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Slovo úvodem
Milí přátelé,
předkládáme Vám zprávu za uplynulý rok, která shrnuje přehled aktivit
a financování činnosti naší organizace. Rok 2010 se nesl v duchu voleb,
a to hned několikerých. Jako nevládní nezisková organizace jsme tyto
důležité okamžiky v naší společnosti bedlivě sledovali a domníváme se, že
jejich výsledek nám dal dostatečně srozumitelně najevo, co si zodpovědná
část naší občanské společnosti přála. Naše sdružení se v rámci programu
Bezkorupce dlouhodobě soustředí na problematiku nehospodárného
nakládání s veřejnými prostředky, zejména na municipální úrovni. Dovolím
si tvrdit, že výsledek komunálních voleb je jedním z výraznějších úspěchů na
této dlouhodobé cestě v prosazování otevřených a hospodárných úřadů
a institucí veřejné správy směrem k nám občanům. Na základě reakcí
a spolupráce naší organizace s aktivními občany a komunálními politiky
jsme zaznamenali několik vítězství, která pro nás představují ostrůvky naděje
v inovativním a otevřeném přístupu vedení obecních úřadů v nadcházejícím
volebním období.
V tomto roce byla také na naší nejvyšší politické scéně konečně otevřena
otázka novelizace dvou stěžejních legislativních opatření, která mají
významný dopad na způsob zacházení s veřejnými prostředky na
celonárodní úrovni. Jedná se o novelizace zákonů o veřejných zakázkách
a územních samosprávných celcích, na jejichž vzniku se Oživení podílelo
a v příštím roce bude usilovat o jejich schválení na půdě Parlamentu ČR.
Program Udržitelná doprava se i nadále zaměřuje zejména na nejmladší
z nás – projekty Město pro pěší, Management udržitelné dopravy na
školách, Bezpečné cesty do škol a další aktivity byly zaměřeny zejména na
žáky a studenty základních a středních škol. Zapojení škol do procesu
přeměny a zklidňování dopravy v jejich okolí či interaktivní výuka posilující
účast a zapojení samotných žáků do procesů těchto změn, jsou základními
východisky našich aktivit, jejichž prostřednictvím se snažíme prosazovat nové
přístupy směřující k podpoře šetrné a bezpečné dopravy, ale i k pozitivní
změně dopravních návyků, které jsou u nás pod neustálým tlakem
narůstající automobilové dopravy stále více deformovány.
Boj s korupcí a trvale udržitelná doprava jsou témata, která se bezesporu
přímo dotýkají i Vás. Věnujte několik minut pozornosti této zprávě a pokuste
se sami zhodnotit, zda naše dosavadní úsilí a snahy byly smysluplně
vynaloženy. Uvítáme samozřejmě Váš názor, zajímavý postřeh či vlastní
zkušenost, která nás může obohatit nebo přispět k naší činnosti.
Závěrem tohoto slova bych jménem naší organizace rád poděkoval všem
dosavadním spolupracovníkům, partnerům a samozřejmě donorům, bez
jejichž podpory by naše organizace nemohla oživovat zmíněná palčivá
témata naší společnosti.
S úctou
Štěpán Rattay
ředitel Oživení, o. s.
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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 veřejným 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
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Veřejné zakázky v praxi
Veřejné zakázky patří v České republice dlouhodobě k oblastem nejvíce
postiženým korupcí. Oživení se trvale věnuje nejen monitorování
podezřelých zakázek, ale taktéž analýze, návrhům opatření a protikorupčních nástrojů, které přispívají k systematickému řešení a potírání
korupčních rizik.

Databáze investičních záměrů a veřejných zakázek
V červnu 2010 město Žatec úspěšně spustilo provoz databáze
investičních záměrů a veřejných zakázek, kterou jsme vytvořili pro účely
jejich transparentnějšího zadávání. Oproti běžné praxi mnoha samospráv
naše databáze umožňuje jednoduchým způsobem na internetu
publikovat informace o plánovaných zakázkách, o průběhu výběru
nejvýhodnější nabídky a informace o konečné hodnotě zakázky. Tímto
tento protikorupční nástroj přispívá k posilování transparentnosti při
zadávání veřejných soutěží.

Opencard
Oživení v průběhu roku detailně monitorovalo veřejně kritizovaný
projekt Opencard hl. m. Prahy. Na základě dostupných zpráv z auditů
a prověrek projektu Opencard jsme identifikovali možné škody ve výši
42,8 mil. Kč, způsobené zmařenou investicí za zbytečný nákup 45 tisíc
čipových karet, za duplicitní fakturaci za provoz Servisního Kartového
Centra a za neuplatňování smluvních sankcí za opožděné termíny
dodání. Další analýzou smluv se společností Haguess jsme zjistili, že při
realizaci projektu Opencard došlo oproti smluveným termínům
k prodlení v délce 229 dnů, aniž by došlo k uzavření adekvátních
smluvních dodatků. V přepočtu tak smluvní pokuty z prodlení měly činit
až 224 milionů korun. Dle dostupných informací však ze strany hl. m.
Prahy k vymáhání žádných smluvních sankcí nedošlo, čímž byla hl. m.
Praha způsobena škoda a její vedení má ze zákona povinnost uplatňovat
po zodpovědných osobách její náhradu. Přes naše několikeré
upozornění a předložení důkazů o nestandardním smluvním vztahu
mezi HMP a společností Haguess dosud vedení města není ochotno
přiznat, že při realizaci projektu došlo k prokazatelným škodám na
majetku města a vedení je povinno náhradu těchto škod vymáhat.
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Pražské Zakázky pod lupou
Po roce provozu pražského portálu Zakázky pod lupou Oživení
analyzovalo 117 ukončených zakázek, v 64 % případů nebyly
zveřejněny všechny povinné druhy informací, které portál
obsahuje. Zejména chyběly informace o soutěžních lhůtách a smluvních
podmínkách. V této souvislosti u více než třetiny zakázek (36%)
chyběly jakékoli informace o uzavřených smlouvách. Závažné je
také zjištění, že na portálu nejsou zveřejněny všechny zakázky zadávané
MHMP, např. šest zakázek vyhlášených v elektronickém tržišti AllyTrade,
o kterých není na portálu ani zmínka. Průzkum také ukázal, že některé
informace o zakázkách nejsou pravdivé. Porovnáním s centrálním
Informačním systémem o veřejných zakázkách jsme odhalili pět zakázek
s chybnými informacemi na tomto pražském portálu. Byly zamlčeny
informace o provedených vícepracích nebo byla chybně uvedena
hodnotící kritéria.
Oživení celkem ve 14 zakázkách zjistilo porušení zákona
o veřejných zakázkách nebo nedodržení interních zadávacích
směrnic, většinou v podobě nedostatečného počtu oslovených
zájemců, krácení lhůt pro podání nabídek, nedodržování
hodnotících kritérií a dělení zakázek. Na základě těchto zjištění jsme
podali podnět k prošetření pochybených zakázek na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže.

