Výroční zpráva 2012

V roce 2012 činnost Oživení
finančně podpořili:

Naši partneři:

Dále nás podpořili:
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Slovo úvodem

Milí přátelé,
Oživení v roce 2012 oslavilo 15. narozeniny, ohlédneme-li se za
výsledky, které za tuto dobu od nás vzešly, dovolím si použít slova
"něco se nám podařilo skvěle, něco dobře, ale stále se musíme
učit". Naše sdružení vzniklo s cílem věnovat se smysluplnému
obnovování veřejných prostorů a tak spoluvytvářet a udržovat pro
naši společnost zdravý udržitelný rozvoj. Za uplynulé období
15 let organizace prodělala značný posun a několik proměn a dnes
je její hlavní náplní upevňování demokracie a prosazování práva
v našem státě; soustředíme se pak zejména na potlačování
nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky a prosazování
principů transparentnosti a efektivního fungování veřejné správy.
Dovolte mi zde úvodem k této výroční zprávě učinit krátké
poohlédnutí a připomenout si tak alespoň 10 úspěchů, které jsme
společně s kolegy a kolegyněmi vyhodnotili jako nejdůležitější
v historii Oživení.
Veřejné zakázky jsou transparentnější. Spolu s dalšími neziskovými
organizacemi a experty jsme aktivně prosazovali žádoucí změny
v novele zákona o veřejných zakázkách. Také díky našemu úsilí přináší
novela v roce 2012 větší transparentnost zakázek a otevřenější
soutěž. Veřejné zakázky jsou dnes pod větším veřejným dohledem.
Na více než 100 místech v Praze se chodci a cyklisté pohybují bezpečněji a pohodlněji díky realizovaným dopravním zklidněním,
tj. úpravám komunikací a veřejných prostranství. 70 lokalit se
nachází v okolí škol a bylo upraveno v rámci programu Bezpečné
cesty do školy. Ve spolupráci s dopravními odborníky jsme dále
zpracovali 78 tzv. zadávacích karet, které slouží jako podklad
pro projektovou dokumentaci k odstraňování dalších bariér
a nebezpečných míst z hlediska cyklistiky. Třetina z nich je již
realizována a další desítka rozpracována. Praha se tak i díky našim
aktivitám stává lepším místem pro život.
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Propojujeme přes 100 lokálních aktivních občanů, zastupitelů a expertů
v rámci Platformy Bezkorupce, která slouží k neformálnímu předávání
protikorupčního know-how a šíření zkušeností z komunální politiky.
Díky soustavné práci na jednotlivých kauzách se Oživení podařilo
vybudovat stabilní právní poradnu.
Přispěli jsme k ochraně jedinečnosti Zeleného pásu (Green Belt)
podél Železné opony, který se díky nepřístupnosti území v minulosti
stal útočištěm vzácných i ohrožených rostlinných a živočišných
druhů. Úsek 35 km v Českém lese byl v roce 2007 označen jako
vzorový příklad možnosti smysluplného a šetrného využití tohoto
území. Z informačních panelů se dozvíte o přírodních a kulturněhistorických zajímavostech území. Do projektu se zapojilo na
15 organizací ze všech evropských zemí, kudy Železná opona vedla.
Společně s dalšími organizacemi i jednotlivci jsme v roce 2001 stáli
u zrodu každoročních cyklojízd Prahou a dalších propagačních akcí
podporujících šetrnou dopravu. Průlomovým byl rok 2006, kdy se
po pražské magistrále projelo na kole 360 lidí oproti několika
desítkám v předchozích letech. Dnešních cyklojízd se v Praze
účastní 3000–5000 lidí.
Reklamní noviny vládnoucích stran stojí ročně stovky milionů korun
z veřejných financí. Zpracovali jsme vůbec první analýzu obsahu
radničních periodik ve spolupráci s Otevřenou společností a IuRe.
Pro samosprávy jsme vypracovali doporučení, která reflektují
principy objektivního šíření informací jak po organizační, tak
i obsahové stránce.
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Více než 10 000 žáků a studentů z 35 pražských škol se zapojilo do
programu Bezpečné cesty do školy, ve kterém mapují své cesty do
školy a označují nebezpečná či problematická místa. Na základě
tohoto průzkumu jsou zpracovány dopravní studie, které slouží
jako podklad pro další jednání o úpravě těchto lokalit tak, aby se
děti mohly do školy dostat bezpečněji pěšky nebo na kole. Program
probíhá již 14. rokem ve spolupráci se sdružením Pražské matky.
Českým samosprávám jsme představili etický kodex pro zastupitele
jako nástroj zvyšování transparentnosti rozhodování a regulace
střetu zájmů. Vzorový etický kodex pro českého zastupitele jsme
nabídli samosprávám k využití. V následujících letech byla některá
z našich doporučení přijata v několika českých městech, např.
v Praze v r. 2005.
Jako první jsme v roce 2002 získali kopie majetkových přiznání
poslanců, senátorů a členů vlády a veřejně je publikovali na našich
internetových stránkách. Přiznání byla do té doby dostupná jen
omezené skupině novinářů a neumožňovala tak dostatečnou
veřejnou kontrolu. Údaje jsme zveřejňovali každoročně až do
prosazení nového zákona o střetu zájmů. Od roku 2006 jsou
majetková přiznání zveřejňována povinně a zákon platí i pro
vybrané veřejné funkcionáře samospráv.
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Zasadili jsme se o několik významných legislativních změn v oblasti
dopravy. V roce 2000 jsme prosadili přednost pro chodce na
přechodech do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. V roce 2009 jsme dosáhli obnovení 79 ze zrušených
111 přechodů přes tramvajové tratě, které hlavní město Praha
odstranilo kvůli vyhlášce Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb.,
jež povolovala přechody přes tramvajové tratě pouze se světelnou
signalizací. Současně jsme iniciovali změnu zmíněné vyhlášky, která
nyní umožňuje existenci přechodů přes koleje i bez světelné
signalizace, což uvítaly tisíce pražských chodců.
Věříme, že naše dosavadní vynaložené úsilí přeci jen sklízí postupně
svou úrodu, byť k vytouženému hodokvasu je ještě dlouhá cesta.
Dosažených úspěchů a cenných zkušeností jsme nabyli mimo jiné
i díky vaší podpoře, za kterou mi dovolte jménem celé organizace
poděkovat.
S úctou

