky naší
organizace naleznete v této výroční zprávě. Přeji příje-
mné a ničím nerušené čtení.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem velkými i malým
donorům, podporovatelům, sympatizantům, partnerům 
a spolupracovníkům, bez kterých by naše činnost nebyla 
možná, a velmi si vážíme jejich podpory a důvěry.

Slovo úvodem
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Martin Kameník
Předseda Oživení, o. s.
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Jsme nevládní nezisková organizace, která prosazu-
je principy transparentní veřejné správy a udržitelného 
rozvoje. Od svého založení v roce 1997 jsme se věnovali 
propagaci a rozvoji udržitelné dopravy zejména ve měs-
tech. „Oživovali“ jsme městská prostranství, byli jsme
u zrodu cyklojízd. Jak se ukázalo, obtížné či nemožné 
prosazovaní „zelených“ řešení ve městě šlo na vrub
korupci a střetu zájmů, kdy hlavní slovo měli různí
developeři. Proto se obsah naší činnosti postupně měnil. 
Už téměř 15 let prosazujeme principy právního státu, 
snažíme se podporovat zapojení občanů do rozhodování, 
prosazujeme lepší podmínky pro přístup k informacím, 
transparentní rozhodovací procesy, efektivnější veřejnou 
kontrolu i změny v zákonech, které omezí rizika korupce.  
Naše aktivity zahrnují bezplatnou právní pomoc jed-
notlivcům i organizacím v korupčních oblastech, např. 
neúčelných veřejných zakázek, nevýhodných pronájmů 
či prodeje obecního majetku, špatného hospodaření, 
jednostranností v radničních médiích a řadě dalších. 
Připravujeme vlastní odborné studie a analýzy i konkrét-
ní doporučení. Snažíme se prosazovat systémová pro-
tikorupční opatření také jako členové pracovních skupin 
Rady vlády pro boj s korupcí, kde připomínkujeme legis-
lativní návrhy či navrhujeme další opatření nelegislativní 
povahy. Nabízíme školení, pořádáme semináře a veřejné 
debaty. Jsme iniciátorem a koordinátorem neformální 

sítě aktivistů sdílejících své zkušenosti, praktické rady
i dotazy. 
I do budoucna jsme odhodláni podporovat jednotlivce, 
zejména oznamovatele nekalých jednání, a prosazovat 
systémové změny. V nadcházejícím období spustíme 
zabezpečené webové rozhraní pro přijímání podnětů
od oznamovatelů, které jim umožní důvěrný způsob 
podání, i nadále jim budeme poskytovat bezplatnou 
právní pomoc. Věnovat se budeme i radničním „hlásným 
troubám“ při prosazování objektivního a vyváženého 
zpravodajství za veřejné peníze. Neustaneme v pro-
sazování lepších právních předpisů na ochranu oznam-
ovatelů nekalých jednání, v oblasti veřejného zadávání, 
střetu zájmů, transparentního fi nancování politických 
stran a účinnějšího přístupu k informacím. Jsme pře-
svědčeni, že otevřenost a průhlednost veřejné správy 
spolu s podmínkami umožňujícími funkční veřejnou kon-
trolu jsou tím nejlepším opatřením proti korupci. 

O nás
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V souvislosti s legislativními změnami se organizace
s účinností od 1. ledna 2014 transformovala do spolku 
při zachování svého původního jména Oživení, o. s. 
Nejvyšším orgánem Oživení, o. s., je Valná hromada jeho 
členů, která volí a odvolává členy Výkonného výboru, 
předsedu a ředitele.  Předseda a ředitel jsou statutárními 
orgány Oživení, o. s. a jsou oprávněni jednat samostatně. 
V roce 2014 organizaci vedli Martin Kameník, předseda, 
a Lenka Petráková, ředitelka. 
Členové sdružení k 31. 12. 2014: 
Kristýna Andrlová, Petra Bielinová, Marie Čiverná,
Lenka Franková, Jarmila Johnová, Martin Kameník, 
Marián Kišďurka, Andrea Kohoutková, Jan Kotecký, 
Tomáš Kramár, Lenka Petráková, Štěpán Rattay, Jan
Regal, Vít Sochovský, Petra Syrová, Eva Šuchmanová,
Radana Tichavská. 

Projektové aktivity v roce 2014 realizovali: 
Petra Bielinová – vedoucí právní poradny, lektorka 
Marie Čiverná – provoz a vedení kanceláře 
Lenka Franková – analytička, projektová manažerka 
Martin Kameník – vedení organizace,
projektový koordinátor, analytik 
Andrea Kohoutková – právní poradna 
Jan Kotecký – síťování, projektový koordinátor 
Marián Kišďurka – projektový manažer, analytik 
Vít Masare – projektový manažer
Lenka Petráková – projektová koordinátorka, analytička 
Steffi   Černá – stážistka, analytička

Struktura organizace

V souvislosti s legislativními změnami se organizace s účinností od 1. ledna 2014 transformovala do spolku
při zachování svého původního jména Oživení, o. s. 
Nejvyšším orgánem Oživení, o. s., je Valná hromada jeho členů, která volí a odvolává členy Výkonného výboru, před-
sedu a ředitele. Předseda a ředitel jsou statutárními orgány Oživení, o. s. a jsou oprávněni jednat samostatně.
V roce 2014 organizaci vedli Martin Kameník, předseda, a Lenka Petráková, ředitelka.
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Cílem projektu je posílení institucionálního protiko-
rupčního rámce v zemích střední a východní Evropy 
podporou efektivnějšího uplatňování protikorupčních 
opatření. Projekt se šířeji zaměřuje na spektrum tzv. ko-
rupčně měkkých oblastí, které jsou často vnímány jako 
oblasti pro předcházení hlubším formám korupce – střet 
zájmů, přístup k informacím, fi nancování politických 
stran a whistleblowing.