Protikorupční zakázka hlavního města Prahy
Společně s Transparency International ČR a Respekt Institutem jsme
kriticky vystoupili proti záměru HMP vyhlásit veřejnou zakázku na Podporu
implementace a realizace protikorupční strategie hl. m. Prahy. Zakázka
měla být vyhlášena jako konzultační služba v rámcové hodnotě až
190 mil. Kč. Tuto cenu jsme shledali jako předraženou, s diskriminačními
podmínkami pro účast v soutěži a zcela nevhodně načasovanou vzhledem
ke končícímu funkčnímu období Rady HMP před podzimními
komunálními volbami. Proto jsme společně vyzvali pražské zastupitele,
aby tuto zakázku neschválili. Nakonec sama Rada HMP usoudila, že
externě zajišťovat plnění protikorupční strategie by bylo neefektivní
a výběrové řízení nechala zrušit.
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Prodej Masarykova nádraží
Oživení kontinuálně monitoruje podezřelý prodej lukrativní lokality
současného Masarykova nádraží. Neoficiální cestou jsme získali návrhy
série smluv na postupný prodej plochy Masarykova nádraží, které schválila
Dozorčí rada Českých drah (ČD, a. s.) k podpisu. Při porovnání jedné
z uzavřených smluv se schváleným návrhem jsme zjistili zásadní rozpor
v rozsahu pozemků, které měly být předmětem prodeje. Původně bylo
plánováno, že se celá plocha nádraží prodá za neuvěřitelnou cenu 8 tisíc Kč
za m2. Ze schválených návrhů smluv je navíc patrné, že ČD, a. s. v roce
2006 vstoupily do velmi nerovného smluvního vztahu s developerskými
společnostmi a nesou většinu rizik spojených s revitalizací nádraží
a budoucím prodejem. Po zveřejnění tohoto faktu jsme se sešli
s odpovědnými pracovníky ČD, a. s. a jejich právním zástupcem. Bohužel
ani po ústním jednání nám ČD, a. s. nebyly ochotny poskytnout smlouvy
uzavřené mezi ČD, a. s. a MSD, a. s. ČD, a. s. odmítají smlouvy poskytnout
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a proto jsou tyto
požadované informace předmětem námi podané žaloby.
Veřejné zakázky v praxi podpořili: Open Society Fund Praha a Siemens
Integrity Initiative.

Mapa protikorupčních opatření
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Lokální protikorupční politika
Protikorupční desatero
Ve volebním roce 2010 se Oživení projektem Protikorupčního desatera
zaměřilo na protikorupční rétoriku kandidátů v komunálních volbách do
obecních zastupitelstev. Boj proti korupci se stal velmi oblíbeným
předvolebním slibem, avšak často jde pouze o prázdnou frázi bez
konkrétního obsahu. Cílem tohoto desatera bylo vnést do obecného
deklarování boje proti korupci konkrétní obsah těchto slibů a kultivovat
předvolební programy kandidátů. Proto jsme sestavili určité minimum
pro protikorupční opatření na úrovni obcí a měst do deseti bodů. Všichni
kandidáti se mohli formou elektronické petice veřejně zavázat k plnění
bodů desatera v případě jejich zvolení. Obdobnou iniciativu spustilo také
uskupení Vyměňtepolitiky.cz pod názvem Semilská výzva, se kterým
nadále spolupracujeme při prosazování žádoucího protikorupčního
minima na úrovni samospráv. K plnění jedné z výzev se veřejně zavázalo
celkem 447 nově zvolených zastupitelů v 207 samosprávách v ČR.

Protikorupční desatero

Města, obce, bezXkorupce
– Mapa protikorupčních opatření
Na sklonku roku 2010 jsme navázali na Protikorupční desatero
a Semilskou výzvu projektem internetové interaktivní mapy českých měst
a obcí, ve kterých radnice plánuje činit nebo již činí konkrétní kroky proti
korupci. Cílem je seznámit veřejnost se situací lokálních protikorupčních
politik. Mapa graficky zobrazuje 227 obcí a měst s rozšířenou
působností, pozitivně vyznačuje ty, které se rozhodly podniknout kroky
proti korupci, mapa dále bude uvádět hodnocení úspěšnosti
implementace jednotlivých kroků. Do mapy může vedení měst editovat
konkrétní protikorupční nástroje a tento interaktivní projekt také
umožňuje občanům komentovat plány radnice.
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Hodnocení protikorupční politiky Prahy 6
V rámci prosazování protikorupčních strategií na lokální úrovni provedlo
Oživení na podzim roku 2010 hodnocení protikorupčního balíčku MČ
Praha 6. Z celkových 12 plánovaných bodů balíčku bylo plně realizováno
pouze jedno opatření – možnost nájemníků účastnit se výběrových řízení
na rekonstrukci bytových domů, ve kterých bydlí. Částečně bylo splněno
spuštění centrální databáze smluv na internetu a možnost občanů
městské části být členy hodnotících komisí při zadávání veřejných
zakázek. Minimálně pak byla implementována centrální databáze
vyhlášených zakázek, investičních záměrů a seznam obchodních
společností s majetkovou účastí Prahy 6. Tyto nástroje jsou sice
k dispozici na webu Prahy 6, ale neobsahují všechny plánované
informace a z hlediska požadavku vyšší transparentnosti plní tuto funkci
jen minimálně. Zbylé čtyři úkoly pak nebyly implementovány vůbec.

Předvolební průzkum kandidátů do PSP ČR
Ve volebním roce 2010 Oživení provedlo předvolební průzkum
protikorupčního mínění kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Prostřednictvím elektronického dotazníků jsme oslovili kandidáty 7
politických stran, kteří měli reálnou šanci ve volbách do sněmovny uspět.
Výsledky ankety naznačují, jaké postoje budeme moci při případném
hlasování u vybraných protikorupčních témat ve volebním období
u poslanců očekávat a také porovnat, zda si za svými sliby z předvolebního
klání při výkonu poslaneckého mandátu skutečně stojí.

Odpovědi kandidátů do PSP ČR (n 52)

Projekty lokální protikorupční politiky finančně podpořili:
Open Society Fund Praha a Velvyslanectví Spojených států amerických.
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Síťovací aktivity Bezkorupce,
besedy, školení a poradenství
Networking
Oživení se soustředí na kontinuální síťování s důrazem na poskytování
kvalitního a pohotového poradenského servisu, který je určen zejména
členům mailingové platformy Bezkorupce, ale i tazatelům mimo tuto
platformu, kteří nás nezávisle kontaktují a žádají o pomoc. Oživení se
také snaží prostřednictvím této mailingové konference napomáhat nově
zvoleným opozičním zastupitelům, lokálním watchdogovým iniciativám
a aktivním občanům, kteří nejsou lhostejní k nehospodárnému a netransparentnímu nakládání s veřejnými prostředky ve svých samosprávách.
V roce 2010 jsme prostřednictvím našich internetových stránek
forum.bezkorupce.cz provozovali diskuzní protikorupční forum, kde
účastníci diskuze v průběhu roku řešili jak problematická korupční témata
a kauzy, tak i efektivitu protikorupčních nástrojů a příklady dobré praxe.