Štěpán Rattay
předseda občanského
sdružení Oživení
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Program
Bezkorupce

Dlouhodobě usilujeme o zefektivnění a zvýšení transparentnosti ve
veřejné správě, naší prací se podílíme na eliminaci nehospodárného
jednání, manipulací s veřejnými zakázkami, střetu zájmů, klientelismu
a dalších forem zneužívání veřejné moci k soukromým prospěchům.
Poskytujeme obětem korupce komplexní servis včetně právního
poradenství, odhalujeme a medializujeme případy nehospodárnosti
a korupce, spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení,
realizujeme výzkumy, analýzy a protikorupční audity, navrhujeme
a prosazujeme systémová opatření. Snažíme se zvýšit otevřenost
rozhodování a hospodaření veřejných institucí, vymahatelnost osobní
odpovědnosti veřejných funkcionářů a posílit aktivní účast občanů. Mezi
hlavní oblasti našeho zájmu patří právo na informace, zadávání
veřejných zakázek, nakládání s veřejným majetkem a přerozdělování
veřejných prostředků. V neposlední řadě se věnujeme šíření
protikorupčního know-how, vzdělávání a síťování protikorupčních
a občanských aktivistů.
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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
poskytování právního a protikorupčního poradenství
monitorování a medializování korupčních kauz
šíření protikorupčního know-how a síťování protikorupčních aktivistů
prosazování protikorupčních legislativních změn
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Veřejné zakázky
Legislativa
V dubnu 2012 vešla v účinnost velká (tzv. transparenční) novela
zákona o veřejných zakázkách, která podstatně zvýšila transparentnost veřejných zakázek v ČR a umožnila veřejnosti lépe
kontrolovat veřejné zakázky. Schválená novela byla výsledkem
dlouholetého společného úsilí řady organizací a expertů, na kterém
se aktivně podílelo i Oživení. Oživení se účastnilo jednání v rámci
expertní skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Platformy pro
transparentní veřejné zakázky. Díky aktivnímu monitoringu
legislativního procesu a medializaci se nám podařilo zabránit různým
pozměňovacím návrhům poslanců, které mířily proti smyslu a cíli
novely, tj. zvýšit transparentnost celého zadávacího řízení.