Oznamovatelé chrání naše zájmy, kdo ochrání je? 
Vydali jsme případovou studii rozhovorů se 40 oznamo-
vateli nekalých jednání, svého druhu průkopnickou pub-
likaci, která pracuje s praktickými příklady, na jejichž 
základě upozorňuje na kritická místa omezené ochrany 
a předkládá také dílčí doporučení. Většina oznamovatelů 
ve snaze chránit veřejný zájem čelí ostrakizaci, šikaně, 
psychickému i fyzickému nátlaku. Většina také ztratila 
práci, nebo dokonce možnost dále působit ve své profe-
si. Aby se situace oznamovatelů změnila, prosazujeme 
systémová opatření k jejich podpoře a zvýšené ochraně. 
Stali jsme se členy pracovní komise Rady vlády pro boj
s korupcí. 

http://bit.ly/PyEgKu

Prosazování efektivního protikorupčního institucionál-
ního rámce v zemích střední a východní Evropy
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Česká republika na chvostě ve vymahatelnosti
měkkých korupčních oblastí. 
V roce 2014 jsme ve spolupráci s partnerskými organi-
zacemi Transparency International Slovensko, Trans-
parency International Estonsko, EKINT Maďarsko
a IPA Polsko připravili mezinárodní srovnání v oblastech 
vymahatelnosti střetu zájmů, přístupu k informacím 
a fi nancování politických stran ve státech visegrádské 
čtyřky a Estonska a na jeho základě sestavili doporučení 
pro zlepšení vymahatelnosti existujících zákonů. Česká 
republika si bohužel ve srovnání nestojí příliš dobře.
Zejména liknavost politických představitelů znamená
v podstatě nefunkční institucionální kontrolu. Zatímco 
v ostatních státech není dohledový orgán fi nancování 
politických stran výjimkou (dobrým příkladem je polská 
Státní volební komise) nebo už byl přijat zákon, který 
ho předpokládá (Slovensko), u nás připravená novela 
už měsíce čeká na projednání koaliční radou. Co kulhá
v každém ze zmíněných států, jsou podmínky pro funkční 
veřejnou kontrolu nebo poradenství ze strany veřejných 
institucí. Možnosti pro předcházení korupci tak nejsou 
využívány. Srovnávací analýzy jsou k dispozici na našich 
webových stránkách v elektronické knihovně.
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Lepší šance občanů na vymáhání informací. 
V oblasti práva na informace jsme uspořádali kulatý stůl 
se zástupci řady institucí a diskutovali o zlepšení šancí 
občanů na získání informací. Ve spolupráci s Otevřete.
cz jsme realizovali dotazníkové šetření u samospráv, 
abychom zjistili jejich zátěž s vyřizováním infožádostí, a 
reagovali tak konkrétním zjištěním na tzv. zátěž úřadů 
kverulantními žadateli. Z odpovědí 820 obcí vyplývá, že 
kverulantní žadatelé samosprávy nezatěžují. Zejména 
malé obce s minimálním či nulovým počtem zaměst-
nanců čelí přetížení žádostí o informace, ale i tak na ta-
kovou obec připadne ročně zhruba 5 žádostí o informace. 
Nadpoloviční většina dotázaných obcí by uvítala větší 
rozsah poradenství a pomoc s řešením problémových 
oblastí. Stejný počet samospráv pak vidí cestu ke snížení 
zátěže s infožádostmi v aktivním uveřejňování informací. 
Výsledky průzkumu jsou dostupné v prezentaci Lenky 
Frankové.
Podíleli jsme se na připomínkování technické novely záko-
na o svobodném přístupu k informacím, které zabezpečí 
žadatelům snadnější přístup k databázím a dalším infor-
macím. Větší novelu, která by zlepšila vymahatelnost in-
fozákona, ale úřady nechystají, a tak se můžeme těšit na 
jejich další analýzy bez skutečného dopadu.

„Problém spočívá v tom, že některé žádosti nás rozčilují, 
vnímáme je jako šikanu, ale když se nad tím zamyslíme, 
není to šikana, je to právo na informace,“ řekla Friderike 
Hellner z Německa na konferenci pořádané MV ČR dne 
27. 11. 2014.

Spolupracovali jsme na srovnávací studii vymahatelnosti 
infozákonů ve státních a městských fi rmách. Možnost 
veřejné kontroly státních a městských fi rem prostřed-
nictvím zákona o svobodném přístupu k informacím je 
nedostatečná ve všech zkoumaných zemích. Více než 
čtvrtina z 85 oslovených fi rem v pěti zemích o sobě 
neposkytuje veřejnosti žádné informace, nebo popírá 
povinnost informace zveřejňovat,což jim umožňuje ne-
dokonalá legislativa. Zatímco slovenské, české a es-
tonské fi rmy poskytly více než polovinu žádaných infor-
mací, v Polsku to byla jen necelá polovina, v Maďarsku 
necelá třetina. Na Slovensku, stejně jako v Estonsku 
nezůstala žádná infožádost bez odpovědi, asi také proto,
že v Estonsku existuje ofi ciální dohledová instituce.
V Česku, Slovensku a Maďarsku o svém fungování posky-
tují městské fi rmy méně informací než fi rmy státní. 
Kontrola veřejností je tak mnohem náročnější. Úspěšné 
veřejné kontrole těchto fi rem nepomáhá, že žádosti 
podané prostým občanem byly při získávání informací 
méně úspěšné než ty, které byly podané jménem nevlád-
ní organizace. 

http://bit.ly/1JC3rWx

Kdo by měl kontrolovat střety zájmů veřejných funk-
cionářů? A jak se kontrolují fi nance politických stran? 
Uspořádali jsme kulatý stůl k variantám dohledového 
orgánu střetu zájmů v ČR také na základě inspirace ze 
zahraničí. Oproti legislativnímu plánu prací vlády však 
byla avizovaná novela zákona o střetu zájmů odlože-
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na na rok 2015. Obdobný osud stihl i novelizační body
ve fi nancování politických stran, které jsme předložili již 
v květnu 2014. Ani tady představitelé vlády nenašli odva-
hu návrh novely obsahující vznik dohledového orgánu,
a tedy podmínku nezávislé a funkční kontroly projed-
nat, natož podpořit. Kritice jsme podrobili plány vlády na 
další období, tj. Koncepci pro boj s korupcí 2015-2017 
a Akční plán v boji proti korupci na rok 2015. I na jejím 
základě došlo k drobnému dílčímu zlepšení např. v oblas-
ti whistleblowingu.

Nestačí jen zlepšit zákon, je potřeba podpořit
i veřejnou kontrolu. 
Natočili jsme 4 motivační a instruktážní videa pro stu-
denty posledních ročníků středních škol i širší veřejnost
s cílem upozornit na význam komunální politiky a mož-
nosti se do ní zapojit a aktivně ji ovlivňovat. Smyslem 
občanské participace je možnost aktivně ovlivňovat své 
okolí a rozhodnutí svých volených představitelů. Videa
na dané téma – přístup k informacím, nahrávání záznamů 
ze zastupitelstev, online nástroje participace a konkrét-
ní příklady existujících občanských iniciativ jsme promít-
li na několika středních odborných školách a doplnili
o aktivní diskusi, které se zúčastnilo celkem 109 stu-
dentů.