Forum bezkorupce

Besedy, školení, poradenství
Komunální volby v roce 2010 vyvolaly u řady kandidátů do obecních
a městských zastupitelstev zájem o zkvalitnění svých protikorupčních
znalostí, které by jim zajistily výhodnější výchozí postavení ve volebním
klání. Oživení proto na tuto poptávku reagovalo řadou besed a seminářů
uskutečněných v předvolebním období, a to hned v několika samosprávách. Semináře a besedy jsme soustředili zejména do následujících
témat:
• Protikorupční workshop – minimum pro samosprávy, Politický marketing
aneb jak neprohrát volby (Praha)
• Korupční rizika na příkladu místních zakázek a vydávání radničního
periodika (Psáry)
• Jak zakročit proti korupci na radnici – představení Protikorupčního
desatera Oživení (Trhové Sviny)
• Předvolební debata na téma transparentní samospráva, protikorupční
opatření a jejich uvádění v praxi (Lanškroun)
• Předvolební debata – představení Protikorupčního desatera, rozbor
dašických kauz a diskuze nad kauzami (Dašice)
• Účast v panelu ve veřejných debatách Inventury demokracie (veřejné
zakázky, kauza Opencard)
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Letošní šestý ročník protikorupčního semináře v Rozsochatci byl zaměřen
na problematiku policejního vyšetřování, kde se mimo jiné uskutečnila
i beseda s plk. Kubicem, účastníci workshopu byli seznámeni s novinkami
v aplikaci zákona svobodného přístupu k informacím, dále byla řešena
problematika obecního referenda a samozřejmě nechyběly detailní
analýzy postupů u konkrétních korupčních kauz a názory advokátů
spolupracujících s naší organizací.

Školení aktivistů – Rozsochatec 2010

Seminář „Jak převzít zkorumpovanou radnici“
Komunální volby na podzim 2010 vynesly do vedení mnoha měst a obcí
původně opoziční, protikorupčně orientované zastupitele a aktivisty.
S mnohými z nich Oživení už dříve spolupracovalo, proto neváhalo
poskytnout podporu i nadále. Okamžitě po volbách jsme zareagovali na
vlnu podobných dotazů uspořádáním semináře na téma, jak co
nejbezpečněji a nejefektivněji převzít radnici po politických oponentech.
Hostitelem semináře a úvodním řečníkem se stal starosta Semil
a poslanec Jan Farský, který se podělil o své zkušenosti s přebíráním
radnice a s nastavováním protikorupčních pravidel a opatření. Semináře
se zúčastnilo na 40 lidí z 15 měst a obcí.
V rámci našich vzdělávacích a osvětových aktivit jsme také v průběhu
roku vydali několik stručných publikací, ve kterých jsou zpracována
témata využití elektronických aukcí v rámci veřejných soutěží a vymáhání
osobní odpovědnosti za škody způsobené samosprávám nebo výklad
naší novely zákona o územních samosprávných celcích. Tyto publikace
jsou dostupné k volnému šíření v e-knihovně na našich internetových
stránkách www.bezkorupce.cz.

Zahraniční spolupráce
Oživení bylo v rámci programu Bezkorupce v průběhu roku 2010
pozváno do Varšavy k pracovnímu stolu partnerskou organizací
EUROPEUM – Institutem pro evropskou politiku. Tématem této pracovní
skupiny bylo sdílení a šíření protikorupčního know-how a zkušenosti
nevládních neziskových organizací a watchdogových iniciativ států
bývalého východního bloku.
Síťování, školení a poradenství finančně podpořili:
Open Society Fund Praha a Ministerstvo vnitra ČR.
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Účast Oživení na tvorbě protikorupčních
strategií a legislativy
Protikorupční novela zákonů
o územních samosprávných celcích
Výsledkem dvouletého projektu Vymahatelnost osobní odpovědnosti je
návrh komplexní protikorupční novely zákonů o obcích, krajích a hl. m.
Praze (dále jako zákony o ÚSC), na jejímž vzniku se podílely desítky
zastupitelů, aktivistů i odborníků z nevládních institucí. K představení
protikorupční novely uspořádalo Oživení seminář v Poslanecké
sněmovně PČR pod názvem 20 let demokracie: kraje, města, obce na
rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Na semináři, konaném v květnu
2010 pod záštitou poslanců ze čtyř parlamentních stran (SZ, KDU-ČSL,
TOP 09, ČSSD), diskutovali o problémech zákona o obcích a navrhovaných řešeních zástupci Ministerstva vnitra, Úřadu veřejného ochránce
práv, nevládních neziskových organizací, Svazu měst a obcí, Sdružení
místních samospráv a řada zkušených komunálních politiků.
Na základě zkušeností, výzkumů a analýz se Oživení při navrhování
novely soustředilo na nápravu čtyř hlavních nedostatků: zajištění
hospodárného nakládání s majetkem včetně práva občanů obce žalovat
obecní smlouvy na neplatnost, umožnění vymáhání škody způsobené
obci vedle starosty také kvalifikované skupině zastupitelů, zlepšení
přístupu zastupitelů k informacím z úřadu a v neposlední řadě omezení
zneužívání radničních médií k cenzuře a neustálé sebepropagaci
vládnoucích politiků.
Oživení se podařilo využít protikorupční mánie před parlamentními
volbami v červnu 2010 a prosadilo do programů několika úspěšných
parlamentních stran i body týkající se protikorupční novely zákonů
o ÚSC. Tím se otevřela cesta k prosazování komunálních protikorupčních
opatření do vládní protikorupční strategie a zejména do nové legislativy.

Participace na novele zákona o veřejných zakázkách
Oblast veřejných zakázek je dlouhodobě kritizovanou oblastí pro
vysokou míru korupce a zlepšení jejich stavu je jednou z priorit současné
vlády. Oživení se od podzimu 2010 aktivně zapojilo do přípravy novely
zákona o veřejných zakázkách jako člen pracovní skupiny pro vznik
novely na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde prosazujeme zejména
nástroje vyšší transparentnosti v zadávacím procesu. Na legislativním
procesu se budeme aktivně podílet i v následujícím roce. Novela zákona
o veřejných zakázkách by měla být schválena do konce roku 2011.
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Prosazování principů trnasparentnosti veřejných zakázek
v podnikatelském sektoru
Oživení úzce spolupracuje s Koalicí pro transparentní podnikání, jejíž
členové z řad byznysu se zavázali poskytovat informace o veřejných
zakázkách, ve kterých jsou dodavateli. V rámci této koalice Oživení plní
úlohu monitora, který dohlíží na naplňování jednotlivých bodů etického
kodexu, k nimž se jednotlivý členové koalice zavázali.

