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Slovo úvodem

Milí přátelé,
za uplynulý rok nabylo téma korupce velké pozornosti a dovolím si
hned v úvodu říci, že i v tom pozitivním slova smyslu. Nejen
v předvolebních kláních, ale dokonce i po posledních volbách
a v uplynulém roce zazněl ze stran našich zákonodárců hned
několikrát hlas, který naznačoval, že se zde objevuje politická vůle tuto
problematiku řešit. Hned po půlročním působení současné vlády vznikl
ambiciozní plán s názvem „Strategie vlády v boji proti korupci na
období let 2011 a 2012”, v němž se i díky Oživení objevilo hned
několik protikorupčních opatření, která je nutné pro zdravě fungující
demokratickou společnost zavést, novelizovat či nově schválit. Jedním
z těchto opatření byl zákon o veřejných zakázkách. S mírným
odstupem času si dovolím řešení problematiky veřejných zakázek
nazvat malou vládní vlajkovou lodí, která se v relativně krátkém čase
a za podpory hned několika iniciativ dostala až do širých vod
poslanecké sněmovny. Tam po několika silných otřesech obstála
a s pár šrámy byla přijata, a to i díky přičinění a jednotnému hlasu nás,
zástupců občanského sektoru a podnikatelské sféry.

Tento příznivý vítr, který zavál ze strany zástupců businessu, nevládních
organizací, expertů a odborníků z akademické půdy, vnímám jako
životaschopný proces s pozitivním dopadem na vytváření
protikorupční legislativy. Nejen naši politici, ale i všichni občané by si
takovýto přístup měli vzít za příklad. V dohledné době se totiž bude
rozhodovat o dalších právních předpisech, jejichž aktuální znění nebo
absence poskytuje vysoký korupční potenciál. Dovolím si upozornit
na některé z nich. Jedná se o:

zákony o územních samosprávných celcích, které mají nesmírný
dopad na hospodárnost a nakládání s veřejným majetkem na
municipální úrovni,
služební zákon, který musí jasně definovat, kde je hranice rozdělující
kompetence mezi politiky a zaměstnanci úřadů i dalších institucí
veřejné správy,
zákon ošetřující transparentnost a způsob financování politických
stran (neúprosně se blíží „supervolební“ rok 2014),
právní předpis, který musí rozšířit ochranu oznamovatelů korupčního
jednání.
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V pozadí tohoto dnes velmi atraktivního společenského problému,
jakým je korupce, se Oživení i nadále věnuje tématu, které naši
společnost také v poslední době souží. Trvale udržitelný rozvoj
prostředí, ve kterém žijeme, konkrétně pak ve vztahu k dopravě, je
dalším ze stěžejních programů, na kterém jsme v uplynulém roce
intenzivně pracovali. Život v obcích a městech ČR se kvůli nepřetržitě
narůstající hustotě automobilové dopravy stále mění. Na rozdíl od
korupce se mi v tomto případě nedaří najít téměř žádný pozitivní úhel
pohledu na danou problematiku. Špatné podmínky pro chodce
a nedostatečná podpora rozvoje cyklistické dopravy jsou pro naši
metropoli, na kterou soustřeďujeme svou pozornost především,
charakteristické a odporují si s evolucí a současnými trendy moderních
evropských měst. Práce s nejmenšími a zapojování veřejnosti do dění
kolem nás jsou nejvýznamnějšími prvky, kterými lze charakterizovat
naši činnost v této oblasti. Jako příklad mohu uvést vzdělávací
a osvětové aktivity ve prospěch udržitelné dopravy na základních
a středních školách a zapojování žáků do kreativního vytváření
a přeměny svého okolí.

Na začátku tohoto úvodu jsem použil podobenství s vlajkovou lodí, na
závěr si přirovnání ještě dovolím doplnit: vlajková loď již vyplula, nyní
je nutné, aby ji následoval celý konvoj. Oživení bude i nadále
vynakládat své úsilí takovým směrem, aby vlajková loď byla
následována, a to nejen na úrovni nových právních předpisů, ale
i v rovině tvorby nelegislativních opatření a prosazování nových
inovativních strategií a přístupů, které jsou pro život zdravé a tolerantní
společnosti naprosto nezbytné. Držíte v ruce zprávu organizace, která
zanedlouho oslaví 15 let od svého založení. Vy sami nyní můžete
nejlépe vyhodnotit, zda plujeme správným kurzem. Děkujeme za vaši
dosavadní podporu.

S úctou

Štěpán Rattay
předseda sdružení Oživení, o. s.
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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.

Udržitelná
doprava

Velká studentská cyklojízda
Den bez aut, 22. 9. 2011

foto Štěpán Hon
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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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Výchova k udržitelné
mobilitě na školách

Projekt „Výchova k udržitelné mobilitě na školách“ realizovaný v roce
2011 je součástí aktivit Oživení, v rámci kterých vzděláváme žáky,
studenty a pedagogy na školách v oblasti udržitelné dopravy a rozvoje.
Jedná se o ucelený vzdělávací program, který Oživení realizuje již
několik let a průběžně jej rozšiřuje – přibývají nové aktivity, výukové
materiály a metodiky.

Naším cílem je výchova dětí v aktivní občany, kteří vnímají své okolí,
uvědomují si souvislosti mezi lidským chováním a jeho dopadem na
životní prostředí, dokážou formulovat požadavky na jeho zlepšení
a dosáhnout změn. Do realizace školních projektů jsou proto kromě
žáků, učitelů a rodičů zapojeny také další subjekty z širší komunity
v okolí škol, které mají právo nebo povinnost vyjadřovat se k danému
problému a kompetence jej řešit (úředníci městských částí, politici,
policie, zájmová sdružení, aktivní jednotlivci). Školám poskytujeme
poradenství při řešení problémů s dopravou a vytváření školních plánů
mobility (dlouhodobé strategie škol podporující šetrné způsoby
dopravování žáků), spolupracujeme s odborníky (zejména dopravními
projektanty a environmentalisty) a propojujeme je se školami,
pořádáme osvětové akce, semináře a konference, do nichž
zapojujeme žáky, pedagogy, úředníky, politiky a nevládní organizace,
nabízíme výukové materiály pro využití v hodinách environmentální,
dopravní a občanské výchovy.

V rámci tohoto vzdělávacího programu jsme v roce 2011
spolupracovali s 8 pražskými základními a 6 středními školami, které
se zapojily do níže uvedených aktivit.

Workshop Město pro lidi
NTM 19. 10. 2011
foto Oživení
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Workshop Město pro lidi

Dne 19. 10. 2011 jsme realizovali v prostorách Národního technického
muzea pilotní workshop „Město pro lidi“. Scénář workshopu jsme
připravili ve spolupráci se skupinou expertů z oblasti urbanismu,
architektury a vzdělávání. V současné době je součástí ustálené
nabídky programů NTM pro školy.

Cílem workshopu určeného pro 2. stupeň základních škol je seznámit
žáky interaktivní formou s pojmy veřejný prostor a jeho funkce,
doprava, udržitelná doprava, udržitelný rozvoj, architektura,
urbanismus a podnítit v nich aktivní způsob uvažování o problematice
dnešní podoby měst a života v nich. Při jeho realizaci je využita nová
expozice „Architektura, stavitelství a design“ v budově Národního
technického muzea v Praze, kde mohou být moderním způsobem
rozvinuty tvůrčí aktivity dětí.

Workshop ukazuje dětem různé podoby města, učí je vnímat jeho
současnou podobu a přemýšlet o podobě ideální. Podporuje u nich
aktivní občanský přístup k problematice, zejména jim ukazuje, že
pokud vnímají rozpor mezi skutečným a chtěným stavem věcí, mohou
u odpovědných subjektů požadovat změnu.
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Velká studentská cyklojízda – Evropský den bez aut
22. 9. 2011

V rámci Evropského týdne mobility se na mezinárodní Den bez aut 22.
září konal 2. ročník velké studentské cyklojízdy, kterou jsme připravili
ve spolupráci se sdružením Pražské matky a iniciativou Auto*mat.

Trasu z Pankráce na Kampu a zpět, vedenou z větší části po vozovce,
absolvovaly zhruba dvě stovky studentů 6 středních škol a gymnázií. Na
Kampě měli studenti za úkol sepsat návrhy na zlepšení dopravní situace
v Praze se zaměřením na podmínky pro pražskou cyklistiku. Akce byla
velice zdařilá, do velké míry i díky dobré spolupráci s Policií ČR, která
pomohla zajistit hladký průjezd Prahou.