+ odkazy na videa http://bit.ly/1HBpxbu
 

Nejsme sami, spolupracujeme s transparentními sta-
rosty. Podpořili jsme vznik iniciativy Starostové pro 
transparentnost, která nejprve vznikla jako spontánní 
podpora desítek samospráv na podporu návrhu záko-
na o registru smluv, který je v legislativním procesu.
Na základě této iniciativy jsme založili stránky www.
starostoveprotransparentnost.cz, kde jsme zástupcům 
samospráv poskytli konkrétní manuál ke zveřejňování 
smluv, jakož i příklady dobré praxe. Společně se samo-
správami jsme tak sestavili datový standard uveřejňování 
smluv a vyústěním bylo rozhodnutí, že samosprávy nalez-
nou vlastní centrální řešení pro zveřejňování smluv, které 
jsme se rozhodli podpořit konkrétním návrhem řešení
ve spolupráci s Centrem aplikované ekonomie.

Na realizaci projektu se podíleli: Lenka Petráková, Lenka 
Franková, Martin Kameník

Projekt byl podpořen Evropskou komisí, Nadačním fon-
dem proti korupci, Mezinárodním visegrádským fondem, 
Nadací Konrada Adenauera, Velvyslanectvím Spojených 
států amerických v Praze.
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Na rok 2014 byl náš tým rozšířen o investigativního 
žurnalistu Lukáše Landu. Cílem spolupráce bylo osvo-
jit si v rámci naší právní poradny investigativní postupy 
při řešení kauz, zejména nové dovednosti pro získávání
informací a jejich analýzu. S Lukášem jsme řešili dvě 
strategické kauzy – kauzu Opencard a Monitoring
komunálních voleb. Díky spolupráci s Lukášem jsme
inovovali naše postupy při řešení problematických kauz.

Na realizaci projektu se podíleli: Lukáš Landa, Petra
Bielinová, Andrea Kohoutková, Martin Kameník.

Projekt byl podpořen Nadací Vodafone.  

Rok Jinak: Investigativní žurnalistika pomáhá
        občanskému watchdogu
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Cílem projektu je zajistit kontinuální bezplatné protiko-
rupční právní a expertní poradenství občanům, zaměst-
nancům státní správy či samosprávy a taktéž voleným 
představitelům samosprávy. Poradenství je poskytováno 
zejména v následujících oblastech: zadávání veřejných 
zakázek, hospodárné nakládání s veřejným majetkem, 
svobodný přístup k informacím, střet zájmů, rozhodo-
vací procesy samospráv, radniční periodika, vymáhání 
náhrady škody po odpovědných osobách, dobrovol-
né zveřejňování smluv na internetu a transparentnost 
městských obchodních společností. V roce 2014 jsme se 
konkrétně zaměřili také na monitoring řádného průběhu 
komunálních voleb. Zjistili jsme pokusy o kupčení s hlasy. 
Podali jsme několik trestních oznámení a pomohli radou 
s přípravou žalob na neplatnost voleb.

V rámci projektu jsme v tomto roce: 

–   pomohli 318 občanům poskytnutím konzultace
–   základního právního a protikorupčního poradenství
–   ve 165 kauzách jsme poskytli tzv. rozšířené právní
–   poradenství
–   podali 14 podnětů na porušování zákona o veřejných 
–   zakázkách k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
–   podali 10 trestních oznámení orgánům činným
–   v trestním řízení pro podezření ze spáchání
–   trestného činu porušení povinností při správě cizího
–   majetku, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku,
–   maření přípravy a průběhu voleb a referenda
–   zrealizovali 3 školení pro úředníky samospráv na téma 
–   „Prevence korupce ve veřejných zakázkách“
–   rozšířili webové stránky www.bezkorupce.cz o dvě 
–   nová témata: radniční periodika, manipulace
–   volebních výsledků 
–   monitorovali průběh komunálních voleb a na základě 
–  získaných zjištění podali trestní oznámení orgánům 
–   činným v trestním řízení
–   měli několik desítek mediálních výstupů
–   napsali osm blogů 
–   publikovali pět článků v odborných časopisech

Protikorupční poradna 2014

13



Z významných kauz:

Dopravní podnik Praha – opakované zakázky pro 
společnost Xanthus 

Dopravní podnik hl. m. Prahy spolupracoval se společnos-
tí Xanthus od roku 2005 bez jakéhokoli výběrového řízení, 
a dokonce mimo jakoukoli smlouvu (ty byly dodělávány 
dodatečně), tedy v rozporu s postupem stanoveným 
zákonem o veřejných zakázkách. Na základě našeho 
podnětu z listopadu 2012 uložil v červnu 2014 Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Dopravnímu 
podniku hl. města Prahy pokutu 600 tisíc Kč za zakáz-
ku pro fi rmu Xanthus. Důvodem pokuty bylo nedoložení
autorských práv společnosti Xanthus, ač právě o ně se DP 
opíral při výběru zadání zakázky v režimu jednacího řízení 
bez uveřejnění, jinak řečeno, DP vypsal zakázku v rozporu 
se zákonem. Pokuta je pravomocná. I další zakázky pro 
společnost Xanthus prošetřuje Úřad pro ochranu hos-
podářské soutěže na základě dalšího podnětu Oživení 
z července 2014.

Podrobnosti k případu naleznete na webových stránkách 
Oživení:
http://bit.ly/1RVFwAw
http://bit.ly/1JGlFmU

Podklady k podnětu byly získány na základě spolupráce
s reportérem České televize Davidem Havlíkem. Reportáž 
byla vysílána 21. 7. 2014 (ČT Reportéři, Stamiliony pro 
fi rmu z činžáku).