Strategie vlády ČR pro boj proti korupci
Ke spolupráci na nové vládní protikorupční strategii přizvalo Ministerstvo
vnitra nevládní organizace již od počátku, tedy dlouho před tím, než
vznikla nová vláda. Nevládním organizacím (vedle Oživení zejména
Transparency International ČR a Ekologickému právnímu servisu) se
takto podařilo podstatným způsobem ovlivnit popis stávajících
problémů, které je potřeba řešit. Oživení se vedle své priority –
novelizace zákonů o územních samosprávných celcích – zabývalo též
oblastí veřejných zakázek, zákona o úřednících a prosazením úpravy
legislativního procesu v Poslanecké sněmovně. Návrh protikorupční
strategie tak získal jasně definované problémové okruhy, priority
a mantinely, v nichž se nová vláda měla následně pohybovat.
Zástupce Oživení se stal od léta 2010 členem Poradního sboru ministra
vnitra pro boj proti korupci. Nevládním organizacím se v Poradním sboru
spolu se zástupci policie, justice a profesních svazů podařilo opět velmi
pozitivně ovlivnit nastavení úkolů a priorit v protikorupční strategii.
Ministr vnitra sice následně ve vládě neobhájil všechny priority,
naneštěstí včetně práva občanů žalovat smlouvy obce, ale celková
úroveň protikorupční strategie a z ní vyplývajících úkolů zůstala vysoká.
Pro rok 2011 se tak stala pro Oživení jednou z priorit spolupráce
s Ministerstvem vnitra na prosazení co nejefektivnějších protikorupčních
opatření do připravované komplexní novely zákonů o ÚSC.
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Protikorupční komise Rady hlavního města Prahy
Do komunálních voleb na podzim 2010 byl zástupce Oživení členem
Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu. Zatímco
spolupráce s pražskými politiky v rámci komise byla v dřívějších letech na
vysoké úrovni, zejména při tvorbě pražské protikorupční strategie, v roce
2010 došlo k výraznému omezení komunikace. Původní dohoda, že
komise bude kontrolovat a usměrňovat plnění protikorupční strategie,
se tudíž nenaplnila a Oživení nedostalo možnost ovlivnit konkrétní
výslednou podobu protikorupčních opatření, jakými byly změny
v etickém kodexu zastupitele nebo v interních pravidlech pro zadávání
veřejných zakázek. Přesto však lze hodnotit přijetí vybraných
protikorupčních opatření tímto úřadem za pozitivní změnu.

Spolupráce s Ministerstvem obrany ČR
V prvním pololetí 2010 poskytovalo Oživení soustavné poradenství
Ministerstvu obrany k připravované změně způsobu zadávání veřejných
zakázek. Na základě hloubkového auditu systému a praxe zadávání
zakázek na ministerstvu mělo Oživení v průběhu roku 2010 navrhnout
konkrétní změny systému. Realizovali jsme první část auditu: v červnu
odevzdalo Oživení ministerstvu. Nový ministr obrany však v červenci
2010 spolupráci bez udání důvodu zastavil.
Účast Oživení na tvorbě legislativy a protikorupčních strategií finančně
podpořili: Open Society Fund Praha a CEE Trust.
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Právní a protikorupční poradenství
Právní poradna Oživení v roce 2010 pokračovala v šetření již dříve
započatých korupčních kauz a v uplynulém roce tento seznam
spolupracující právníci Oživení rozšířili o několik nových případů, které
otevřeli na základě přijatých podnětů z řad veřejnosti nebo z vlastní
iniciativy.
Většina z nově podaných žádostí o informace se vztahovala k působení
orgánů místní i krajské úrovně samosprávy a k jimi zřízeným
organizacím. Nejčastějším předmětem těchto žádostí o informace bylo
neposkytnutí materiálů k zadaným veřejným zakázkám anebo kopií
smluv uzavřených s vybraným dodavatelem. Dnes již nezbytnou aktivitou
naší právní poradny je sledování procesu zadávání veřejných zakázek.
V případě zjištěných nesrovnalostí jsme v průběhu roku podali Úřadu na
ochranu hospodářské soutěže několik podnětů k přezkoumání postupu
zadavatele při zadávání veřejných zakázek.

Právo na informace
Široce pojatý přístup veřejnosti k informacím o činnosti veřejné správy
patří ke klíčovým aspektům v boji proti korupci a zneužívání veřejné
moci. I práce sdružení Oživení je významně založena na aplikaci zákona
č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který stanovuje
postup, jak dané relevantní informace poskytovat i jak o ně žádat (viz
obr. Schéma základních etap řízení o poskytnutí informace). Za uplynulý
rok jsme podali celkem 40 žádostí o informace. Z toho 17 žádostí
směřovalo k vyšetření jednotlivých kauz či podnětů a zbylých 23 jsme
rozeslali za účelem získání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
k náhodně vybraným veřejným zakázkám splňujícím stanovené
parametry. Tím jsme započali rozsáhlý sběr informací pro účely našeho
nového výzkumného projektu.
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Ohledně statistik úspěšnosti podaných žádostí o informace lze rok 2010
označit za srovnatelný s předchozími lety. Kladně jich byla vyřízena více
jak polovina. V několika případech jsme museli zaslat stížnost na
nečinnost, kde nám tři povinné subjekty i nadále odmítaly požadované
informace poskytnout. Jeden případ přetrvávající nečinnosti povinného
subjektu (ČD, a. s.) jsme podáním žaloby poslali před soud a v dalších
dvou případech (Pražské služby a Magistrát hl. města Prahy), kde nám
v poskytnutí informace také nebylo vyhověno, podání žaloby na
nečinnost zvažujeme.
Ze starších soudních sporů jsme v roce 2010 zaznamenali jeden velký
úspěch. Rozsudek Městského soudu v Praze se přiklonil k našemu
právnímu názoru a nařídil povinnému subjektu (Technické správě
komunikací hl. města Prahy) poskytnout nám vyžádanou kopii zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Nuselský most –
bezpečnostní nástavba 2 a 4“. Tento rozsudek byl po jeho napadení
protistranou potvrzen i Nejvyšším správním soudem (NSS). Rozsudek
NSS z června 2010 celý případ po dvou a půl letech od podání žádosti
o informace definitivně ukončil.
Činnost právní a protikorupční poradny finančně podpořili:
Open Society Fund Praha a Ministerstvo vnitra ČR.

Schéma základních etap řízení o poskytnutí informace
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Program 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, seniorům, rodičům s kočárky, občanům
s handicapem.
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. Pořádáme odborné semináře a konference na téma
pěší a cyklistické dopravy a osvětové akce pro veřejnost zaměřené na
jejich podporu. Naši pracovníci jsou členy odborných pracovních skupin
a komisí ve veřejné správě, které se zabývají pěší dopravou a bezpečností
silničního provozu v Praze.