Cílem studentských cyklojízd je propagovat městskou cyklistiku
a podpořit její využívání pro každodenní cesty Prahou (nejen) u mladé
generace.

Velká studentská cyklojízda
Den bez aut 22. 9. 2011
foto Štěpán Hon
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Cyklojízdy pražských základních škol

Během června jsme se podíleli na organizaci žákovských cyklojízd ZŠ
Písnice a Waldorfské ZŠ v Praze-Jinonicích.

Trasa cyklojízdy ZŠ Písnice vedla okruhem od školy přes Točnou
a Cholupice do Modřanské rokle, kde děti vypracovaly jednoduché
úkoly týkající se jízdního kola a jeho vybavení, a přes písnické sídliště
zpět. Skupinu zhruba 60 malých cyklistů doprovázených učiteli
i několika rodiči doplnil i pěší průvod prvňáčků, který za nimi dorazil
k Modřanské rokli. Cyklojízda Waldorfské školy, které se zúčastnilo
také cca 60 žáků a velké množství učitelů i rodičů, vedla od Palackého
náměstí po cyklotrase podél Vltavy přes Barrandovský most
a Prokopské údolí až do Jinonic.

Obě cyklojízdy byly součástí školních plánů mobility představujících
strategii škol na podporu bezpečné a šetrné dopravy žáků, na jejichž
přípravě se Oživení také podílelo.

Cyklojízda ZŠ Jinonice
foto Tomáš Cach

Cyklojízda ZŠ Písnice
foto Oživení

9



Přednášky o udržitelné dopravě na školách

V průběhu května jsme na čtyřech pražských základních školách (ZŠ
Chvaly, ZŠ L. Coňka, Waldorfská ZŠ Jinonice, ZŠ Veronské náměstí)
uspořádali přednášky o dopravě ve městě. Jejich cílem bylo představit
žákům jednotlivé druhy městské dopravy z různých úhlů pohledu –
z hlediska dopadu na životní prostředí, vlivu na lidské zdraví,
prostorových nároků, ekonomické výhodnosti, rychlosti atd. Součástí
prezentací byla diskuze s dětmi o tom, jak vidí dopravu ve svém městě
ony, jaké způsoby dopravování preferují a proč.

Přednášky si ve spolupráci s Oživením připravili dopravní projektanti
a urbanisté, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zklidňováním dopravy
a návrhy cyklistické a pěší infrastruktury.

Přednáška o dopravě ve městě
ZŠ Písnice
foto Oživení
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Prezentace výukového DVD

Na semináři o ovzduší organizovaném o. s. Tereza dne 2. 11. 2011 jsme
představili pedagogům a školním koordinátorům EVVO práci s naším
interaktivním DVD „Udržitelná doprava aneb učme se v souvislostech“,
které jsme vyvinuli ve spolupráci s pedagogy a odborníky na
ekologickou výchovu a životní prostředí v předchozím roce.

DVD je určeno základním a středním školám a nabízí pedagogům
a žákům vzájemně propojená témata – ovzduší, hluk, zeleň, veřejný
prostor, uhlíková stopa, pěší a cyklistická doprava – zpracovaná pro
výuku v hodinách environmentální, dopravní, osobnostní a sociální
nebo mediální výchovy. Společným jmenovatelem jednotlivých témat
je doprava a pohled na ni z různých úhlů – jak ovlivňuje kvalitu
životního prostředí, jaký má dopad na lidské zdraví a další oblasti
lidského života.

Cílem tohoto interaktivního výukového nástroje je osvěta a výchova
mladé generace směrem k většímu využívání a podpoře šetrných
a zdravých způsobů dopravy, jako je chůze či jízda na kole, a k aktivní
ochraně životního prostředí.

Podpořeno hlavním městem Prahou, MČ Praha 5

Ukázka z DVD
Udržitelná doprava –
učme se v souvislostech
ilustrace Barbora Veselá
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Bezpečné cesty do školy

Do třetího ročníku programu Bezpečné cesty do školy byly pracovní
skupinou BESIP při odboru dopravy MHMP vybrány ZŠ Veronské
náměstí v Praze 10, ZŠ Písnice v Praze-Libuši, Waldorfská ZŠ Jinonice
v Praze 5 a ZŠ Chvaly v Praze – Horních Počernicích. 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 všechny zapojené
školy opatření na podporu ekologické dopravy (instalace stojanů
a přístřešků na kola, nákup koloběžek) a zorganizovaly množství
doprovodných aktivit (dopravní odpoledne pro děti z MŠ a tříd 1.
stupně, cyklojízdy, malování značek na dvoře školy, vlastnoruční
výroba map rizikových míst, bezpečnostní šetření na přechodech
u školy, slohové práce na téma „Moje cesta do školy“ atd.).

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.

Podpořeno MČ Praha 5

Mapování na ZŠ Chvaly
foto Oživení
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Rizikový přechod na cestě
do Waldorfské ZŠ Jinonice
foto Libor Kozák



Kampaň „Chceme být vidět“

Na konci listopadu 2011 jsme společně s o. s. Pražské matky a Nadací
Partnerství zahájili druhý ročník fotografické soutěže 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 150 fotografií vzešlých z výběrových školních kol. Kampaň
„Chceme být vidět“ propagovala reflexní prvky jako nezbytnou
a důležitou součást oblečení, kol či zavazadel, která mnohdy může
chodci nebo cyklistovi zachránit život.

Kampaň podpořily 3M, BESIP, Amulet Bicycles, Altima, Bonobos.cz,
Citybikes, Nakolobce.cz, taneční studio Emotion, hlavní město Praha
a finanční skupina Axa.

Kampaň Chceme být vidět – soutěžní fotografie
foto Adéla Kviderová, Andrea Burianová

Kampaň Chceme být vidět
– soutěžní fotografie
foto Jonáš Knetl

50
dávám přednost chůzi
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Mezinárodní konference „Udržitelná
doprava ve městech zemí V4“

Ve dnech 24.–26. 10. 2011 hostilo Oživení zástupce neziskových
organizací ze zemí Visegradské čtyřky v rámci konference „Udržitelná
doprava ve městech zemí V4“. Pozvání přijalo polské sdružení Zielone
Mazowsze, Združenie Slatinka, Združenie kRaj ze Slovenska
a maďarská organizace Zöld Fiatolok (Zöfi). Náplní konference bylo
představení činnosti jednotlivých sdružení na poli udržitelné dopravy
s cílem získání nových zkušeností a inspirace, které by mohly vyústit
v další spolupráci na mezinárodních projektech. Součástí konference
byla i projížďka na elektrokolech Prahou.

Výstupem setkání bylo vydání elektronické brožury představující
aktivity jednotlivých sdružení a Memorandum formulující základní cíle
zúčastněných organizací pro budoucí spolupráci na poli udržitelné
dopravy.

Podpořeno International Visegrad Fund

Konference o udržitelné dopravě
ve městech zemí V4
– prezentace aktivit Oživení
foto Oživení
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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
BESIP, která je součástí dopravního rozpočtu a z níž je mj. financován
program Bezpečné cesty do školy.

Snažíme se také zasazovat o úpravy komunikací, které byly v rámci
programu Bezpečné cesty do školy nebo ve spolupráci s občany či
občanskými iniciativami navrženy v dopravních studiích a mají zajistit
větší bezpečí nejen dětem na jejich cestách do škol.

V roce 2011 byly realizovány tyto úpravy:
montovaná obruba na křižovatce Prokopova x Rokycanova (BCŠ
2010, ZŠ Lupáčova, Praha 3)
instalace zařízení na měření rychlosti před ZŠ Na Zlíchově (BCŠ
2007, ZŠ Zlíchov, Praha 5)
úprava nároží křižovatky Sabinova x Rokycanova (vytažení
chodníků, bezbariérový přístup) a stavební úprava přechodu (dělicí
ostrůvek) přes Rokycanovu ul. (BCŠ 2008, Hudební škola hl. města
Prahy a RKC Nová Trojka, Praha 3)
nový přechod pro chodce v ul. Meteorologická (na křižovatce se
Šátálskou a Zahrádeckou ul.) (BCŠ 2008, ZŠ Meteorologická, Praha-
Libuš)
zvednutá plocha křižovatky Sládkova x Havanská (BCŠ 2007, ZŠ
Korunovační, Praha 7).