Tvorba systémových opatření
Již při legislativních pracích na novele zákona o veřejných zakázkách
bylo více aktérům jasné, že sama o sobě nestačí pro ozdravení
skutečně transparentní a hospodárné veřejné zakázky. Proto jsme
v tomto roce zpracovali rozsáhlou komparativní analýzu Víc než
zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost
a odpovědnost ve veřejných nákupech, jejímž cílem bylo přinést
solidní argumenty a návrhy pro další reformu systému veřejných
zakázek v ČR a nastartovat odbornou a veřejnou debatu nad
konkrétními reformními kroky. Výsledky analýzy byly v září 2012
projednány ve skupině expertů a výsledkem jednání byl poziční
dokument pro další reformní kroky vlády v této oblasti. Smyslem
navrhovaných opatření je zavést takové systémové nástroje
v investičním procesu veřejné správy, které by více vyvíjely tlak na
hospodárnost, efektivitu a účelnost veřejných výdajů a zvyšovaly
osobní odpovědnost za činěná rozhodnutí. Tím by se značně omezil
prostor pro korupční jednání, které je signifikantní pro špatně
připravené, nedostatečně kontrolované nebo neúčelné veřejné
projekty. Body v pozičním dokumentu se staly součástí protikorupční
strategie vlády pro období 2013–2014, kdy se vláda zavázala
zpracovat strategii veřejných nákupů v ČR do října 2013.
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Zlepšování praxe zadávání veřejných zakázek
Pro potřeby územních samospráv jsme vytvořili metodiku ke snižování
korupčních rizik v celém projektovém cyklu – od plánování zakázky až
po ukončení její realizace. Metodika shrnuje naše dosavadní
protikorupční know-how, poznatky z monitoringu korupčních kauz
i zjištění z provedených protikorupčních auditů ve vybraných
samosprávách ČR. Metodika poskytuje seznam základních regulačních
a organizačních opatření, která může každá samospráva implementovat
za současné právní úpravy v rámci své samostatné působnosti.
V souvislosti s vydáním metodiky a účinností nové právní úpravy
veřejných zakázek Oživení zorganizovalo celkem 6 seminářů pro
samosprávy s tématem prevence korupce ve veřejných zakázkách.
Semináře se uskutečnily v Kravařích ve Slezsku, Jihlavě, Břeclavi,
Veselí n. Moravou, Zlíně a Chrudimi. Seminářů se účastnilo celkem
109 úředníků a veřejných funkcionářů, kteří se zabývají agendou
veřejných zakázek.

Martin Kameník a Jiří Skuhrovec
představují spuštění internetového portálu
vsechnyzakazky.cz na tiskové konferenci.
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Praktická transparentnost veřejných zakázek
V červnu 2012 jsme ve spolupráci s Datlab s. r. o. spustili unikátní
webový portál vsechnyzakazky.cz, což je alternativní informační
systém o veřejných zakázkách. Portál jednoduchou formou zobrazuje
všechna ukončená zadávací řízení podle zákona o veřejných
zakázkách v ČR. Portál umožňuje jednoduše intuitivně vyhledávat
relevantní zakázky, zadavatele nebo dodavatele, umožňuje tvorbu
vlastních datových sestav podle zvolených vyhledávacích kritérií
a uživatelsky příjemnou práci s daty. Výsledky se zobrazují podle
těchto ukazatelů: TOP 10 největších zakázek, dodavatelů, zadavatelů,
odvětvovou strukturu, druhy používaných řízení, konkurenci ve
vypsaných soutěžích. Portál mohou využívat jak novináři, analytici,
studenti, tak místní watchdog nebo úředníci veřejné správy.