Cílem našich aktivit je zejména:
• vytváření podmínek pro bezpečný
a pohodlný pohyb pěších ve městě
• vznik kvalitní a plnohodnotné
infrastruktury pro cyklisty v Praze
• bezpečné a zdravé cesty do škol
• ekologická výchova, poradenství a osvěta
• propagace udržitelných forem dopravy
• zklidňování dopravy
• ochrana ovzduší
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Město pro pěší
V červnu 2010 skončil dvouletý projekt Město pro pěší, jehož cílem bylo
zlepšování kvality životního prostředí v hlavním městě Praze podporou
nízkoenergetických, k životnímu prostředí šetrných a zdravých způsobů
dopravy. V rámci tohoto projektu jsme se snažili působit na veřejnost
i odpovědné instituce a podnítit jejich zájem o větší využívání pěší
a cyklistické dopravy jako plnohodnotných způsobů dopravování po
městě, které mají řadu výhod.
Svou pozornost jsme zaměřili i na základní a střední školy, jejich žáky
a pedagogy i rodiče dětí. Naším partnerem bylo 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 společně podařilo sjednotit realizaci
školních projektů Bezpečných cest do školy do veřejně podporovaného
programu, který školám umožňuje aktivní zapojení do procesu přeměny
svého okolí v přátelské a bezpečné místo pro život a poskytuje jim
potřebnou finanční podporu. V roce 2010 jsme v rámci Města pro pěší
spolupracovali na vyhlášení a organizaci druhého ročníku programu, ve
kterém byly po úspěšném prvním roce podpořeny další 4 pražské školy.
Více o programu Bezpečné cesty do školy viz níže.

Konference a workshop Město pro děti
Dne 14. dubna 2010 jsme v prostorách pražského magistrátu uspořádali
mezinárodní konferenci Město pro děti. Jejím cílem bylo dát prostor pro
sdílení zkušeností z realizace školních (či komunitních) projektů na
podporu bezpečné, šetrné a zdravé dopravy zástupcům mladé generace.
Se svými prezentacemi zde vystoupili žáci a studenti z 12 pražských
i mimopražských škol, ze školy v Berlíně a v anglickém Yorku.
Každá škola se představila formou krátkého klipu, poté žáci popisovali
průběh a výsledky projektu a hodnotili své zkušenosti z jeho realizace.
Zvláštní pozornost věnovali opatřením školy či obce na podporu
šetrných způsobů dopravování a pozitivní změně dopravních návyků
dětí i dospělých.

Konference Město pro děti,
foto: Tomáš Bořil/Alfred Junior
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Konference se zúčastnili zájemci z dalších škol a školských zařízení,
zástupci veřejné správy a neziskových organizací i médií. Akce se setkala
s velmi pozitivním ohlasem, účastníci ohodnotili zejména možnost
inspirace pro aktivity v oblasti udržitelné dopravy a vysokou úroveň
dětských prezentací.
Na konferenci navazoval půldenní výtvarný workshop uspořádaný
v Masarykově ZŠ v Praze-Klánovicích, kterého se zúčastnili naši zahraniční
hosté, žáci z hostující školy a ze ZŠ Meteorologická. Děti si zahrály na
projektanty a na velké ploše papíru se při plnění zadaných podmínek
snažily pomocí různých výtvarných technik vytvořit ideální město pro
život. Součástí workshopu byla diskuse o tom, jak nejmladší generace
vnímá prostředí kolem sebe, co se jí v ulicích města líbí a nelíbí a jak si
představuje město, ve kterém se dobře žije.
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

Konference Město pro děti,
foto: Pavel Grošpic/Oživení

Worshop Město pro děti,
foto: Kryštof Štafl
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Bezpečné cesty do školy
Do druhého ročníku programu Bezpečné cesty do školy byly pracovní
skupinou BESIP při odboru dopravy MHMP vybrány ZŠ Lupáčova v Praze
3, Masarykova ZŠ v Újezdu nad Lesy, ZŠ Kunratice a Gymnázium Elišky
Krásnohorské v Praze 4. Součástí našich aktivit bylo společně s těmito
školami podniknout kroky k zajištění větší bezpečnosti žáků na jejich
každodenních cestách a k podpoře využívání šetrných způsobů dopravy,
zejména chůze a jízdy na kole. Výsledkem těchto snah bylo – po
provedení analýzy situace v okolí škol – vypracování 4 dopravních studií
s návrhy na řešení nebezpečných míst a jejich předložení Magistrátu
hl. m. Prahy a dotčeným městským částem k realizaci. Na základě
výsledků průzkumu dopravních preferencí žáků realizovaly 3 z vybraných
škol opatření na podporu ekologické dopravy (instalace stojanů
a přístřešků na kola).
V další fázi projektů jsme školám poskytli metodickou podporu
a odborné vedení při vypracování tzv. školního plánu mobility – dlouhodobé dopravní strategie podporující zdravé a šetrné způsoby dopravování
žáků, která se stala povinnou součástí všech projektů realizovaných
v rámci programu.

BCŠ 2010, ZŠ Újezd nad Lesy,
foto: škola

BCŠ 2010, ZŠ Kunratice,
foto: škola
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Velká studentská cyklojízda a pěší pochod
Na Den bez aut, 22. září 2010, jsme pomohli připravit velkou cyklojízdu
pro žáky pražských škol, jejímž hlavním organizátorem byla jedna ze škol
zapojených do programu Bezpečné cesty do školy, Gymnázium Elišky
Krásnohorské. Na kolech, koloběžkách či bruslích vyrazilo zhruba 200
studentů z 8 středních škol, kteří projeli trasu od krčského rybníka Labuť
k Úřadu MČ Praha 4, kde se zúčastnili besedy s místostarostou Martinem
Hudcem o zlepšení podmínek pro cyklistickou a pěší dopravu a možnostech řešení některých problematických lokalit v Praze 4. Cyklistický
peloton podpořil i početný pěší průvod s transparenty, plakáty
a symbolickými rouškami, který končil na stejném místě.

Velká studentská jízda na Den bez aut,
foto: Štěpán Hon

Pěší průvod na Den bez aut,
foto: Klára Zavoralová
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Management udržitelné mobility ve městě
Od ledna 2010 realizovalo Oživení jednoletý projekt Management
udržitelné mobility na školách, jehož cílem bylo vytvoření metodických
a výukových materiálů, které napomohou zavést na školách
systematickou podporu udržitelných způsobů dopravy.
Ve spolupráci s pedagogy, dopravními odborníky, urbanisty a partnerskými
neziskovými organizacemi (Pražské matky, Nadace Partnerství aj.) jsme
pro potřeby škol zpracovali metodiku vytváření školních plánů mobility,
tedy strategických plánů pro soustavnou a účinnou podporu šetrných
a zdravých způsobů dopravování. Vycházeli jsme přitom z bohatých
zkušeností a materiálů našich zahraničních partnerů (zejména Sustrans
z Velké Británie a berlínského VCD), ale i ze své tuzemské praxe.
Dále jsme zpracovali výukové podklady, které budou školy v rámci
implementace školních plánů mobility moci používat. Takové materiály
u nás totiž v současné době prakticky neexistují a na školách je po nich
poptávka. Pro lepší názornost a aktivní zapojení žáků jsme vyvinuli
výukové DVD s využitím na interaktivní tabuli a sérii jednoduchých
tematických pracovních listů.
Cílem DVD s názvem Udržitelná doprava – Učme se v souvislostech je
seznámit zábavnou a živou formou žáky základních i středních škol se
vzájemně propojenými tématy – ovzduší, hluk, zeleň, veřejný prostor,
uhlíková stopa, pěší a cyklistická doprava – ve vztahu k dopravě zejména
ve městech a obcích a s pohledem na dopravu z různých úhlů – jak
ovlivňuje naše zdraví, chování, ale i okolní prostředí, na jaké oblasti
působí. Pracovní listy pak obsahují tipy na jednorázové aktivity s tématem
chůze, jízdy na kole, dopravní bezpečnosti, veřejného prostoru apod.
Koordinátorka projektu: Petra Lukešová (petra.lukesova@oziveni.cz),
podpořeno Ministerstvem životního protředí ČR a firmou Projektmedia,
s. r. o.
Ukázka z interaktivního DVD:
sešit Pěší doprava 1