Byla též připravena projektová dokumentace k instalaci zpomalovacího
prahu před ZŠ Jeseniova a k úpravě křižovatky Jeseniova x Strážní (BCŠ
2009, ZŠ Jeseniova, Praha 3) a k úpravě křižovatky Ke Smíchovu x Na
Křenkově (BCŠ 2009, ZŠ Slivenec, Praha-Slivenec).
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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.

V lednu 2011 jsme prezentovali představitelům Komise Rady HMP pro
cyklistickou dopravu výsledky projektu „Jak odstranit klíčové bariéry
cyklistické dopravy v Praze“ realizovaného v roce 2010, jehož cílem
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.

Komisi byly předány zadávací karty zpracované v rámci projektu, které
navrhují koncepční řešení 27 problémových lokalit v Praze a budou
sloužit jako podklady pro projektové dokumentace řešící úpravy
těchto míst.

Nový přechod
s dělicím ostrůvkem
na Rokycanově ul., Praha 3
foto Oživení

Zvýšená plocha křižovatky
Havanská x Sládkova
foto Oživení
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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 a jak dosáhnout realizace navržených
opatření z programů vzešlých, pomáháme řešit konkrétní dopravní
problémy občanů v místě jejich bydliště či pracoviště.

Napomohli jsme např. ZŠ sv. Augustina vyřešit problém pěšího
přístupu ke škole zprostředkováním kontaktu s městskou částí Prahy
4 a dopravními projektanty, kteří pro školu zdarma zpracovali dopravní
studii navrhující dopravní zklidnění v okolí školy. Škola je nyní
v kontaktu s městskou částí, byla již realizována úprava dopravního
značení a připravuje se stavební úprava komunikace
Českobudějovická u metra Kačerov.

Občanům žijícím na Libocké ulici v Praze 6 jsme poskytli pomoc při
řešení problémů s nadměrnou automobilovou dopravou
a nebezpečnými podmínkami pro chodce v jejich ulici. Bylo založeno
občanské sdružení Bezpečná Liboc, vypracována dopravní studie
s návrhy dopravního zklidnění, předložena MČ Praha 6 a zahájena
jednání o její realizaci.



Spolupráce s médii
Oživení seznamuje širokou veřejnost se svými aktivitami na svých
webových stránkách www.oziveni.cz, v rámci svého dopravního
programu pak na www.udrzitelnadoprava.cz a v rámci sociálních sítí
(facebook: https://www.facebook.com/Oziveni.cz). Neoddělitelnou
součástí naší práce je spolupráce s pražskými i celostátními médii,
která o našich aktivitách a záležitostech souvisejících s dopravou
v Praze informují prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových besed
i vlastních článků.

Spolupráce se zahraničními subjekty
V roce 2011 jsme navázali spolupráci se slovenskou organizací Inštitút
pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), která provozuje portál
www.odkazprestarostu.sk, sloužící občanům SR k upozorňování na
problémy různého charakteru v jejich okolí. Redakční systém tohoto
portálu jsme využili jako základ pro portál www.chodcisobe.cz, na
jehož vytváření jsme v roce 2011 začali pracovat. Jeho cílem je
poskytnout obyvatelům Prahy prostor pro nahlášení problémů, se
kterými se setkávají jako chodci na svých cestách Prahou, zaslat
podněty příslušným samosprávám a sledovat jejich řešení.
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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.
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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.

Program
Bezkorupce
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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
prosazování protikorupčních legislativních změn



Veřejné zakázky v ČR a SR
Veřejné zakázky se stávají v naší zemi velmi často objektem korupce.
Kauzy zmanipulovaných, předražených nebo nepotřebných veřejných
zakázek posledních let jednoznačně ukazují, že se z nich stal spolehlivý
zdroj peněz pro korupční obchody. Současná fakta a stav poznání
potvrzují, že nehospodárnost a korupce ve veřejných zakázkách se
stále více stávají systémovým problémem než pouhým individuálním
selháním. Závažnost problému si pod tlakem veřejného mínění
uvědomila také naše politická reprezentace a ozdravení veřejných
zakázek se stalo jednou z protikorupčních priorit nové vlády. Rok 2011
tak byl ve znamení pokusů vlády zlepšit systém veřejných zakázek
legislativní cestou za významné participace odborné veřejnosti
a nevládních organizací a iniciativ jak ze strany byznysu, tak neziskové
sféry včetně. Oživení do tohoto procesu přispělo následujícími
aktivitami.

ČR je na 78. místě ze 125 zemí v neregulérních platbách
ve veřejných kontraktech (zdroj OECD 2007)
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Analýzy systému veřejných zakázek
Oživení zpracovalo ve spolupráci s ekonomickým institutem CERGE-
EI dvě rozsáhlé analýzy systému veřejných zakázek v ČR s cílem zjistit
aktuální nedostatky v celkové transparentnosti veřejných zakázek
a v otevřenosti soutěží o zakázky. Zjištěné výsledky Oživení využilo pro
formulování a propagaci žádoucích řešení problémů s nízkou
transparentností veřejných zakázek a omezování otevřené soutěže.
Výsledky zároveň posloužily pro hodnocení účinnosti a dopadů
navrhovaných legislativních opatření a lobování za co nejúčinnější
řešení v průběhu celého legislativního procesu.

Jak si zadavatelé usnadňují život

Kumulace stavebních zakázek pod hranicí 20 mil. Kč
(zdroj CERGE-EI)

Projekt Zlepšení systému veřejných zakázek v ČR a SR byl podpořen
z prostředků Siemens Integrity Initiative.
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Kampaň: Netolerujte korupci!

Oživení se v minulém roce snažilo zvýšit povědomí široké veřejnosti
o problému korupce pomocí dvou spotů – „Nádraží“ (http://www.
youtube.com/watch?v=pa7DLixRBf8) a „Nemocnice“ (http://www.
youtube.com/watch?v=_sJ9-IpqIV8), které odlehčenou formou
upozorňovaly na absurdní komplikace, jež mohou díky korupci ve
veřejných zakázkách nastat. Součástí kampaně byla výzva občanům,
aby takové projevy korupce netolerovali a pomohli Oživení
s monitorováním korupčních případů. V této souvislosti jsme veřejnosti
poskytli jednoduchý manuál, jak může kdokoli monitorovat z veřejně
dostupných zdrojů veřejné zakázky. Oba spoty na youtube.com
zhlédlo více než 16 tisíc lidí. Spot „Nádraží“ bylo možno zhlédnout
také na festivalu Jeden svět a Jeden svět na školách, kde byl vysílán
v doprovodném programu sociálních spotů NonCom a hned
v několika případech sklidil potlesk. Tyto spoty také převzala do svých
programů společnost Aerokino, která zařadila jejich odvysílání před
některá velkoplošná promítání filmů.

Kampaň: Netolerujte korupci! byla podpořena z prostředků Siemens
Integrity Initiative.
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Oživení v roce 2011
zahájilo kampaň se
sloganem „Netolerujte
korupci!“
foto Oživení



Lokální protikorupční politika
Lokální watchdog
Na podzim jsme se ve spolupráci s dalšími pěti pražskými iniciativami
(Pražské fórum, Praguewatch, Auto*Mat, Arnika, Buskerville) rozhodli
zhodnotit podstatné aspekty prvního roku vládnutí nové pražské
vládnoucí koalice ODS a ČSSD. V hodnocení předneseném na tiskové
konferenci se zhostili tématu aktualizované protikorupční strategie
hlavního města a (ne)naplňování strategie původní. V návaznosti na
hodnocení jsme se podíleli na vypracování tzv. Šesti požadavků, v nichž
jsme společně s ostatními požadovali konkrétní zlepšení zejména
v oblastech transparentnosti rozhodovacích procesů a hospodaření
městských firem s prostředky města. Po převratu na pražské radnici
jsme na společné veřejné debatě (celý záznam si můžete prohlédnout
na této adrese http://www.youtube.com/watch?v=K3epXDhOArA)
požadavky předložili staronovému primátorovi Bohuslavu Svobodovi
a krátce po novém roce rada města požadavky částečně splnila. Část
závazků ovšem přijala po způsobu chytré horákyně ve vlastním
pozměněném znění. Nadále budeme plnění požadavků sledovat
a v případě dalších úhybných manévrů vedení města důrazně
prosazovat naplnění jejich původního záměru.
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Města, obce, bezXkorupce –
Mapa protikorupčních opatření samospráv
http://mapa.bezkorupce.cz/
Oživení v únoru roku 2011 spustilo projekt Města, obce, bezkorupce
– internetovou mapu protikorupčních opatření samospráv. Projekt
navazuje na Protikorupční desatero Oživení pro kampaň do
komunálních voleb v roce 2010. Cílem projektu je monitorovat,
nakolik komunální politici mysleli svoji předvolební rétoriku v boji proti
korupci skutečně vážně a zda jsou ochotni skrze naši aplikaci zveřejnit
své plány na lokální protikorupční opatření. V druhé fázi projektu poté
bude naším cílem vyhodnotit, nakolik byla deklarovaná opatření
účinná a zda mají šanci snižovat korupční příležitosti v daném městě
či obci.