Praha: Operátor Opencard

Pražští zastupitelé v únoru 2014 rozhodli o založení 
nové městské společnosti Operátor Opencard se základ-
ním kapitálem 100 milionů korun. Oživení získalo úplný 
neveřejný harmonogram transformace projektu Open-
card na nově vzniklou společnost Operátor Opencard, 
a. s., jež byla zakládána z důvodu převodu všech licencí 
k Opencard, a tedy nezávislosti na EMS. Podle toho-
to harmonogramu měla být ovšem v příštích letech 
hlavním dodavatelem služeb spojených s Opencard 
právě společnost EMS. EMS požadovala v příštích dvou 
letech od nově založené společnosti Operátor Opencard 
za tyto služby zhruba 300 milionů korun. Oživení oslovi-
lo potenciální konkurenty, kteří jsou schopni poskytovat 
obdobné služby a nahradit dosavadní systém dopravní 
čipové karty. Většina fi rem odpověděla, že je schopna do-
dat Praze nový kompletní systém dopravní čipové karty s 
více funkcionalitami, než má současná Opencard, a navíc 
levněji. Finanční náklady na nové řešení by se přitom 
pohybovaly v rozmezí 20–60 milionů. Na základě uve-
dených zjištění jsme v květnu 2014 uspořádali tiskovou 
konferenci, na které jsme informovali širokou veřejnost 
o nevýhodnosti a nehospodárnosti plánovaného uza-
vření smlouvy mezi Operátorem Opencard a EMS a vyz-
vali pražské zastupitele a radní, aby od nevýhodného 
záměru ustoupili a namísto toho soutěž na technické 
řešení otevřeli i dalším dodavatelům. Na základě naší 
výzvy Praha od úmyslu uzavření nevýhodné smlouvy mezi 
Operátorem Opencard a EMS ustoupila.
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Podrobnosti k případu naleznete na webových stránkách Oživení:
http://bit.ly/1LHKcum
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Chomutov: kupčení s hlasy v komunálních volbách

Pod záštitou zábavy na diskotéce probíhal v Chomutově 
nábor sociálně slabých občanů ke komunálním volbám. 
Kolik stojí jeden volební hlas v Chomutově? Osloveným 
byla za jejich volební hlas pro předem určeného kandidá-
ta nabízena úplata 400,- Kč. Konkrétně měli tito občané 
obdržet předem vyplněné volební lístky a následně byli 
rozváženi k jednotlivým volebním okrskům. Oživení
podalo trestní oznámení. Na základě podané žaloby
na neplatnost voleb byly volby prohlášeny za neplatné
a poté vyhlášeny opakované volby. 
 
Podrobnosti k případu naleznete na webových stránkách 
Oživení:
http://bit.ly/1geuY40

Podrobnosti k opakovaným volbám:
http://bit.ly/1LHKEso

Karel Březina odsouzen za neoprávněné pobírání 
odměn

Aspoň v takový výsledek jsme doufali, když jsme v roce 
2011 podávali trestní oznámení na podezření ze spáchání 
trestného činu, když Březina odměny z městských fi rem 
pobíral i poté, co nesplnil zákonné podmínky pro výkon 
funkce v jejich statutárních orgánech. Na základě naše-
ho oznámení zahájily orgány činné v trestním řízení jeho 
stíhání. A nakonec přišlo rozhodnutí soudu a odsouzení. 
Karel Březina, náměstek pražského primátora, se jako 
veřejný funkcionář dopustil podvodu, když od roku 2009 
neoprávněně pobíral peněžité odměny od pražských 
městských společností. Za neoprávněné obohacení, 
které bylo klasifi kováno jako trestný čin podvodu, dos-
tal Karel Březina v dubnu 2014 trest odnětí svobody
12 měsíců podmíněně. Odvolací Městský soud v Praze
ho v říjnu 2014 potvrdil. 

Podrobněji si o případu přečtěte zde:
http://bit.ly/1H966QO

Na realizaci projektu se podíleli: Martin Kameník, Petra 
Bielinová, Andrea Kohoutková. 

Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR, Nadací 
Open Society Fund Praha, grantem z Islandu, Lichten-
štejnska a Norska v rámci EHP fondů a Velvyslanectvím 
Spojených států amerických v Praze.
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Projekt se zaměřil na hodnocení transparentnosti a praxe 
krajských samospráv v oblastech veřejných zakázek, 
dotací a nakládání s fi nančním majetkem. Logicky tak 
navázal na první ucelené srovnání krajů v 10 vybraných 
oblastech realizované v r. 2012.
V oblasti veřejných zakázek bylo hodnoceno 1 189 za-
daných zakázek a jejich částí v celkové hodnotě 14 
mld. Kč. Nejzávažnější nedostatky jsme zjistili v případě 
povinného uveřejňování smluv k veřejným zakázkám po-
dle novely zákona o veřejných zakázkách z roku 2012,
kdy nebyly uveřejněny smlouvy v hodnotě 4,3 mld. 
Kč, což představuje 31 % z celkové sumy nákladů 
vynaložených kraji na veřejné zakázky za období
duben 2012 až duben 2013. 
Alarmující výsledky jednoznačně ukázaly, že bez sankcí 
neplatnosti nelze garantovat dodržování zákonné povin-
nosti uveřejňování smlouvy. 

Rozšířené hodnocení krajů:
chyběly smlouvy na zakázky za 4,3 mld. korun

V oblasti dotací jsme narazili na velmi rozdílné přístupy 
krajů v jejich evidenci a celkové transparentnosti. O 12 
krajských samosprávách byly k dispozici základní údaje, 
pouze 8 z nich poskytlo informace kompletní. Celkově 
byly rozdány dotace za 3,9 mld. Kč. Nejvíce na jednoho 
obyvatele rozdělil Kraj Vysočina (1 374 Kč), nejméně pak 
Zlínský kraj (96 Kč). Nejúspěšnější byli žadatelé o dota-
ci v Královéhradeckém kraji, tam získalo podporu 94 % 
žadatelů, nejméně úspěšní pak v kraji Jihočeském, a to 
67 %.
V případě nakládání s krátkodobým fi nančním majet-
kem bylo hodnoceno 10 krajů, které disponovaly částk-
ou 20 mld. Kč. Z našich zjištění vyplynulo, že kraje tento 
typ majetku nedostatečně diverzifi kují (rozkládají rov-
noměrně ve více bankách). 9 z 10 hodnocených krajů 
mělo v jedné bance přes 50 % krátkodobého fi nančního 
majetku. V několika případech bylo zjištěno, že kraje uk-
ládají majetek do bank s nižším nebo žádným ratingem 
mezinárodně uznávané ratingové agentury, aniž by tomu 
odpovídala vyšší míra úročení.