Ukázka z interaktivního DVD:
sešit Co je jízdní kolo 1
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Jak odstranit klíčové bariéry
cyklistické dopravy v Praze
Cílem tohoto jednoletého projektu zahájeného v lednu 2010 bylo
zhodnotit cyklisticky problémová místa z hlediska toho, nakolik brání
cyklistům v průjezdu a nakolik odrazují obyvatele Prahy od vykonávání
jejich denních cest (do práce, do školy...) na kole.
Základním úkolem bylo zhodnotit jednak obtížnost problémových míst,
jednak vliv, jaký by mělo odstranění konkrétních překážek na atraktivitu
jízdy. Unikátní postup hodnocení tras byl postavený na předpokladu, že
cyklistu odrazuje obtížnost konkrétní trasy.
Aby vyvinutý postup mohl analyzovat prakticky kdokoliv, byla
vypracována podrobná metodika i manuál pro její zavádění.
Konkrétní část projektu hodnotila širší centrum Prahy. Počty cyklistů na
hlavních tazích zjistilo červnové dvoudenní sčítání na patnácti klíčových
křižovatkách doplněné o výsledky z automatických sčítačů. Následovala
analýza problémových míst a nalezení těch, jejichž řešení by mělo
maximální pozitivní efekt na počet projíždějících.
Výsledky projektu byly v lednu 2011 předběžně prezentovány představitelům Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (aktuálně s pozastavenou existencí). Zadávací karty navrhující koncepční řešení sedmadvaceti problémových lokalit se staly součástí dokumentace, se kterou
bude komise po obnovení činnosti dále pracovat. Vypracovaná analýza
problémových míst podtrhuje nezbytnost přípravy podrobného generelu
cyklistické dopravy.
Koordinátor projektu: Vratislav Filler (vrataf@centrum.cz), podpořeno
Ministerstvem životního protředí ČR.

Mapka s výsledky sčítání cyklistů

Ukázka ze zadávací karty – most Legií
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Kampaň „Chceme být vidět“
Na konci listopadu 2010 vyhlásilo Oživení společně s o. s. Pražské matky
a Nadací Partnerství fotografickou soutěž pro školy, která byla součástí
kampaně za větší viditelnost a bezpečnost chodců a cyklistů v zimních
měsících. Zúčastnilo se jí 34 škol z ČR, které zaslaly více než 450
fotografií. Kampaň „Chceme být vidět“ propagovala reflexní prvky jako
nezbytnou a důležitou součást oblečení, kol či zavazadel, která mnohdy
může chodci nebo cyklistovi zachránit život. Slavnostní vyhlášení soutěže
proběhlo na pražském magistrátu v lednu 2011.
Kampaň podpořily: Bonobos, 3M, Citybikes, Nakolobce, BESIP, hlavní
město Praha a finanční skupina Axa.

Vítězná skupinová fotografie –
děti ze ZŠ Bílina, foto: škola
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Lobbing
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
V rámci členství v této pracovní skupině se zabýváme problematikou
bezpečnosti chodců a cyklistů v pražských ulicích. Každý rok se obracíme
na představitele hlavního města s žádostí o navýšení položky pro BESIP,
která je součástí dopravního rozpočtu a z níž je financován program
Bezpečné cesty do školy.
Snažíme se také zasazovat o úpravy komunikací, které byly v rámci
programu Bezpečné cesty do školy navrženy v dopravních studiích a mají
zajistit větší bezpečí nejen dětem na jejich cestách do škol.
V roce 2010 tak byla dokončena stavební úprava přechodu přes TT
s vyčkávacími ostrůvky u křižovatky Bělohorská x 8. listopadu v Praze 6
(BCŠ 2007, ZŠ J. A. Komenského) a přesun přechodu u křižovatky
Meteorologická x Skalská v Praze-Libuši (BCŠ 2008, ZŠ Meteorologická),
rozpracována byla rekonstrukce (zvednutí plochy) křižovatky Sládkova x
Havanská v Praze 7 (BCŠ 2008, ZŠ-Korunovační). Dále bylo vydáno
stavební povolení na úpravu nároží křižovatky a instalaci dělicího
ostrůvku na Rokycanově ul. v úseku Sabinova-Roháčova v Praze 3
(BCŠ 2009, RKC Nová Trojka), úpravu nároží křižovatky Šmeralova x
Veletržní v Praze 7 (ZŠ Korunovační), vybudování nového přechodu pro
chodce na ul. Meteorologická (úsek Šátalská-Zahradecká) v Praze-Libuši
(ZŠ Meteorologická) a zvednutí plochy vozovky na křižovatce Ke
Smíchovu x Na Křenkově v Praze-Slivenci (BCŠ 2009, ZŠ Slivenec).

Nový přechod s vyčkávacími ostrůvky
u křižovatky Bělohorská x 8. listopadu,
Praha 6
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Pěší skupina při OD MHMP
Oživení ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku a sdružením Pražské
matky iniciovalo v roce 2007 vznik pěší skupiny při odboru dopravy
pražského 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 po mnoha jednáních
nakonec 31. 8. 2010 schváleny Radou hl. města Prahy. Součástí usnesení
Rady je jednak doporučení městským organizacím a starostům všech
městských částí, aby se s textem seznámili a principy rozvoje pěší dopravy
v „maximální míře“ naplňovali, jednak dlouho očekávané zadání
Generelu hlavních pěších tras na území Prahy.
Pěší skupina se nadále na svých pravidelných setkáních zabývá podporou
pěší dopravy v Praze a vedle problematiky strategických dokumentů na
její podporu řeší i dílčí kauzy a problémy týkající se chodců.

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu
Spolupracujeme se členy Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu,
která se snaží prosazovat dopravní opatření posilující cyklistickou
infrastrukturu města, její důslednější a systémové budování a realizaci
investičních akcí na patřičné technické a odborné úrovni.