Z celkem 227 oslovených měst a obcí (samosprávy s rozšířenou
působností) se do mapy připojilo v průběhu roku celkem 18 měst
s různým rozsahem plánovaných nebo realizovaných opatření.
V průběhu roku 2012 plánujeme průběžné hodnocení skutečné
úrovně implementace vyhlášených protikorupčních opatření.

Projekt byl podpořen z prostředků Americké ambasády v Praze
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Protikorupční audit samospráv

Sedm statečných samospráv se zapojilo do projektu občanského
sdružení Oživení a účastní se protikorupčního auditu zaměřeného na
rizikové oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření
s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace, informační politika
a transparentní rozhodování orgánů samospráv, fungování společností
ovládaných samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů
a vyřizování stížností úřadem samosprávy. Součástí auditu je i předání
sady doporučení, která úřady samospráv postupně implementují do
svých interních procesů.

Audit samospráv byl zahájen na konci října 2011 a do tohoto projektu
se zapojilo sedm samospráv: Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun,
Černošice, Psáry, Srch a Tisá.

Projekt byl podpořen z prostředků Nadace Open Society Fund Praha
a částečně z rozpočtů příslušných samospráv.
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Vzorec prof. Roberta
Klitgaarda, který jsme
aplikovali pro definování
mapy korupčních rizik
v rámci realizace
protikorupčního auditu



Síťovací aktivity Bezkorupce,
besedy, školení a konference

Platforma Bezkorupce
Již osmým rokem funguje pod koordinací Oživení komunikační síť
lokálních aktivistů, (zejména opozičních) politiků a odborníků
z profesionálních neziskových organizací, kteří nejsou lhostejní
k nehospodárnému a netransparentnímu nakládání s veřejnými
prostředky ve svých samosprávách. V roce 2011 dosáhl počet
účastníků stovky. Kromě technické stránky komunikace zajišťuje
Oživení i odborný servis a zprostředkovává v případě potřeby i externí
konzultace. Ve spolupráci s členy platformy jsme otevřeli například dvě
soudní řízení týkající se kladení překážek opozičním zastupitelům
v přístupu k informacím a rovněž pomáháme středočeské obci Psáry,
kterou Úřad pro ochranu osobních údajů sankcionoval za zveřejněné
údaje ve videozáznamu ze zasedání zastupitelstva. Tomuto tématu se
budeme v rámci platformy roce 2012 věnovat intenzivněji, neboť
destruktivní politika Úřadu dopadá na velké množství samospráv a do
znatelné míry blokuje úsilí nejen členů platformy o větší otevřenost
jejich obce veřejnosti.

Workshopy, školení a semináře
Oživení se soustředí na zvyšování povědomí o „svých“ tématech
transparentnosti, korupce, střetu zájmů a dalších u zainteresovaných
aktérů z řad veřejnosti i představitelů veřejné správy. V loňském roce
jsme uspořádali několik školení:

seminář pro zastupitele z celé ČR zaměřený na problematiku
veřejných zakázek, hospodaření samospráv a osobní odpovědnost
veřejných funkcionářů
seminář pro zastupitele, členy výborů a občanské aktivisty z Frýdku-
Místku na témata kontroly korupčních rizik ve veřejných zakázkách,
přístup zastupitelů k informacím a radničních periodik
workshop v rámci Školy lidských práv pro studenty pražské právnické
fakulty na téma korupce ve veřejných zakázkách
seminář pro aktivisty a starosty z Moldavska. Ve spolupráci
s Člověkem v tísni jsme seznámili výpravu zájemců s našimi
zkušenostmi na poli lokálního watchdogu, práce s médii, veřejných
zakázek a střetu zájmů.
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Bohužel se setkáváme i s případy, kdy naše úsilí vyjde na prázdno.
Takovou zkušenost nám přichystal dvoudenní seminář na téma
korupce ve veřejných zakázkách pro Český telekomunikační úřad.
V tomto případě jsme se na vlastní kůži setkali s fenoménem
„vzdělávání úředníků splněno – odškrtnout“. Semináře o zadávání
veřejných zakázek se nezúčastnil z 50 přítomných ani jeden úředník,
který by ve své pracovní náplni se zakázkami přišel do styku.

Již posedmé jsme uspořádali pro zájemce nejen z Platformy
Bezkorupce víkendový protikorupční seminář, který se tentokrát
věnoval širokému spektru témat od ochrany oznamovatelů přes
připravované novinky v zákonech, používání nových technologií při
zpracovávání a zveřejňování korupčních témat po zkušenosti bývalých
opozičních zastupitelů ve vedení radnic nebo ochranu oznamovatelů
korupčního chování. V souvislosti s tímto posledním tématem
představil účastníkům zkušenosti ze svých dvou kauz pan Libor
Michálek, bývalý ředitel SFŽP a dříve zaměstnanec ČNB.
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Rozsochatec 2011 – prezentace
analytika a whistleblowera
Ing. Libora Michálka, MBA
foto Oživení
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Konference o veřejných zakázkách v ČR:
Stačí novela zákona k jejich ozdravení?

1. září 2011 Oživení uspořádalo v Praze konferenci o systému veřejných
zakázek v ČR v souvislosti s chystanou novelou zákona. Na konferenci
vystoupili experti z českých i mezinárodních organizací, advokáti
z oboru i zástupci akademické obce. Na konci programu byl navíc dán
prostor poslancům z jednotlivých parlamentních stran, aby vyjádřili
postoj své strany k novele. Této možnosti využili Jeroným Tejc za ČSSD
a Jan Farský jako představitel TOP09 / Starostové a nezávislí.
Konference se účastnilo přes 50 posluchačů. V debatách se experti
shodli na tom, že novela zákona o veřejných zakázkách je dobrým
startovním krokem pro zlepšení situace, ale sama novela nemůže být
dostatečnou zárukou žádoucí reformy systému veřejných zakázek. Zde
upozornili na chronické problémy plynoucí ze silné politizace
rozhodování o veřejných investicích, nízkou profesionalitu zadavatelů
a absenci ekonomické kalkulace při plánování veřejných výdajů. Tyto
problémy nelze řešit pouhou novelizací jednoho zákona, ale vyžadují
komplexnější reformní přístup vlády.

Další semináře a školení
V průběhu roku jsme uspořádali v rámci našich vzdělávacích aktivit
také několik celodenních školení, která jsme zacílili na zaměstnance
veřejných institucí a komunální politiky. Obsahem těchto školení byla
pak zejména témata: netransparentní zadávání veřejných zakázek,
nehospodárné nakládání s majetkem, neslučitelnost funkcí a střety
zájmů, etické kodexy, vymáhání osobní odpovědnosti nebo svobodný
přístup k informacím.

Síťovací aktivity programu Bezkorupce, školení, semináře
a protikorupční workshopy podpořili: Stefan Batory Foundation,
Siemens Integrity Initiative a Nadace Open Society Fund Praha.
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Zahraniční projekty a spolupráce

Zástupci Oživení v roce 2011 reprezentovali skupinu českých organizací
zaměřujících se na watchdogovou a advokační činnost (aktivity
v oblasti dohledu nad výkonem veřejné správy a prosazování principů
dobrého vládnutí), šíření protikorupčního know-how do zemí s vyšším
výskytem korupce, předávání zkušeností při prosazování práva
a legislativních změn na mezinárodních konferencích a workshopech.
Jedním z těchto cílů je i vytvoření společné sítě, která by v budoucnu
měla společně usilovat o zlepšování podmínek pro činnost tohoto typu
organizací v EU a o zajištění jejich finanční udržitelnosti. Aktivity těchto
organizací mají nenahraditelnou funkci při prosazování hodnot
shrnutých v Listině základních práv a svobod na lokální úrovni, a proto
považujeme za důležité vytvářet pro jejich činnost příznivé prostředí.