Více o kauze předraženého koncesního řízení
na radniční periodikum MČ Praha 3 naleznete na
www.bezkorupce.cz/kauzy.
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V roce 2012 jsme v rámci protikorupční poradny řešili více kauz
spojených s manipulací ve veřejných zakázkách, ať již v podobě
hrubého porušení soutěžních principů, špatné a ledabylé přípravy
zakázek nebo obcházení zákona:
Městská část Praha 3 předražené koncesní řízení na radniční
periodikum
Městská část Praha 12 veřejná zakázka na novou radnici
Městská část Brno Starý Lískovec, změna zadávací dokumentace
po vypršení lhůty pro podání nabídek
Krematorium Pardubice zadávání veřejných zakázek mimo rámec
zákona o veřejných zakázkách
Akademie výtvarných umění vítězná nabídka nesplňující požadavky
zadavatele na předmět plnění VZ
Magistrát hl. města Prahy diskriminační kritéria předmětu zakázky
malého rozsahu
Školní jídelny zadání služeb v hodnotě 35 milionů bez soutěže
České Budějovice zadání veřejné zakázky dle obliby dodavatele,
zneužití pravomoci úřední osoby
Městská část Praha 6 zdůvodnění veřejné zakázky za 610 milionů
Ministerstvo zemědělství a vyloučení účastníka pro mimořádně
nízkou nabídkovou cenu
Městská část Praha 10 nezveřejnění rámcové smlouvy
Projekt byl podpořen z prostředků Siemens Integrity Initiative.
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Platforma Bezkorupce
Oživení koordinuje již několik let komunikační síť lokálních aktivistů
i (zejména opozičních) politiků, odborníků z profesionálních
neziskových organizací. Jde tedy o pestrou směs těch, kdo nejsou ve
svých samosprávách lhostejní k nehospodárnému a netransparentnímu
nakládání s veřejnými prostředky, stejně jako střetu zájmů a dalším
fenoménům nahrávajícím korupčnímu prostředí, a těch, kdo se
podobnými problémy zabývají profesně. V roce 2012 přesáhl počet
účastníků magické číslo 111. Kromě technické stránky komunikace
zajišťuje Oživení i odborný servis a zprostředkovává v případě potřeby
i externí konzultace.
V loňském roce jsme se intenzivně věnovali problematice rozhodovacích
procesů obce. Mimo jiné jsme zevrubně analyzovali situaci zveřejňování
záznamů ze zasedání zastupitelstev, ze které se stal v posledních letech
žhavý problém poté, co Úřad pro ochranu osobních údajů začal obcím
rozesílat desítky neformálních sdělení, v nichž hrozil možností vysokých
sankcí. Pozornost, které se těmto aktivitám dostalo, zapůsobila velmi
negativně na trend otvírání se obcí občanům. Celou situaci i právní
otázky jsme detailně rozebrali a výsledky můžete nalézt na stránce
http://www.bezkorupce.cz/videozaznamy/. Stránka obsahuje i odkaz
na detailní analýzu vybavenou právní oponenturou. Vyzvali jsme spolu
s desítkami zastupitelů a starostů ÚOOÚ, aby se výsledky detailní
analýzy zabýval a zohlednil ji ve svých postojích. Tato snaha nemá valné
úspěchy, úřad se ke kritice svých nekompetentních rozhodnutí staví
velmi odmítavě. V současné době tedy sledujeme cestu možného
vyjasnění celé problematiky v zákoně.
Abychom se nedívali jen na odvrácenou stránku rozhodování v obcích,
rozhodli jsme se také zmapovat dobrou praxi v transparentním
rozhodování obcí v celém jeho průběhu – od zveřejňování podkladových
materiálů pro komise a výbory zastupitelstva, resp. rady obce, až po
zveřejňování výstupů z těchto orgánů. Nenašli jsme sice obec, která by
všechno zveřejňovala v dostatečném rozsahu (ačkoliv některé obce se
opravdu snaží), ale z našeho průzkumu vzešel ucelený návod ukazující,
jak by ideální zveřejňování informací mohlo vypadat. Inspirovat
se můžete zde: http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/rozhodovaciprocesy-obci/dobra-praxe-rozhodovaci-procesy/.
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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, mj. seminář pro brněnské aktivní
občany na téma lokální watchdog.
Již poosmé jsme uspořádali víkendový protikorupční seminář pro
zájemce nejen z Platformy Bezkorupce, který se tentokrát věnoval
čtyřem základním oblastem: nakládání s hmotným i finančním
majetkem samosprávy, rozhodovacím procesům, veřejným zakázkám
a obchodním společnostem ovládaným samosprávou. Speciálním
hostem semináře byl tentokrát soudce nejvyššího správního soudu
Jiří Passer.
Rovněž jsme zorganizovali 6 seminářů pro samosprávy s tématem
prevence korupce ve veřejných zakázkách. Semináře se uskutečnily
v Kravařích ve Slezsku, Jihlavě, Břeclavi, Veselí n. Moravou, Zlíně
a Chrudimi a zúčastnilo se jich 109 úředníků a veřejných funkcionářů,
kteří se zabývají agendou veřejných zakázek.