Na realizaci projektu se podíleli: Martin Kameník, Marián 
Kišďurka. 
Projekt byl podpořen Velvyslanectvím Spojených států 
amerických v Praze a Nadací Open Society Fund Praha.
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Povinné uveřejnění smluv k veřejným zakázkám



Cílem projektu bylo zhodnotit přístup měst k zadávání 
a realizaci svých veřejných zakázek v rámci celého
nákupního cyklu. Pro tento účel byl vybrán vzorek
10 realizovaných zakázek a byl učiněn zevrubný rozbor 
kompletní dokumentace k zakázkám. Ve třech přípa-
dech jsme našli pochybení, která mohla narušit soutěž 
o zakázku, u většiny zakázek nebyla doložena jejich 
dostatečná příprava ani vyhodnocení jejich efektu.
Nejzávažnější pochybení bylo zjištěno u zakázek hl. m. 
Prahy na opravu dětských hřišť, ve stejný den byly totiž 
vysoutěženy se zcela identickým průběhem a výsledkem 
2 velmi podobné zakázky.  

Případové studie veřejných zakázek
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Na realizaci projektu se podíleli: Martin Kameník, Andrea 
Kohoutková.

Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha
jako doplňující kvalitativní hodnocení k výsledkům
projektu zIndex.





Jak transparentní jsou městské společnosti a trápí je 
podobné neduhy jako velké státní fi rmy? Jak mohou 
města dostat své společnosti pod lepší kontrolu? Na 
tyto a související otázky se pokusil odpovědět náš pro-
jekt zaměřený na městské společnosti. 
Zpracovali jsme případové studie pěti největších do-
pravních podniků v zemi, jejichž roční obrat dohromady 
činí 24 mld. Kč. Ač hospodaří s obrovskými prostředky, 
jejich personální řízení bohužel podléhá silnému vlivu 
politických stran, a dochází tak k pravidelné fl uktuaci po 
každých volbách. To se negativně odráží na kontinuitě 
řízení městských fi rem. Města vůči svým podnikům neu-
platňují žádnou jasnou vlastnickou politiku, díky které 
by bylo možno hodnotit jejich výkonnost či kvalitu jejich 
řízení.
Oživení zpracovalo pro místní samosprávy návod, jakým 
způsobem zajistit vyšší transparentnost a kontrolu nad 
městskými fi rmami za stávající právní úpravy.

Transparentnost městských společností
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Na realizaci projektu se podíleli: Martin Kameník, Andrea 
Kohoutková.

Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha.
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Obměny dozorčích rad dopravních podniků po komunálních volbách



Projekt Hlásnátrouba.cz v mnohém navazuje na projekt 
Oživení, Otevřené společnosti a IuRe, Radniční listy bez 
cenzury z roku 2006. Stejně jako minule je cílem projektu 
monitorovat objektivitu a názorovou vyváženost obsa-
hu tištěných periodik vydávaných orgány místní samo-
správy. Téma tentokrát rozšiřujeme také na informační 
kampaně místních samospráv. Pro účely monitoringu 
a nahlašování podnětu od občanů jsme vytvořili online 
aplikaci, která poskytuje základní nástroj pro obsahovou 
analýzu elektronických formátů periodik. 
Celkové výsledky 100 periodik a jejich komparace s rokem 
2006 budou k dispozici v první polovině roku 2015.

Hlásná trouba: monitoring radničních periodik
a informačních kampaní samospráv
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Na realizaci projektu se podíleli: Martin Kameník, Andrea 
Kohoutková, Marián Kišďurka, Lenka Franková.

Projekt byl podpořen Velvyslanectvím spojených států 
amerických v Praze a grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů.
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Oživení je nadále jedním z garantů společného projektu 
neziskových organizací Rekonstrukce státu, jehož cílem 
je prosadit 9 klíčových protikorupčních zákonů. Tento rok 
začala fungovat nově ustavená vláda, a tak jsme se spolu 
s ostatními partnery zaměřili na intenzivní lobbing osmi 
zatím neprojednaných zákonů a připomínání předvoleb-
ních slibů politikům. V tomto roce byl pokrok učiněn 
v případě rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ (Po-
slaneckou sněmovnou byla schválena novela ústavy), Po-
slanecká sněmovna si schválila nový jednací řád zajišťu-
jící průhlednější přijímání zákonů, ubránili jsme zákon o 
registru smluv, aby pokračovaly práce na jeho přijetí, a 
znovu jsme do agendy vrátili zákon o nominačních pro-
cesech do dozorčích rad státních fi rem. Služební zákon 
byl schválen v podobě, která nezajistí dostatečnou pro-
fesionalizaci úředníků a ochranu proti nežádoucím poli-
tickým vlivům na chod státní správy.  

Jsme součástí Rekonstrukce státu

26





Oživení získalo v pořadí čtvrtou Cenu Bílé lilie za mi-
mořádný přínos při prosazování principu transparentno-
sti ve veřejné správě, konkrétně za aktivity související s 
tématem vymahatelnosti osobní odpovědnosti úředníků 
a volených zástupců měst a obcí vůči obci a státu.
Za projevenou důvěru organizátorům soutěže a všem 
podporovatelům děkujeme. Finanční dar 200 tisíc Kč 
spojený s cenou bude použit na další rozvoj protiko-
rupčních aktivit a služeb Oživení.

Dostali jsme Cenu Bílé lilie – děkujeme.
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Naše zkušenosti chceme předávat dál, stejně jako pro-
sazovat vyšší transparentnost i odpovědnost ve veřejné 
správě. V roce 2014 jsme se stali členem Rady vlády pro 
boj s korupcí (Martin Kameník) a členy jejích pracovních 
komisí (Lenka Petráková, Lenka Franková, Andrea Ko-
houtková). Pracovní komise se ale v roce 2014 nesešly a 
relevantní legislativa byla zpravidla odložena.
 
Poskytli jsme stovky individuálních konzultací. Uspořáda-
li jsme a účastnili jsme se řady expertních kulatých stolů 
a odborných seminářů k tématu služebního zákona 
(Lenka Petráková), zlepšení systému zadávání veřejných 
zakázek (Martin Kameník), zefektivnění přístupu k in-
formacím (Lenka Franková), podpory vymáhání osobní 
odpovědnosti veřejných funkcionářů (Petra Bielinová a 
Andrea Kohoutková), žádoucích změn zákona o střetu 
zájmů a fi nancování politických stran (Lenka Petráková) 
i vyváženosti a objektivity v radničních periodicích (Petra 
Bielinová a Martin Kameník). V průběhu roku jsme vydali 
vlastní analýzy, srovnávací i případové studie. 