Projekt byl podpořen z prostředků Nadace Open Society Fund Praha.

Arménie
Vícedenní protikorupční konference „Supporting Civil Society in
Armenia“ byla uspořádána v rámci programu European Partnership
for Democracy (EPD). Jako přednášející za program Bezkorupce
vystoupil Štěpán Rattay s přednáškou na téma protikorupční nástroje
a strategie uplatňované v praxi na municipální a regionální úrovni.
Jerevan, Arménie.

Mezinárodní konferenci organizovalo European Partnership for
Democracy.
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Ukrajina
Na konferenci „Transparency of Government: Public Procurement
Legislation As a Key Element“ zástupce Oživení Martin Kameník
v diskusním panelu referoval o českých zkušenostech s transparentností
veřejných zakázek. Kyjev, Ukrajina.

Konferenci pořádali International Renaissance Fundation a OpenUkraine
Arseniy Yatseniuk Foundation. Projekt by realizován za podpory
Ministerstva zahraničních věci České republiky v rámci programu
Transition Promotion

Oživení bylo přizváno ukrajinským institutem Ukrainian Institute of
Public Policy do mezinárodního projektu, jehož cílem bylo porovnání,
jakým způsobem ve vybraných státech (Polsko, Ukrajina, Česká
republika, Gruzie, Arménie a Moldávie) probíhá kontrola a monitoring
naplňování vládních protikorupčních strategií ze strany nevládních
občanských iniciativ. Na společné konferenci v Kyjevě zástupci
partnerských organizací prezentovali závěry analýz vztahujících se
k současnému znění a plnění protikorupčních strategií. Kyjev, Ukrajina.
Na mezinárodní konferenci „Reforma veřejné správy na lokální
a regionální úrovni – interaktivní workshop pro experty z východních
partnerských zemí“ za naši organizaci vystoupil a moderoval pracovní
skupinu na téma „Boj s korupcí na lokální úrovni: úloha občanské
společnosti“ Štěpán Rattay. Konference proběhla pod záštitou ministra
zahraničních věcí ČR, H.E. Karla Schwarzenberga, Charkov, Ukrajina.

Mezinárodní konfereci organizovalo Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky a Evropská komise v rámci programu Východního
partnerství pro oblast reforem veřejné správy.

Polsko
Na semináři „Citizens for Transparent, Accountable and Open
Government“ za Oživení představil koordinátor projektu Jan Kotecký
náš model vzdělávání zainteresované veřejnosti a představitelů veřejné
správy. Účastníci konference měli možnost se detailněji seznámit
s bohatými zkušenostmi a propracovanými strategiemi podobně
zaměřených iniciativ zejména z oblasti střední a východní Evropy.
Varšava, Polsko.

32



Účast Oživení na tvorbě
protikorupčních strategií a legislativy
Strategie vlády ČR v boji proti korupci
Ke spolupráci na nové vládní protikorupční strategii přizvalo
Ministerstvo vnitra ČR nevládní organizace bezprostředně po volbách.
Oživení se tak společně s Transparency International ČR podařilo
prosadit své dlouholeté působení na poli boje s korupcí v ČR jakožto
zástupců občanského sektoru. V rámci své účasti v poradních sborech
se podařilo podstatným způsobem ovlivnit popis stávajících problémů,
které je potřeba řešit. Oživení se vedle svých priorit – novelizace zákonů
o územních samosprávných celcích a veřejných zakázkách – též
zabývalo oblastmi, jako je služební zákon, financování politických stran,
ochrana oznamovatelů nebo svobodný přístup k informacím. Návrh
protikorupční strategie tak prvně získal jasně definované problémové
okruhy a termíny realizace, které je dnes současná vláda povinna
naplňovat.

Zástupci Oživení se stali nejdříve členy Poradního sboru ministra vnitra
pro boj proti korupci, posléze členy Poradního sboru předsedkyně
Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí na období let 2011–
2012. Nevládním organizacím se v poradním sboru společně se
zástupci policie, státního zastupitelství, justice a profesních svazů
podařilo ovlivnit pozitivním směrem nastavení úkolů a priorit
v protikorupční strategii. Ministr vnitra sice následně ve vládě neobhájil
všechny priority, ale celkovou úroveň protikorupční strategie a z ní
vyplývajících úkolů lze hodnotit za kvalitní vykročení vpřed. Pro rok
2011 se tak pro Oživení stala jednou z priorit spolupráce
s Ministerstvem vnitra a Úřadem vlády ČR při prosazování co
nejefektivnějších protikorupčních opatření do připravované komplexní
novely zákonů o územních samosprávných celcích, přístupu
k informacím, veřejných zakázek, ochraně oznamovatelů
(whistleblowing), dohledu a financování politických stran nebo dlouho
očekávaného služebního zákona v podobě zákona o právních
poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě.
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Participace na novele zákona o veřejných zakázkách

Oživení se aktivně účastnilo legislativního procesu novelizace zákona
o veřejných zakázkách. V rámci pracovní skupiny ministra pro místní
rozvoj se podílelo na tvorbě vládního návrhu novely zákona o veřejných
zakázkách s cílem zajistit co možná nejefektivnější transparentnost
veřejných tendrů. Oživení také bylo přítomno na jednáních Platformy
pro transparentní veřejné zakázky, která byla velmi silným aktérem při
vzniku novely a v průběhu legislativních prací dohlížela na to, aby
původní vládní návrh nebyl příliš okleštěn a změkčen pozměňovacími
návrhy poslanců a senátorů. Zejména na podzim roku 2011 se poslanci
PSP ČR několikrát pokoušeli zastavit nebo alespoň zmírnit vládou
navržené změny. Oživení společně s Transparency International ČR
pečlivě monitorovalo legislativní proces v Parlamentu ČR a několikrát
medializovalo pozměňovací návrhy poslanců, které podkopávaly
původní návrh novely zákona.

Závěrečná fáze legislativního procesu v PSP ČR byla značně
nepřehledná, nejen zásluhou pozměňovacích návrhů poslanců, ale
také MMR ČR, které předkládalo přes některé poslance dodatečné
verze původního vládního návrhu. Bohužel se v průběhu procesu
schvalování novely zákona na jejím finálním znění podepsal silný vliv
polostátních firem, které zajišťují veřejné služby, tzv. sektorových
zadavatelů, jimiž jsou například elektrárenské společnosti, obchodní
společnosti zajišťující hromadnou dopravu atp. Těm se podařilo
prosadit vyjmutí sektorových zadavatelů z nově navrhovaných
informačních povinností.

Projekt Zlepšení systému veřejných zakázek v ČR a SR byl podpořen
z prostředků Siemens Integrity Initiative.
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Protikorupční novela zákonů
o územních samosprávných celcích

I v tomto roce Oživení pokračovalo v lobbistických aktivitách, které
navazovaly na výstupy dvouletého projektu zaměřeného na vymáhání
osobní odpovědnosti. Naše úsilí směřovalo k prosazení hned několika
protikorupčních opatření do zákonů o územních samosprávných
celcích. Prioritou bylo navržení a prosazení novely v co nejpřísnější
variantě. Jednalo se zejména o zavedení institutu práva občanů obce
žalovat obcí uzavřené smlouvy na neplatnost (občané by tak směli
napadat platnost smlouvy v případech, kdy dochází
k nehospodárnému jednání ze strany samosprávy), umožnění
vymáhání vzniklé škody vedle starosty nejen kvalifikované skupině
zastupitelů, ale i občanům samotným, a v neposlední řadě prosazení
podmínky povinného zveřejňování smluv na internetových stránkách
samosprávy, a to včetně sankcí, pakliže bude povinnost zveřejnění obcí
porušena. Na konci roku se legislativní proces tohoto zákona dostal
do fáze, kdy jedna z variant paragrafového znění obsahovala všechna
námi prosazovaná opatření.

Účast Oživení na tvorbě legislativy podpořily: Nadace Open Society
Fund Praha a Stefan Batory Foundation.

Prosazování principů transparentnosti 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 čemuž se členové koalice zavázali.