29

Další lobbistické aktivity
V lednu 2010 jsme se obrátili na členy Výboru ZHMP s žádostí o širší
zavedení zón s rychlostí 30 km/h a zpracování koncepce zklidnění města
a podpořili jsme záměr města na snížení rychlosti na severojižní
magistrále na 50 km/h.
Otevřeným dopisem v květnu 2010 jsme se připojili k výzvě 8 občanských
iniciativ adresované ministrům vlády ČR proti zahloubení severojižní
magistrály pod Národním muzeem, záležitost jsme též projednali se
starostkou MČ Praha 2.
Společně s Nadací Partnerství jsme v červnu 2010 zorganizovali setkání
s náměstkem ministra dopravy a zástupci Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) a projednali možnost financování realizací
navržených v rámci programu Bezpečných cest do školy a Na zelenou
z těchto zdrojů. O zjištěných možnostech jsme napsali informační dopis
starostům obcí.
V květnu 2010 jsme spolu s o. s. Pražské matky uspořádali tiskovou
besedu k uplynutí půl roku od úmrtí školačky Anežky na následky
dopravní nehody, kde jsme referovali o neuspokojivých výsledcích jednání
s úřadem MČ Praha 3 o zabezpečení osudné křižovatky a dalších
kritických míst v okolí ZŠ Lupáčova, kterou Anežka navštěvovala a jejíž
zapojení do programu BCŠ jsme spoluiniciovali.
V červnu 2010 jsme se – bohužel bez valného ohlasu – obrátili na starosty
jednotlivých pražských městských částí a radního pro dopravu HMP
s dotazy, jak řeší problematiku dopravní bezpečnosti chodců – dětí
a zklidňování dopravy.
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Poradenská činnost
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 medii
Oživení seznamuje širokou veřejnost se svými aktivitami na svých
webových stránkách www.oziveni.cz, v rámci svého dopravního programu pak na www.udrzitelnadoprava.cz. Neoddělitelnou součástí naší
práce je spolupráce s pražskými i celostátními médii, která o našich
aktivitách a záležitostech souvisejících s dopravou v Praze informujeme
prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových besed i vlastních článků.
Svou činnost v oblasti udržitelné dopravy pravidelně prezentujeme na
veřejnosti. V roce 2010 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.

Tisková konference k půlročnímu výročí
tragické dopravní nehody
na Praze 3, foto: Oživení
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Spolupráce se zahraničními subjekty
V roce 2010 jsme využili svých kontaktů získaných v průběhu projektu
Město pro pěší a prostřednictvím německé neziskové organizace VCD
(Verkehrsclub Deutschland) jsme přizvali berlínskou školu Carl-Humann
Grundschulle na dubnovou konferenci Město pro pěší. Pokračovali jsme
také ve spolupráci s britskou organizací Sustrans, zabývající se udržitelnou
dopravou, která nám zprostředkovala kontakt na Dringhouses Primary
School v anglickém Yorku, jejíž zástupci se konference zúčastnili také.

Spolupráce s dalšími subjekty
Oživení spolupracuje s řadou neziskových organizací, které se zabývají
obdobnou problematikou, a to sdílením informací, organizováním
společných akcí a vzájemnou podporou. Mezi tyto organizace patří
zejména sdružení Pražské matky, které se podílelo na realizaci projektu
Město pro pěší a se kterým Oživení nadále spolupracuje v programu
Bezpečné cesty do školy, Nadace Partnerství s programem Na zelenou,
sdružení Auto*mat s aktivitami směřujícími k prosazování udržitelné
mobility ve městě, o. s. Asistence se svými snahami o lepší podmínky pro
znevýhodněné občany, zejména o bezbariérovou dopravu, a občanská
iniciativa www.prechody.cz, která upozorňuje na riziková místa na
pražských komunikacích. Během projektu Management udržitelné
mobility na školách jsme při vytváření výukového DVD navázali spolupráci
s o. s. TIMUR, které se zabývá udržitelným rozvojem, a firmou
Projektmedia, která nám poskytla technickou podporu.
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Finanční zpráva
Výnosy v roce 2010
v Kč
Prostředky ze státního rozpočtu
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo živnostního prostředí ČR
Nadace
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace rozvoje občanské společnosti
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
Siemens Integrity Initiative
U. S. Embassy Prague
Strukturální fondy EU
Thueringer Landgesellschaft – Interreg IIIB CADSES
Vlastní činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem

500 000
598 451
994 055
532 956
512 860
150 663
43 073
458 326
33 313
49 283
3 872 981

Výnosy podle zdrojů
3

4
1
1 Prostředky ze státního
rozpočtu ČR
2 Nadace
3 Strukturální fondy EU
4 Vlastní činnost

28,36 %
57,67%
11,83%
2,13%

2

Čerpání nákladů podle hlavních aktivit organizace
3

1 Bezkorupce
2 Udržitelná doprava
3 Oživení

2
1

57 %
41 %
2%
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Náklady
Projekty Bezkorupce
Společná protikorupční platforma
500 000
Podpora činnosti Bezkorupce pro rok 2010
(vymáhání odpovědnosti veřejných
funkcionářů, veřejné zakázky, prosazování
protikorupčních strategií a šíření

Výnosy

Bilance

500 000

0

protikorupčního know-how)
1 000 000
994 055
Personal Responsibility Enforcement
– The Key to Good Municipal Governance 511 961
512 860
Improvement of Public Procurement
Systems in the Czech and Slovak Republics 150 663
150 663
Enforcing of anticorruption minimum
in public policy on the municipal level
in the Czech Republic
43 073
43 073
Cesta ke spolupráci – Rozvoj
česko-norského partnerství
3 870
3 870
Mezisoučet
2 209 567 2 204 521
Projekty Doprava
Město pro pěší 1
706 352
529 086
Management udžitelné mobility
na školách
299 156
299 156
Jak odstranit klíčové bariéry
cyklodopravy v Praze
299 295
299 295
Mimořádný příjem – závěrečná

-5 945

splátka projektu Greenbelt 2
Mezisoučet
Oživení
Hlavní činnost 3
Hospodářská činnost
mezisoučet
Celkem v Kč

899
0

0
0
-5 046
-177 266
0
0

0
458 326
1 304 803 1 585 863

458 326
281 060

338 381
33 313
15 000
49 283
353 381
82 596
3 867 752 3 872 981

-305 068
34 283
-270 785
5 229

¹ Projekt Město pro pěší, financovaný Blokovým grantem v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti,
generoval v průběhu realizace kurzový rozdíl – ztrátu způsobenou posilováním koruny vůči
euru v letech 2008–2010. Projektový rozpočet byl, na základě podmínek grantové smlouvy,
sestaven a čerpán v eurech. První splátku (50% celkového příspěvku) jsme na náš korunový
účet přijali ve velmi nízkém kurzu (EUR/CZK = 22,976). Vzniku dalších ztrát jsme předcházeli
zřízením bankovního účtu v eurech a následným řízením všech směnných transakcí.
² V minulých letech se Oživení účastnilo projektu INTERREG IIIB Green Belt – Ochrana
a zhodnocení přírodního dědictví podél bývalé Železné opony. V letech 2006 – 2008 Oživení
částečně předfinancovalo projekt z vlastních prostředků. Závěrečnou splátku projektu (ve výši
předfinancování) jsme obdrželi na začátku roku 2010 a příjem tak ovlivnil hospodářský
výsledek tohoto období.
³ V souvislosti s dokončením realizace dvou velkých projektů v polovině roku 2010 mělo Oživení
krátkodobé problémy s financováním managementu a pokrytím nákladů k zajištění plynulého
provozu organizace. Tyto náklady dočasně financovalo z vlastních prostředků (do listopadu
2010).
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2010
v Kč