Libor Michálek školí oblast finančního majetku
na protikorupčním workshopu v Rozsochatci.

Projekt byl podpořen z prostředků Stefan Batory Foundation a Fondu
Otakara Motejla.
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Právní a protikorupční poradna
Právní poradna byla profesionalizována a plnohodnotně spuštěna
mimo jiné i za podpory projektu Protikorupční linka 199, jejž Oživení
provozovalo od ledna 2011 do dubna 2012. V rámci projektů
podpořených Ministerstvem vnitra ČR jsme prohloubili poradenský
servis poskytovaný veřejnosti, kdy jsme plynule po ukončení provozu
linky 199 poskytovali protikorupční poradenství v rámci projektu
30 případů korupce.

30 případů korupce a nehospodárnosti
Projekt 30 případů korupce byl zaměřen na vyhledávání a komplexní
zpracování konkrétních právních případů týkajících se nejpalčivějších
společenských témat, jako jsou netransparentně, či dokonce
nezákonně zadávané veřejné zakázky, nehospodárné nakládání
s veřejným majetkem (obce, kraje, stát), nevymáhání škod, které
vznikají rozhodnutím politických orgánů či úředníků, a neprůhledná
veřejná podpora, tedy na oblasti s největším korupčním potenciálem.
V rámci projektu 30 případů korupce jsme rozšířili internetovou
databázi korupčních kauz o více než 30 nových případů. Komplexní
zpracování a uveřejnění kauz (http://www.bezkorupce.cz/kauzy) se
ukázalo jako velmi vhodný motivační nástroj a současně jako zpětná
vazba pro oznamovatele, vedle jiných i těch, kteří chtějí v řadě případů
zůstat v anonymitě. Taktéž se komplexní zveřejňování kauz ukázalo
jako přínosné pro zástupce samospráv, které takové zveřejnění
motivuje k otevření diskuze nad případnými změnami současného
stavu. Databáze kauz se taktéž stala rozsáhlým poradenským zdrojem
v oblasti nejrůznějších druhů správních i trestních podání.

Více o nezákonném zadávání veřejné zakázky
na kremační pece krematoria v Pardubicích
se můžete dočíst na www.bezkorupce.cz/kauzy.
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V průběhu roku 2012 bylo poskytnuto poradenství 140 subjektům
(z toho bylo 114 zcela nových). Oživení v tomto období podalo
7 trestních oznámení, 11 podnětů na Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže k přezkoumání postupu zadavatele, zahájilo 10 soudních řízení
(z toho 5 soudních řízení ve stejném kalendářním roce skončilo
pravomocným rozsudkem, kdy žalobě Oživení bylo v plném rozsahu
vyhověno). V neposlední řadě Oživení medializovalo více jak dvě
desítky kauz.