Naše poznatky chceme předat dál. Máme v týmu 
zkušené lektory i analytiky. Nabízíme prakticky orien-
tované semináře a workshopy zaměřené na zvyšování 
transparentnosti ve veřejné správě, zejména samo-
správě. Vycházíme vstříc individuálním požadavkům. 

Poskytujeme poradenství, pořádáme semináře

Všem úřadům veřejné správy dále nabízíme zpracování 
protikorupčních auditů a navržení protikorupční strate-
gie. Poskytujeme právní poradenství a odborné konzul-
tace v problematice korupce a souvisejících jevech, včet-
ně podpory při zavádění protikorupčních opatření nebo 
naopak v boji s netransparentními úřady. 

30



Finanční zpráva 2014



AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 80 4

        4. Samost. movité věci a soub. mov. věcí 77 0

        7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 4

Dlouhodobý fi nanční majetek 0 0

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -80 -4

        7. Oprávky k samost. mov. věcem a soub. mov. v. -80 -4

Krátkodobý majetek celkem 3 575 3 767

Zásoby celkem 10 9

        7. Zboží na skladě a v prodejnách 10 9

Pohledávky 54 45

        1. Odběratelé 39 15

        4. Poskytnuté provozní zálohy 0 2

        5. Ostatní pohledávky 15 28

      10. Daň z přidané hodnoty 0 0

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 2 222 3 019

        1. Pokladna 8 19

        3. Bankovní účty 2 214 3 000

Jiná aktiva celkem 1 289 694

        1. Náklady příštích období 25 9

        2. Příjmy příštích období 1 264 685

 AKTIVA CELKEM 3 575 3 767

FINANČNÍ ZPRÁVA 2014 ROZVAHA K 31. 12. 2014
(v tisících Kč)

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

 

A.

B.
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PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 1 035 1 752

Jmění celkem 923 1 036

        1. Vlastní jmění 300 300

        2. Fondy 623 736

Výsledek hospodaření celkem 112 716

        1. Účet výsledku hospodaření 112 716

        2. Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení 0 0

Cizí zdroje celkem 2 540 2 015

Rezervy 0 0

Dlouhodobé závazky 0 0

Krátkodobé závazky 269 390

        1. Dodavatelé 84 17

        4. Ostatní závazky 0 114

        5. Zaměstnanci 111 149

        7. Závazky k inst. soc. zabezp. a  veř. zdr. poj. 56 83

        9. Ostatní přímé daně 17 25

      10. Daň z přidané hodnoty 1 0

      22. Dohadné účty pasivní 0 2

Jiná pasiva celkem 2 271 1 625

        2. Výnosy příštích období 2 271 1 625

 PASIVA CELKEM 3 575 3 767

I.

II.

I.

II.

III.

IV.

A.

B.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2014
(v tisících Kč)

NÁKLADY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Spotřebované nákupy celkem 95 0 95

1. Spotřeba materiálu 53 0 53

2. Spotřeba energie 40 0 40

4. Prodané zboží 2 0 2

Služby celkem 2 904 3 2 907

5. Opravy a udržování 0 0 0

6. Cestovné 38 0 38

7. Náklady na reprezentaci 2 0 2

8. Ostatní služby 2 864 3 2 867

Osobní náklady celkem 2 625 0 2 625

9. Mzdové náklady 1 988 0 1 988

10. Zákonné sociální pojištění 630 0 630

12. Zákonné sociální náklady 7 0 7

Daně a poplatky celkem 28 0 28

16. Ostatní daně a poplatky 28 0 28

Ostatní náklady celkem 80 0 80

21. Kurzové ztráty 71 0 71

24. Jiné ostatní náklady 9 0 9

NÁKLADY CELKEM 5 732 3 5 735

I.

II.

III.

IV.

V.

A.
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VÝNOSY     

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 629 66 695

2. Tržby z prodeje služeb 629 60 689

3. Tržby za prodané zboží 0 6 6

Ostatní výnosy celkem 39 4 43

15. Úroky 0 4 4

18. Jiné ostatní výnosy 39 0 39

Přijaté příspěvky  celkem 2 814 0 2 814

27. Přijaté příspěvky (dary) 2 814 0 2 814

Provozní dotace celkem 2 899 0 2 899

29. Provozní dotace 2 899 0 2 899

VÝNOSY CELKEM 6 381 70 6 451

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 649 67 716

Daň z příjmu 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 649 67 716

I.

IV.

VI.

VII.

B.

C.

D.
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1. Název a sídlo účetní jednotky:
Oživení, o.s., Muchova 232/13, Praha 6 - Dejvice, IČ 67365353, Spolek registrovaný pod spisovou značkou L8516 ve 
spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. Datum zápisu: 1. 1. 2014. Datum vzniku: 13. 11. 1997 (dále 
účetní jednotka).
 
2. Právní forma účetní jednotky: 
Spolek.
 
3. Poslání účetní jednotky, vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: 
Občanské sdružení Oživení bylo založeno zejména za účelem:
- rozvoje občanské společnosti, demokracie a právního státu;
- prosazování principu partnerství v  neziskovém sektoru;
- ochrany přírody a krajiny a kulturních památek;
- podpory a prosazování principu udržitelné dopravy;
- šíření environmentálních hodnot prostřednictvím environmentálního vzdělávání.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky: 
- Poradenská a  konzultační činnost, zpracování odborných studií a  posudků,
- Mimoškolní výchova a  vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období: 
beze změn - Lenka Petráková – ředitelka, Martin Kameník – předseda.

6. Informace o zakladatelích: 
Občanské sdružení bylo založeno těmito zakládajícími členy Petr Štěpánek, Dan Mikláš, Soňa Dederová.

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014
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7. Organizační složky s  vlastní právní subjektivitou: 
Spolek Oživení,o.s. nemá k  rozvahovému dni organizační složky s  právní subjektivitou. 

8. Vklady do vlastního jmění: 
Spolek Oživení, o.s. má k  rozvahovému dni vlastní jmění ve výši 325.534,-Kč. 
 
9.  Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: 
Účetním obdobím spolku Oživení,o.s. je kalendářní rok 2014. 
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona 563/1991 Sb. je 31. 12. 2014.
 
10. 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.
 
10.1. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:  
Účetní jednotka účtuje na rozvahových a podrozvahových účtech:
- o dlouhodobém hmotném majetku, vymezeném jako samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší
 než 3.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok,
- o dlouhodobém nehmotném majetku, vymezeném jako uživatelská práva k  SW vybavení, jehož ocenění je vyšší
 než 7.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. 