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

0
0
80 550
0
-80 550
1 751 064
0
106 302
1 633 897
10 865
1 751 064

0
0
80 550
0
-80 550
1 449 426
0
0
1 441 476
7 950
1 449 426

PASIVA
A. Vlastní zdroje
1 342 298
Jmění
292 503
Fondy
832 211
Účet výsledku hospodaření
0
Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení
192 364
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 25 220
B. Cizí zdroje
408 766

791 434
300 000
486 204
5 229
0
0
657 992

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlohodobému majetku
B. Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem

0
35 400
373 366
0
1 751 064

0
0
137 703
520 289
1 449 426
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2010
v Kč
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje
dlouhodobého majektu
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
před zdaněním
Výsledek hospodaření
po zdanění

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

41 555

41 555

4 680
17 936
24 125
2 180 252
1 223 244
342 900
4 239
9 709
4 112
3 852 752

4 680
17 936
24 125
2 195 252
1 223 244
342 900
4 239
9 709
4 112
3 867 752

15 000

15 000

22 000
4 074
1

40 283

62 283
4 074
1

0
2 699 172
1 098 451
3 823 698

9 000

49 283

9 000
2 699 172
1 098 451
3 872 981

-29 053

34 283

5 229

-29 053

34 283

5 229
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Příloha k účetní závěrce 2010
Název účetní jednotky:
Právní forma:
Sídlo:
Datum zápisu:
Registrace:
Identifikační číslo:
Účetní období:
Rozvahový den:
Datum sestavení závěrky:

Oživení
občanské sdružení
Lublaňská 18, Praha 2
13. 11. 1997
II./S-OVS/1-34032/97-R u Ministerstva vnitra ČR
67365353
1. 1. 2010–31. 12. 2010
31. 12. 2010
15. 3. 2010

1. Všeobecné údaje o účetní jednotce k 31. 12. 2010
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
Zakladatelé sdružení
Petr Štěpánek
Dan Mikláš
Soňa Dederová
Výše jmění
2. Dlouhodobý majetek
Účetní jednotka účetně odepisuje majetek, ke kterému má vlastnické právo, jehož
ocenění je vyšší nëž 40 000 Kč a doba použitelnosti je vyšší než jeden rok.
3. Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu
majetku a závazků, o rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech
a o výsledku hospodaření. O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví,
účtuje v období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno
tuto zásadu dodržet, účtuje i v účetním období, v němž zjistila uvedené
skutečnosti. Účetním obdobím je kalendářní rok. Při vedení účetnictví účetní
jednotka dodržuje postupy účtování podle vyhlášky č. 504/1991 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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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 hospodářská činnost jsou vykázány výnosy za pronájem
dataprojektoru
Daňové úlevy na dani z příjmů
Základ 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 5 230 Kč
Způsob vypořádání výsledku hosp. z předcházejících účetních období:
Na základě schválení VH valnou hromadou proběhlo zúčtování VH roku 2009.
Současně proběhlo zúčtování nerozdělených výsledků hospodaření minulých let
a fondů následovně:
– převod 7 497,22 Kč z účtu Nerozdělený výsledek hospodaření 2008, na účet
Vlastní jmění,
– převod 192 364,47 Kč z účtu HV ve schvalovacím řízení na účet Fond vlastních
zdrojů,
– převod 17 722,60 Kč z účtů Nerozdělený VH 2007 a Nerozdělený VH 2008 na
účet Fond vlastníchzdrojů,
– převod 276 117,09 Kč z účtu Fond OSF2 na účet Fond vlastních zdrojů.
Po těchto převodech tedy zůstává na účtu Vlastní jmění 300.000 Kč, na účtu
Fond vlastních zdrojů 486.204,16Kč a všechny výsledky hospodaření minulých
let jsou tímto vypořádány.
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 4 zaměstnance, 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
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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. 2010:
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
Jarmila Johnová – členka sdružení
Pavel Nepivoda – pokladník sdružení

V Oživení v roce 2010 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
Vratislav Filler – Udržitelná doprava
Martin Kameník – program Bezkorupce
Jan Kadeřábek – program Bezkorupce
Lenka Petráková – program Bezkorupce
Kristýna Andrlová – program Bezkorupce
Pavel Grošpic – program Bezkorupce
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V průběhu roku 2010 s námi spolupracovali:
Oldřich Kužílek, Pavel Grošpic, Martin Holík, Robert Břešťan, Svatopluk
Bártík, Jan Kadeřábek, Markéta Reedová, Daniela Göttlová, Alena
Janáková, Milan Vácha, Petr Prchal, Ondřej Tošner, Petr Kužvart, Zuzana
Čapůtová, Pavel Černohous, Martin Skalský, Hana Čápová, Jan Farský,
Hynek Brýdl, Roman Krajči, Petr Kodytek, Miroslav L. Iglo, Matěj Hollan,
Jiří Pražák, Zuzana Zagarová, hlavní město Praha, Pražské matky, o. s.,
Nadace Partnerství, Auto*mat, o. s., Arnika, o. s, Asistence, o. s.,
Prahounakole.cz, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Ekologický právní
servis, o. s., MD ČR, TSK, Jaroslav Mach, Michaela Valentová, Olga
Boučková, Jaroslav Kučera, Eva Rychlíková, Tomáš Fousek, Miroslav
Trejtnar – www.prechody.cz, Iva Hájková, www.biolib.cz a jeho
přispěvatelé, Krocan, o. s, Barbora Kolárová, Petr Šmíd, Radek Patrný,
Tereza Vohryzková, Vratislav Filler, Květoslav Syrový, Tomáš Cach, Jaroslav
Hořín, Gabriela Dankaninová, Petr Novotný, Josef Kocourek, Vladislav
Rozsypal, Petra Kolínská, Paul Osborne – Sustrans, Dorit Slaby a Marion
Laube – VCD (Verkehrsclub Deutschland), David Woodings, Alison
Baxter a žáci z Dringhouses Primary School, Kathrin Hillers a žáci z Carl
Humann Grundschule, Petra Siganová, Kateřina Hloušková, Ivona
Komárková, Mojmír Kopečný, Milan Hausner, Alena Volfová, Vít Beran,
Miroslav Kurka a další učitelé a jejich žáci, kteří se zúčastnili projektů
Bezpečné cesty do školy a dalších aktivit, Kryštof Štafl a žáci
z žákovského zastupitelstva ZŠ Meteorologická, Bára Benoniová a další
žáci ze ZŠ Londýnská, Radim Prokop, Jan Pokorný, Barbora Konečná,
Alena Stavinohová, Šárka Havlíčková, Daniela Voráčková a děti z divadla
Alfred ve dvoře, Lenka Chalupová, Michaela Rališová, Petr Škrábek –
House Catering, Tomáš Pravda, Bonobos, s. r. o., 3 M Česko, spol. s r. o.,
www.Nakolobce.cz, Citybikes, Integraf, s. r. o.
a další…

VŠEM TÍMTO DĚKUJEME!