Projekt Zlepšení systému veřejných zakázek v ČR a SR byl podpořen
z prostředků Siemens Integrity Initiative.
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Právní a protikorupční poradna

V roce 2011 došlo k podstatnému rozšíření personálních kapacit právní
a protikorupční poradny. Oživení získalo advokáta pro stálou spolupráci
na případech týkajících se korupce a nehospodárného nakládání
s veřejnými prostředky. Právní a protikorupční poradenství poskytovali
v roce 2011 kromě advokáta a dalších externích odborných
spolupracovníků Oživení i studenti posledních ročníků a absolventi
právnických fakult.

Protikorupční linka 199
V roce 2011 provozovalo Oživení protikorupční linku 199, a to každý
pracovní den od 9 hod. do 17 hod. Provoz telefonní linky zajišťovali
studenti posledních ročníků právnické fakulty s každodenní supervizí
zkušeného advokáta a expertů Oživení pro protikorupční poradenství.
Během kalendářního roku se na operátory linky obrátilo 1381 volajících
(90 % všech řešených podnětů). Kromě podnětů přijatých přímo
z protikorupční telefonní linky se právní protikorupční poradna
zabývala i dalšími 151 podněty týkajícími se korupce (10 % všech
podnětů), tedy zejména jinými relevantními podněty získanými z médií,
osobními kontakty členů Oživení či e-mailovou komunikací s aktivními
občany. Celkem bylo v roce 2011 řešeno 1532 podnětů. Průměrně
operátoři odbavili cca 6 podnětů denně, z toho byly průměrně
3 podněty relevantní a dvěma podnětům se operátoři věnovali
podrobněji.

Přijaté podněty právní poradny
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V rámci provozu protikorupční linky v roce 2011 Oživení vlastním
jménem podalo 374 žádostí o informaci, 76 stížností na vyřízení
žádosti o informace a 13 odvolání proti odmítnutí poskytnutí
informace. Z podaných žádostí o informace byly ve třech případech
podány správní žaloby. Dále bylo několika dalším klientům poskytnuto
právní zastoupení advokátem v řízení před soudem či ve správním
řízení. Jménem Oživení bylo podáno 7 podnětů na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, pět trestních oznámení, dva podněty na FAU,
jeden podnět na kontrolu čerpání dotací a jeden podnět k provedení
daňové kontroly na příslušný finanční úřad. Mnohé právní úkony však
byly realizovány i přímo klienty samotnými za účinné právní podpory
operátorů či advokáta.

Relevance přijatých podnětů
Ze všech zaznamenaných podnětů bylo celkem 787 podnětů (51 %
všech podnětů) zcela irelevantních (volající si spletl telefonní číslo,
volající či jiný tazatel zjevně potřebuje odbornou pomoc nikoli právního
charakteru). Tyto podněty byly ze strany operátorů linky řešeny
okamžitým odmítnutím při prvním kontaktu, popřípadě odkazem na
jiný příslušný orgán či nevládní organizaci. Není bez zajímavosti, že
z celkových 1381 podnětů přijatých na telefonní linku bylo
irelevantních 760 podnětů (55 %), zatímco ze 151 jiných podnětů
(zejména osobní kontakty Oživení) bylo irelevantních pouze 25
podnětů (17 %). Potvrzuje se, že si Oživení za 15 let své existence
vybudovalo nejen rozsáhlý okruh spolupracovníků, ale získalo rovněž
i důvěru a zájem podstatné části veřejnosti.

Srovnání relevance podnětů z linky 199 a z jiných zdrojů informací
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Za relevantní podnět v širším slova smyslu byl považován i hovor, ve
kterém volající nebo jiný tazatel sice nebyl svědkem či obětí
konkrétního korupčního jednání, avšak měl osobní nepříznivou
zkušenost s justicí, policií ČR či územní samosprávou (např. policie dle
názoru volajícího neplnila své zákonné povinnosti a nečinila úkony
směřující k zahájení trestního stíhání či potrestání pachatele, volající se
marně pokoušel prosadit své zájmy ve stavebním řízení, volající byl
frustrován z mnohaletého neúspěšného soudního sporu, volající byl
úředníky opakovaně odmítán a nedokázal získat informace o nakládání
s majetkem obce apod.). V těchto případech bylo volajícímu dle
konkrétní situace poskytnuto buď základní právní poradenství přímo
na lince, popř. byl volající operátorem odkázán na jiný kompetentní
orgán, nejčastěji PČR.

Pouze v případě, kdy z podnětu vyplývala možnost korupčního jednání,
pochybné nakládání s veřejnými prostředky, popř. konkrétní velmi
nestandardní až nezákonný postup úředníků v dané věci apod., bylo
volajícímu poskytnuto tzv. rozšířené právní poradenství, včetně
právního zastoupení advokátem, medializace případu apod.

Způsob zpracování neodmítnutých podnětů z linky 199
a z jiných zdrojů informací

Při srovnání relevance podnětů na linku 199 lze uzavřít, že z 1381
hovorů na linku vyplynulo 370 podnětů, kterým bylo poskytnuto
základní či rozšířené právní poradenství, avšak z toho bylo pouze 72
podnětů relevantních v užším slova smyslu, jimž se operátoři věnovali
podrobně pod odborným vedením advokáta (5 % hovorů). Pokud jde
o podněty z jiných zdrojů než přímo z linky 199, pak ze 151 podnětů
vyplynulo 112 podnětů, kterým bylo poskytnuto základní či rozšířené
právní poradenství, a z toho bylo celých 74 podnětů relevantních
v užším slova smyslu, jimž se operátoři věnovali podrobně pod
odborným vedením advokáta (49 % jiných podnětů).

Z výše uvedeného vyplývá, že provoz linky 199 byl pouze omezeným
zdrojem relevantních podnětů v nejužším slova smyslu. Těžištěm
skutečně relevantních podnětů i nadále zůstává důsledné budování
důvěryhodné značky Oživení.
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Srovnání úspěšnosti podnětů z linky 199
a z jiných zdrojů informací

Právní poradna na webových stránkách bezkorupce.cz
V průběhu roku 2011 byla na webových stránkách
bezkorupce.cz spuštěna praktická právní protikorupční poradna
zaměřená na problematický přístup k informacím, nakládání
s majetkem obce, střet zájmu, rozhodování obcí a problematiku
veřejných zakázek. Průměrná návštěvnost těchto stránek se pohybuje
kolem 7000 unikátních přístupů měsíčně.
http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/.

Činnost právní a protikorupční poradny Oživení, o. s. finančně
podpořili: Ministerstvo vnitra ČR a Nadace Open Society Fund Praha.
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Finanční zpráva

Rozvaha ke dni 31. 12. 2011 (v Kč)
Stav k prvnímu Stav

dni účetního k poslednímu

období dni účetního

období

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek 0,00 51 069,00

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek 80 550,00 80 444,00

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00

Oprávky k dlohodobému majetku -80 550,00 -29 375,00

B. Krátkodobý majetek 1 449 425,51 1 557 234,09

Zásoby 0,00 0,00

Pohledávky 0,00 40 000,00

Krátkodobý finanční majetek 1 441 475,94 1 503 750,33

Jiná aktiva 7 949,57 13 483,76

Aktiva celkem 1 449 425,51 1 608 303,09

PASIVA

A. Vlastní zdroje 791 433,85 946 521,16

Jmění 300 000,00 351 069,00

Fondy 486 204,16 491 433,85

Účet výsledku hospodaření 0,00 104 018,31

Výsledek hospodaření

ve schvalov. řízení 5 229,69 0,00

B. Cizí zdroje 657 991,66 661 781,93

Rezervy 0,00 0,00

Dlouhodobé závazky 0,00 0,00

Krátkodobé závazky 137 702,80 521 141,29

Jiná pasiva 520 288,86 140 640,64

Pasiva celkem 1 449 425,51 1 608 303,09
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F

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2010 (v Kč)
Hlavní Hospodářská Celkem