10.2. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek: 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.
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10.3. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů: 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.
 
10.4. Postup tvorby a použití opravných položek (uvede se včetně informace, jak byly stanoveny přechodné
i trvalé úpravy hodnoty): 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.

10.5. Odpisování majetku: 
Účetní jednotka účetně odepisuje majetek, ke kterému má vlastnické právo, jehož ocenění je vyšší než 40.000,- Kč
a doba použitelnosti je vyšší než jeden rok. 

10.6. Postup tvorby a použití rezerv: 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.

10.7. Vzájemné zúčtování: 
Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.
 
10.8. Metoda kursových rozdílů:  
Účetní jednotka přepočítává majetek a závazky, vyjádřené v  cizí měně, na českou  měnu aktuálním  denním kursem  
devizového trhu  vyhlašovaným Českou  národní bankou,  a to  v účetnictví  ke dni  uskutečnění účetního  případu
a v účetní  závěrce ke  konci rozvahového dne. Pro přepočet nakoupených valut a deviz používá účetní jednotka kurs, za 
který byl obchod uskutečněn. Kursové rozdíly z titulu platby závazků, inkasa pohledávek a prodeje fi nančních investic 
účtuje účetní jednotka ke dni uskutečnění účetního případu do fi nančních nákladů (účet 545 – kursové ztráty) nebo
fi nančních výnosů (účet 645 - kursové zisky). Kursové rozdíly na fi nančních účtech účtových skupin 21 , 22, 25 a  26 účtu-
je  účetní jednotka  k rozvahovému  dni do fi nančních nákladů  (účet 545)  nebo fi nančních výnosů (účet  645). Kursové 
rozdíly na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, fi nančních výpomocí, fi nančních investic účtuje účetní jednotka k rozva-
hovému dni na účty 386 - Kursové rozdíly aktivní a 387 - Kursové rozdíly pasivní.
 
11. Způsob zpracování účetních záznamů: 
Účetní data se zpracovávají elektronicky. Používá se účetní software FINESA® pro vedení podvojného účetnictví, který 
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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.
 
12.  Způsob a místo úschovy účetních záznamů:  
Účetní záznamy a písemnosti ukládá účetní jednotka po stanovenou dobu v souladu s § 31 a § 32 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v příručním archivu účetní jednotky.
 
13. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky: 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
 
14. Účast v obchodních společnostech: 
Účetní jednotka nemá účasti v obchodních společnostech.
 
15. Přehled splatných závazků pojistného na sociální pojištění, veřejné zdravotní pojištění a evidovaných daňových
nedoplatků: 
Spolek Oživení,o.s. nemá k  rozvahovému dni takto vymezené závazky.
 
16. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období:  
Během účetního období účetní jednotka neupsala žádné akcie.
 
17.  Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: 
Účetní jednotka není vlastníkem majetkových cenných papírů, vyměnitelných a cenných dluhopisů, prioritních dluhopisů 
nebo podobných cenných papírů nebo práv.
 
18. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: 
Účetní jednotka nemá ke konci rozvahového dne žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let.
 
19. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou: 
Účetní jednotka nemá ke konci rozvahového dne žádné dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou.
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20. Celková výše závazků  neobsažených v rozvaze: 
Účetní jednotka nemá závazky neobsažené v rozvaze.

21. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností: 
Účetní jednotka vykonává hlavní činnost v souladu s vymezením účelu, pro který byla zřízena.
V  roce 2014 byly realizovány v rámci hlavní činnosti následující projekty (částky uvedeny v Kč):

Projekt Finanční zdroj Částka

Zapojení občanů a prvovoličů na municipální úrovni Konrad-Adenauer-Stiftung     79609.00

Ochrana oznamovatelů v české realitě a ve srovnání s dalšími zeměmi Nadační fond proti korupci     52800.00

Ochrana whistleblowerů v ČR - víkendový protikorupční seminář Norská ambasáda     15900.00

10 případů veřejných zakázek Open Society Fund     75000.00

Hodnocení krajů Open Society Fund     80277.88

Hodnocení krajů US Embassy 82000.00

Hlásná trouba US Embassy 129999.00

Promoting eff ective anticorruption framework in the CEE countries European Commission 1555045.94

Hlásná trouba Nadace rozvoj obč. spol. 301643,83

Promoting eff ective anticorruption framework in the CEE countries Visegrad Fund 61175.00

Transparentnost městských společností Open Society Fund 185500,16

Promoting eff ective anticorruption framework in the CEE countries US Embassy 97707,15

Protikorupční poradna Ministerstvo Vnitra ČR 1245364,95

Improvement of public Procurement systems in the Czech and Slovak republics Siemens 591296,35

Rok Jinak 2014: Investigativní žurnalistikapomáhá občanskému watchdogu Vodafone 995053,5

Hlavní činnost      832481.27

Hospodářská činnost  70114.11

CELKEM        6450968.00
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22. Informace o zaměstnancích: 
Účetní jednotka má 4 zaměstnance, vyjádřeno průměrným přepočteným stavem zaměstnanců za účetní období. 

23. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů:  
Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů za účetní období činí 0,- Kč. 
 
24. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani kontrolních orgánů, ani  jejich rodinní  
příslušníci účast  v osobách,  s nimiž  účetní jednotka  uzavřela za účetní období  obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy.
 
25. Další majetková plnění členům statutární, kontrolních a jiných orgánů: 
Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetních období žádné zálohy ani úvěry.  Taktéž 
účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.
 
26. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty:  
Bez vlivu na výpočet daňové povinnosti.

27. Způsob zjištění základu daně z  příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů:
Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP.  Účetní jednot-
ka využila možnosti snížit svůj daňový základ podle  ustanovení § 20 odst. 7 ZDP o 285.291,- Kč.

28. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období:
Během účetního období nenastaly změny daňové povinnosti.

29. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty:  
Hlavním zdrojem fi nancování činnosti občanského sdružení Oživení jsou v  roce 2014 příspěvky a dotace.
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30. Přehled přijatých darů: 
Během účetního období přijal spolek Oživení,o.s. na svoji činnost následující fi nanční dary:

Zaostřeno o.p.s.         200000.00

Čiverná           7000.00

Galajda Jan          1200.00

Holoubek Luděk          1200.00

Kučerová Tereza         1200.00

Nadace Via          14162.02

Ocelák Radek          200.00

Portman Adrian         5000.00

Obec Psáry          6000.00

Richterová Olga         1500.00

Stránský Jakub         4333.00

Visinka Jan             2000.00

Vávra Vojtěch          1200.00

Šmíd Lubor           600.00

Šmíd Matěj          1600.00

CELKEM          247195.02 
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31. Přehled o veřejných sbírkách: 
Během účetního období nebyla organizována žádná veřejná sbírka.
 
32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: 
Na základě schválení VH valnou hromadou proběhlo zúčtování VH roku 2013 do Fondu vlastních zdrojů.
 
33. Okamžik sestavení účetní závěrky: 
V Praze dne 31. 3. 2015

 

Sestavil: Ing. Marek Sezima 

Pro ostatní údaje vyžadované § 20 zákona o účetnictví nemá účetní jednotka náplň.

Martin Kameník
Předseda Oživení, o. s.
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Náklady organizace v roce 2014 podle zdroje

Ministerstvo vnitra ČR

Norská ambasáda

Ambasáda Spojených států amerických v Praze

Nadační fond proti korupci

Open Society Fund Praha

Ostatní neprojektové náklady 

Evropská komise DG Home Aff airs

Nadace rozvoje občanské společnosti

Mezinárodní visegrádský fond

Nadace Konrada Abenauera

Siemens Integrity Initiative

Nadace Vodafone

22 %

0 %

6 %

6 %

5 %

27 %

6 %

1 %

1 %

8 %

17 %

1 %
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Výnosy organizace podle skupin zdrojů rok 2014

hlavní a hospodářská činnost

prostředky ze státního rozpočtu

prostředky z evropského rozpočtu

prostředky od nadací

14 %

20 %36 %

19 %
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Pozn. Oživení, o.s. realizuje také partnerské projekty, kde je hlavním příjemcem dotace. Prostředky od donora určené
pro partnery v těchto projektech pro sdružení nejsou ani výnosem, ani nákladem a nevstupují do Výkazu zisků a ztrát.



46



47



Přispějte k tomu, aby se i vaše hodnoty, jako poctivost 
a odpovědnost, staly běžnou součástí života v České re-
publice. Podpořit Oživení, o. s., znamená podpořit lepší 
fungování úřadů v naší zemi. Přidejte se k těm, kteří jsou 
přesvědčeni, že usilovat o změnu k lepšímu je naší osob-
ní zodpovědností. 
Bez pomoci vás, podporovatelů, se neobejdeme. Pokud 
se vám naše práce líbí, podpořte nás fi nančně nebo ji-
nak. I díky vašemu daru budeme moci pracovat odborně 
a nezávisle. Vážíme si jakékoli podpory, malé i velké. 

Podpořte nás

Právě díky vaší podpoře jsme mohli prosazovat průhled-
nější zadávání veřejných zakázek nebo vymáhat osobní 
odpovědnost za špatná rozhodnutí úředníků a politiků. 
Také díky ní jsme před třemi lety mohli podat trestní 
oznámení na Karla Březinu a nakonec se dočkat i odsu-
zujícího rozsudku za podvod, kterého se jako veřejný 
funkcionář dopustil. Právě díky vaší podpoře si můžeme 
dovolit objektivní a nestranná stanoviska.

Staňte se členy Klubu přátel

Proč Klub přátel? Pro činnost naší organizace je životně důležitá nezávislost a zachování objektivního přístupu. Jedním 
ze zásadních pilířů fi nanční stability organizace a kvalitně odvedené práce je stálá základna podporovatelů, kteří sdílejí 
námi prosazované hodnoty. Drobní dárci, kteří mohou dlouhodobě přispívat na chod organizace byť jen drobnou část-
kou, mohou vytvořit potřebný, skutečně nezávislý fi nanční zdroj – a zároveň našemu hlasu dodat potřebnou sílu! Staňte 
se našimi podporovateli, získávejte pravidelně informace o naší činnosti, staňte se členy Klubu přátel. 

Víc informací naleznete na http://klub.oziveni.cz/.
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Svatopluk Bártík, Libor Michálek, Klára Danningerová, 
Matěj Hollan, Marek Sezima, Jaromír Adamec, Vojtěch 
Blažek, Robert Břešťan, Luděk Jíra, Marek Pokorný, Petr 
Dovolil, Eva Skálová, Jiří Skuhrovec, Jan Mrkvička, 
František Polák, Daniel Dolenský, David Havlík, Alena 
Faláthová, Vít Havelka, Jakub Krafka, Dana Mareková, Olga 
Richterová, Dorota Müllerová, Jan Jirka, David Kopecký, 
Alice Slavíčková, Anna Novotná, Jiří Boudal, Roman Štec, 
Oldřich Kužílek, Ondřej Závodský, Luís de Sousa, Tomáš 
Dombrovský, Mike Allen, Jan Sommer, oznamovatelé 
nekalých jednání, kteří měli odvahu se podělit o své 
příběhy, Transparency International ČR, Transparency
International Slovensko, Institute for Public Aff airs
Polsko, EKINT Maďarsko, Transparency International
Estonsko, Frank Bold, Otevřená společnost, Náš stát, 
Zaostřeno, o. p. s., zIndex.cz, KohoVolit.eu, 
Člověk v tísni, o. s., Datlab, s. r. o., Cellula, Finesa, Koalice 
pro transparentní podnikání, Bisnode, ÚVT.

Naši partneři a spolupracovníci
V průběhu roku 2014 s námi spolupracovali:
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všem dárcům, příznivcům, spolupracovníkům a členům 
Klubu přátel Oživení, kteří nás v roce 2014 podpořili 
a spolupracovali s námi. 
Díky vám jsme mohli pomoci řadě občanů, úspěšně
realizovat naše projekty a pokročit v našem boji
za transparentní a efektivní rozhodování ve veřejné
správě za účasti občanů. 

BEZ VÁS BY NAŠE VIZE BYLA UTOPIÍ.

Kontakt 
Oživení, o. s. 
Muchova 13/232, 160 00 Praha 6 
tel.: +420 257 531 983, 
mobil: +420 608 732 091 
e-mail: oziveni@oziveni.cz, 
web: http://www.oziveni.cz, Klub přátel: http://klub.oziveni.cz, Facebook: http://www.facebook.com/Oziveni.cz 
bankovní spojení č. ú. 2800516661/2010

Děkujeme

51





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