Souhrnný přehled výstupů právního poradenství

7
trestních
oznámení

20
medializací
případů

140
podnětů

11
podnětů na Úřad
pro ochranu
hospodářské
soutěže

10
soudních
řízení

Webová poradna
Na webových stránkách Oživení byla v průběhu roku 2012 aktualizována
a průběžně doplňována webová právní poradna. Návštěvnost stránek
www.bezkorupce.cz za rok 2012 činila 61 845 unikátních přístupů,
tj. v průměru měsíčně 5153 unikátních přístupů. Analytika sledování
návštěvnosti dílčích stránek vykazuje pro stránky webové poradny
přibližně 7% návštěvnost a zájem o námi poskytované poradenství
z celkového počtu unikátních návštěvníků na webu bezkorupce.cz.
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V současné době právní poradna zahrnuje oblast přístup k informacím
– z pozice občana a z pozice zastupitele; veřejné zakázky; střet zájmů;
rozhodovací procesy obcí; nakládání s majetkem samospráv; dotace.
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva vnitra ČR, Fondu
Otakara Motejla a Stefan Batory Foundation.

Protikorupční audit samospráv
V roce 2012 jsme pokračovali v realizaci protikorupčního auditu sedmi
statečných samospráv, do něhož se zapojily Karlovy Vary, Hodonín,
Lanškroun, Černošice, obce Srch, Psáry a Tisá. Audit se soustředil na
prověřování rizikových oblastí zadávání veřejných zakázek, hospodaření
s veřejným majetkem, dotační politiku, informační a mediální politiku
úřadů samospráv, transparentní rozhodování orgánů samospráv,
fungování společností ovládaných samosprávou a vyřizování stížností
ze stran občanů. Součástí společného projektu je i předání sady
doporučení, která úřady samospráv mohou využít a zavádět do praxe.
S bližšími výstupy jednotlivých auditních zpráv se můžete seznámit na
http://www.bezkorupce.cz/audity-samosprav.

Projekt byl podpořen z prostředků Fondu Otakara Motejla a rozpočtů
samospráv.
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Hodnocení transparentnosti krajů
http://www.hodnocenikraju.cz/

V roce 2012 realizovalo Oživení ve spolupráci s Fondem Otakara
Motejla projekt Hodnocení transparentnosti krajů, který zkoumal
a hodnotil postoj krajů z pohledu informační otevřenosti. Posuzována
byla vstřícnost při zveřejňování klíčových informací o jednotlivých
oblastech, dostupnost informací, ale také ochota krajů při zavádění
některých základních protikorupčních instrumentů, jež s transparentností úzce souvisejí. Smyslem celého srovnání bylo pomoci
občanům vytvořit si základní obrázek o fungování krajských samospráv
a zároveň být potenciálním podkladem pro práci médií. Pro hodnocení
bylo zvoleno následujících deset témat, která společně pokrývají široké
spektrum působnosti vyšších územních samosprávných celků.
přístup k informacím
dotace a granty
veřejné zakázky
etika a střet zájmů
hospodaření s majetkem
účast veřejnosti na rozhodování
příspěvkové organizace a obchodní společnosti
s majetkovou účastí kraje
mediální politika
rozpočet
územní plánování
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V budoucnu bychom rádi na Hodnocení krajů navázali. Jednou
z možných cest je opakování hodnocení transparentnosti v pravidelných
intervalech tak, abychom měli možnost sledovat trend, kterým se kraje
ubírají. Vzhledem k tomu, že jsme v loňském předvolebním období
mohli v souvislosti s tímto projektem a jeho výsledky zaznamenat
několik slibů a závazků ke zlepšení stávajícího stavu, budeme také
moci konfrontovat krajská vedení s tím, zda a jak svým slovům
dostála. Vedle opakovaného hodnocení transparentnosti připadá již
v příštím roce v úvahu také varianta s postupným prohlubováním
úrovně hodnocení v některých ze sledovaných oblastí, čímž by se
tento projekt rozšířil o další kvalitativní stupeň.
Projekt byl podpořen z prostředků Fondu Otakara Motejla.