činnost činnost

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 158 210,00 0,00 158 210,00

Opravy a udržování 36 985,00 0,00 36 985,00

Cestovné 35 189,00 0,00 35 189,00

Náklady na reprezentaci 63 968,00 0,00 63 968,00

Ostatní služby 4 004 847,81 0,00 4 004 847,81

Mzdové náklady 1 790 455,68 0,00 1 790 455,68

Zákonné sociální pojištění 496 036,00 0,00 496 036,00

Zákonné sociální náklady 4 482,00 0,00 4 482,00

Kurzové ztráty 41 704,50 0,00 41 704,50

Jiné ostatní náklady 16 639,73 0,00 16 639,73

Odpis dlouhod. nehmotného

a hmot. majektu 25 535,00 0,00 25 535,00

Náklady celkem 6 674 052,72 0,00 6 674 052,72

VÝNOSY

Tržby z prodeje služeb 355 920,00 100,00 356 020,00

Úroky 11 758,39 0,00 11 758,39

Kurzové zisky 43 622,17 0,00 43 622,17

Jiné ostatní výnosy 32 291,00 0,00 32 291,00

Přijaté příspěvky

(granty, dary) 3 215 794,47 0,00 3 215 794,47

Provozní dotace 3 118 585,00 0,00 3 118 585,00

Výnosy celkem 6 777 971,03 100,00 6 778 071,03

Výsledek hospodaření

před zdaněním 103 918,31 100,00 104 018,31

VÝSLEDEK

HOSPODAŘENÍ

po zdanění 103 918,31 100,00 104 018,31
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Příloha k účetní závěrce 2011
Název účetní jednotky: Oživení
Právní forma: občanské sdružení
Sídlo: Lublaňská 18, Praha 2
Datum zápisu: 13. 11. 1997
Registrace: II./S-OVS/1-34032/97-R u Ministerstva

vnitra ČR
Identifikační číslo: 67365353
Účetní období: 1. 1. 2011–31. 12. 2011
Rozvahový den: 31. 12. 2011
Datum sestavení závěrky: 31. 7. 2012

1. Všeobecné údaje o účetní jednotce k 31. 12. 2011
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
– šíření environmentálních hodnot prostřednictvím environmentálního

vzdělávání, výchovy a osvěty
Statutární orgán do 20. 5. 2011 Štěpán Rattay – ředitel,

Tomáš Krámár – předseda
od 20. 5. 2011 Radana Tichavská – ředitelka,
Štěpán Rattay – předseda

Zakladatelé sdružení Petr Štěpánek
Dan Mikláš
Soňa Dederová

Vlastní jmění 351 069,00 Kč

2. Dlouhodobý majetek
Účetní jednotka účtuje na účtech účtové skupiny 0 Dlouhodobý majetek
o dlouhodobém hmotném majetku, jehož ocenění je vyšší než 3 000 Kč
a doba použitelnosti delší než 1 rok, vymezeném jako samostatné movité
věci pořízené nejpozději 31. prosince 2002, a to až do doby vyřazení;
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.
Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech o dlouhodobém
hmotném majetku, jehož ocenění je vyšší než 3 000 Kč a doba
použitelnosti delší než 1 rok, vymezeném jako samostatné movité věci
pořízené nejdříve 1. ledna 2003
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3. Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu
majetku a závazků, o rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech
a o výsledku hospodaření. O skutečnostech, které jsou předmětem
účetnictví, účtuje v období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.
Není-li možno tuto zásadu dodržet, účtuje i v účetním období, v němž
zjistila uvedené skutečnosti. Účetním obdobím je kalendářní rok. Při vedení
účetnictví účetní jednotka dodržuje postupy účtování podle vyhlášky
č.504/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a České účetní standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

4. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření v členění podle druhů činností:
Účetní jednotka vykonává hlavní činnost v souladu s vymezením účelu, pro
který byla zřízena. Jako hospodářská činnost jsou vykázány výnosy za
pronájem dataprojektoru, poskytování odborného poradenství a pořádání
seminářů.

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 122 286 Kč.

Způsob vypořádání výsledku hosp. z předcházejících účetních období:
Na základě schválení VH valnou hromadou proběhlo zúčtování VH roku
2010 do Fondu vlastních zdrojů. Na účtu Vlastní jmění je k rozvahovému
dni 351 069 Kč, na účtu Fond vlastních zdrojů 491 433,85 Kč.

5. Způsob zpracování účetních záznamů:
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 eviduje ke dni 1. 12. 2011 celkem 9 zaměstnanců.

7. Komentář k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty:
Hlavním zdrojem financování činnosti občanského sdružení Oživení jsou
v roce 2011 příspěvky a dotace v celkové výši 6 475 tis. Kč.

Sestavil: Ing. Marek Sezima
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Projekty a aktivity realizované v roce 2011
Náklady Výnosy Rozdíl

Právní a protikorupční

poradna 2 682 148,00 2 682 148,00 0,00

Zlepšení systému

veřejných zakázek

v ČR a SR 1 778 381,00 1 778 381,00 0,00

Síťovací aktivity, workshopy

a semináře 688 500,00 688 500,00 0,00

Lokální protikorupční

politika 540 000,00 540 000,00 0,00

Spoluúčast na tvorbě

protikorupčních strategii

a legislativy 507 350,00 507 350,00 0,00

Výchova k udržitelné

mobilitě na školách 178 504,00 178 504,00 0,00

Udržitelná doprava ve městech

Visegrádské čtyřky 80 217,00 80 217,00 0,00

Bezpečné cesty do školy 20 000,00 20 000,00 0,00

Vlastní činnost

– protikorupční aktivity 126 859,00 242 607,98 115 748,98

Vlastní činnost

– environmentální aktivity 23 638,68 1 000,00 -22 638,68

Vlastní činnost – režie 48 454,86 59 262,87 10 808,01

Vedlejší hospodářská činnost 0,00 100,00 100,00

Celkem v Kč 6 674 052,54 6 778 070,85 104 018,31

Podíl jednotlivých programů na celkovém financování

1 Bezkorupce 95 %

2 Udržitelná doprava 4,13 %

3 Režijní činnost 0,88 %

Podíl finančních zdrojů programu Udržitelné dopravy na celkovém rozpočtu
Oživení klesl oproti roku 2010 o 36,5 %. Důvodem byla nedostatečná finanční
podpora od státu a samospráv, v důsledku čehož došlo i k částečnému útlumu
aktivit týkající se udržitelné dopravy šetrné k životnímu prostředí. Na celkovém
finančním krytí organizace v roce 2011 se také podepsal prudký nárůst
čerpání finančních zdrojů na podporu projektových aktivit v oblasti boje
s korupcí, kdy obrat programu Bezkorupce vzrostl meziročně o téměř 180%.
Oživení se tak mimo jiné díky stabilní finanční podpoře etablovalo mezi hlavní
protikorupční nevládní organizace působící v ČR.
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Zdroje financování 2011
Částka v Kč

Ministerstvo vnitra ČR 2 732 585,00

Siemens Integrity Initiative 1 778 382,00

Nadace Open Society Fund 1 345 247,00

Stefan Batory Foundation 244 001,00

Velvyslanectví Spojených států amerických 96 164,00

Magistrát hl. m. Prahy 178 504,00

International Visegrad Fund 80 217,00

Městská část Praha 5 20 000,00

Vlastní činnost 302 970,85

Celkem v Kč 6 778 070,85

Podíl na celkovém financování (v %)

Výnosy podle zdrojů

1 Státní a veřejné prostředky 46 %

2 Prostředky soukromých

nadací a fondů 50 %

3 Vlastní činnost 4 %

V podílu subjektů na financování činnosti sdružení jsme oproti roku 2010
zaznamenali progresivní posun, který nám zajistil lepší vyváženost mezi
prostředky soukromých nadací a čerpání ze státního a veřejných rozpočtů.
Výnosy čerpané z veřejných a státního rozpočtu meziročně vzrostly o 16,14 %
a to zejména prostřednictvím získané státní dotace na provozování
Protikorupční linky v ČR. Podpora od soukromých nadací a fondů
v absolutní hodnotě vzrostla oproti roku 2010 o 1,18 mil. Kč. Vlastní
hospodářská činnost v porovnání meziročně vzrostla o 1,97 %. Výše
jednotlivých finančních zdrojů a změny v jejich poměrech se v roce 2011
promítly do celkového rozpočtu organizace ve formě navýšení obratu
o 2,88 mil. Kč oproti roku 2010.
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Výrok auditora
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Proč klub přátel?
Pro činnost naší organizace, která se zabývá dohledem a prosazováním změn, je
životně důležitá nezávislost a zachování objektivního přístupu. Jedním ze
zásadních pilířů finanční stability a kvalitně odvedené práce je stálá základna
podporovatelů, kteří sdílejí námi prosazované hodnoty.
Jen veliké množství drobných dárců, kteří mohou dlouhodobě přispívat na chod
organizace byť jen drobnou částkou, může vytvořit potřebný skutečně nezávislý
finanční zdroj – a zároveň našemu hlasu dodá potřebnou sílu!
Proto s prosbou o podporu oslovujeme vás, naše přátele.
Členem klubu přátel se může stát prakticky kdokoliv. Bližší informace, jak se stát
členem našeho klubu přátel a jaké vám přináší výhody, naleznete na
internetových stránkách http://klub.oziveni.cz/ nebo nás také můžete
kontaktovat na tel.: 608 732 091. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.
Oživení děkuje všem, kteří se stanou členy klubu přátel nebo jakýmkoliv
způsobem činnost naší organizace podpoří.

Občanské sdružení Oživení
• Kontrolujeme zadávání veřejných zakázek.
• Podáváme trestní oznámení na korupční chování.
• Sledujeme rozdělování státních dotací a další veřejné podpory.
• Realizujeme protikorupční audity.
• Monitorujeme střet zájmů veřejných funkcionářů a nehospodárné nakládání

s veřejným majetkem.
• Vytváříme systémová opatření a protikorupční strategie.
• Účastníme se legislativních procesů.
• Medializujeme významné korupční a dopravní kauzy.
• Poskytujeme právní servis a poradenství v oblasti korupce, střetu zájmů

a udržitelné dopravy.
• Pořádáme vzdělávací semináře a konference pro veřejnou správu,

odborníky a veřejnost.
• Lobujeme ve prospěch chodců a cyklistů a navrhujeme systémová opatření.

• Realizujeme osvětové kampaně a happeningy za lepší
kvalitu života ve městě.

• V rámci programu Bezpečné cesty do školy
pomáháme měnit podobu veřejného prostoru tak, aby
se žáci a studenti mohli dopravovat bezpečně pěšky
nebo na kole.

Realizovali jsme více než 40 projektů ve prospěch
rozvoje občanské společnosti a prostředí, ve kterém
žijeme.

Klub přátel Oživení
Méně korupce, zdravější města a rozvoj obcí

Již 15. rokem pomáháme vytvářet fungující a sebevědomou
občanskou společnost a prosazujeme principy transparentní
veřejné správy a udržitelného rozvoje.

Staňte se členy
klubu přátel

Oživení

klub.oziveni.cz

Bezkorupce
Dlouhodobě usilujeme
o snižování míry
korupce, střetu zájmů,
klientelismu
a dalších forem
zneužívání veřejné
moci k soukromému
prospěchu.

Udržitelná doprava
Věnujeme se
snižování nadměrné
automobilové zátěže,
zajištění většího
bezpečí a lepších
podmínek pro chodce,
cyklisty a děti.
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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. 2011:
Štěpán Rattay – předseda
Radana Tichavská – výkonná ředitelka
Jarmila Johnová – členka sdružení
Lenka Petráková – členka sdružení
Petra Lukešová – členka sdružení
Eva Šuchmanová – členka sdružení
Martin Kameník – člen sdružení
Jan Regal – člen sdružení
Pavel Nepivoda – pokladník
Tomáš Kramár – člen sdružení
Marie Čiverná – členka sdružení

V Oživení v roce 2011 pracovali:
Štěpán Rattay – předseda sdružení, program Bezkorupce
Radana Tichavská – výkonná ředitelka a finanční řízení organizace
Marie Čiverná – provoz a vedení kanceláře
Lukáš Gajdoš – klub přátel
Petra Lukešová – program Udržitelná doprava
Jarmila Johnová – program Udržitelná doprava
Eva Šuchmanová – program Udržitelná doprava
Jan Kotecký – program Bezkorupce
Martin Kameník – program Bezkorupce
Kristýna Andrlová – program Bezkorupce
Tomáš Kramár – program Bezkorupce
Petra Bielinová – program Bezkorupce
Marek Zelenka – program Bezkorupce
Lenka Franková – program Bezkorupce
Vít Sochovský – program Bezkorupce
Tomáš Jirovec – program Bezkorupce
Nicola Švandová – program Bezkorupce
Lucie Jirsenská – program Bezkorupce

V průběhu roku 2011 s námi spolupracovali:

Lidé:
Lenka Petráková, Ondřej Růžička, Marek Čaněk, Jaroslav Mach,
Michaela Valentová, Olga Boučková, Jaroslav Kučera, Eva Rychlíková,
Miroslav Trejtnar – www.prechody.cz, www.biolib.cz a jeho
přispěvatelé, Barbora Kolárová, Petr Šmíd, Vratislav Filler, Jana Pírková,
Vít Masare, Martin Skalský, Květoslav Syrový, Kamila Prousková, Tomáš
Prousek, Tomáš Cach, Marián Kižďurka, Ctibor Košťál, Michael
Šimonfy, Jaroslav Hořín, Erik Čipera, Otakar Široký, Petr Novotný,
Vladislav Rozsypal, Petra Kolínská, Petra Siganová, Mojmír Kopečný,
Milan Hausner, Alena Volfová, Ladislava Bímová, plk. Pavel Švrčula,
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Božena Makúchová, Zuzana Kubištová, Michaela Pažoutová, Kamila
Látalová, Martin Březina, Lenka Mertová, Libor Kozák, Michaela
Střelcová, Veronika Radová, Bohdan Salvet a další učitelé, jejich žáci
a konzultanti, kteří se zúčastnili projektů Bezpečné cesty do školy
a dalších aktivit, Radim Prokop, Jan Pokorný, Barbora Konečná, Alena
Stavinohová, Hanka Poislová, Míša Huffsteter, Jaroslav Valůch, Petr
Vítek, Filip Pertold, Ján Palguta, Gabriel Šípoš, Matěj Kurian, Lukáš
Landa, Oldřich Kužílek Ondřej Beránek, Tomáš Hodan, Tomáš Plhoň,
Filip Šanc, Jiří Skuhrovec, Pavel Rakušan, Libor Michálek, Radka
Pavlišová, David Ondráčka, Martin Fadrný, Jirka Pražák, Tereza
Kručínská, Jana Kravčíková, Markéta Cooiman, Vladan Brož, Hana
Šišláková, Petr Prchal, Weston Stacey, Ivan Presniakov, Katarina
Bendíková, Magdaléna Klimešová, Daniel Weinhold, Petr Neubert,
Martin Holík, Jarmila Samirová, Jana Titrlová, Jan Kadeřábek, Ondřej
Závodský, Pavel Šroubek, Lukáš Zikmund, Anastasia Avdějevova, Daniel
Putik, Matěj Hollan, Filip Pospíšil, Milan Vácha, Daniela Gőtlová, Jiří
Kotek, Roman Krajči, Ivan Ryšavý, Dorota Műllerová, manželé Ľubovi

Organizace a jiné subjekty:
hlavní město Praha, Pražské matky, o. s., Nadace Partnerství,
Auto*mat, o. s, Arnika, o. s., Asistence, o. s., Sdružení Tereza,
Projektmedia, s. r. o., Prahounakole.cz , iniciativa PoDvou, Praha pro
lidi, o. s., NaKole.cz, CDV, Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., Ekologický
právní servis, o. s., MD ČR, TSK, PragueWatch, Bonobos, s.r.o., 3 M
Česko, s. r. o., www.Nakolobce.cz, Citybikes, Amulet Bicycles, Altima,
Integraf, s. r. o., HUB Praha, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť,
taneční studio Emotion, Kolouchův sen, CERGE-EI, Transparency
international Slovensko, Otevřete.cz, Punkfilm, Cellula, Platforma pro
transparentní veřejné zakázky, Transparency ČR, Česká televize,
UVT, s. r. o., Koalice pro transparentní podnikání, Hnutí duha, o. s.,
Centrum aplikované ekonomie, město Karlovy Vary, město Hodonín,
město Lanškroun, město Černošice, obec Psáry, obec Srch, obec Tisá,
Respekt Institut, o. p. s., Ameriská obchodní komora, Český rozhlas,
Úřad vlády ČR, MČ Praha 1, Člověk v tísni, o. p. s., Bin Boat, s. r. o.,
Media Factory Czech Republic, a. s.

Děkujeme všem

donorům, individuálním dárcům a členům klubu přátel Oživení, kteří
nás v roce 2011 podpořili a spolupracovali s námi.

Díky nim jsme mohli pomáhat v boji proti korupci a prosazovat principy
udržitelné dopravy.