Kontrola fungování zákona o střetu zájmů v praxi
Na jaře 2012 pdalo Oživení 122 oznámení o přestupcích veřejných
funkcionářů (zejména členů vlády, poslanců, senátorů a radních krajů).
Jednotlivá pochybení se týkala uvedení neúplných či nepravdivých
informací v podaných oznámeních o majetku a činnostech veřejných
funkcionářů.
Rozhodnutí o přestupcích získané
dle zákona č. 106/1999 Sb.

11 %

máme text rozhodnutí
úřad odmítá vydat
89 %
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V průběhu roku 2012 jsme se potýkali s úředníky, kteří neuměli či
nechtěli přestupky politiků řešit. Složité bylo zejména zjistit, jakých
konkrétních výsledků bylo v jednotlivých řízeních dosaženo a proč.
Přestože Oživení žádalo o vyrozumění o učiněných opatřeních ve
smyslu zákona o přestupcích, až na úplné výjimky neobdrželo Oživení
od úřadů žádné relevantní informace.
Teprve na základě rozsáhlé akce dle zákona o svobodném přístupu
k informacím (156 žádostí o informace, 39 stížností, 24 odvolání) se
nám podařilo získat 108 rozhodnutí. Zbývajících 14 sporů o informace
stále běží, některá rozhodnutí jsou vymáhána i soudně.
Výsledky praktické kontroly fungování zákona o střetu zájmů jsou
z pohledu (ne)fungování zákona velmi neuspokojivé. Ze 122 případů
byla vyslovena vina pouze u 28 veřejných funkcionářů. Přestože zákon
umožňuje uložit za přestupek pokutu až do výše 50.000,– Kč, postihy
jsou v praxi naprosto minimální. Za přestupek proti zákonu o střetu
zájmů nebyl v rámci našeho šetření nejčastěji uložen trest žádný,
popřípadě byl uložen trest napomenutí či zcela symbolické pokuty
v rozmezí od 1.000,– Kč do 5.000,– Kč.
Přestupky veřejných funkcionářů,
výsledky řízení r. 2012

28,23 %

vyslovená vina
řízení zastaveno

17,14 %

výsledek řízení neznáme

73,60 %

oznámení odloženo
4,30 %

Analýza a výsledky šetření Oživení byly v roce 2012 průběžně
medializovány a nyní jsou podkladem pro vládní protikorupční
strategii a úvahy o novelizaci zákona o střetu zájmů.
Projekt byl podpořen z prostředků Fondu Otakara Motejla.
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Rekonstrukce státu

Již na přelomu roku 2011/2012 se sešli zástupci nevládních protikorupčních organizací, renomovaní odborníci a experti z akademické
sféry se záměrem vytvoření společného plánu, který bude v České
republice jasným impulzem ke změně v oblasti boje s korupcí.
Rekonstrukce státu je projekt, na němž se podílí více než dvacet
protikorupčních organizací, odborníků a řada společensky odpovědných firem. Jeho cílem je prosazení zcela konkrétních opatření,
nezbytných pro omezení systémové politické korupce, která dnes
svým rozsahem ohrožuje legitimitu našeho demokratického státu.
Společně se spojenci napříč politickým spektrem jsme připravili plán,
jak prosadit devět RESTů, které této zemi přes 20 let chybí.

Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
Smlouvy na internetu
Zrušení anonymních akcií
Odborné nominace do dozorčích rad
Odpolitizování státní správy
Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování
Průhledný legislativní proces
Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ
Garanty projektu jsou Transparency International ČR, Ekologický
právní servis a Oživení.
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Mezinárodní spolupráce
Čím můžeme inspirovat, jaké příklady dobré zahraniční praxe lze využít
ke zlepšení protikorupčních opatření v ČR – to bylo předmětem setkání
a výměny zkušeností zástupců protikorupčních vládních i nevládních
organizací i zástupců médií z České republiky, Moldavska a Gruzie
realizované v rámci programu East East Beyong Boarders a setkání
uspořádaných v Tbilisi a Praze na závěr roku. Kvalita legislativních
opatření není zrovna českým vývozním artiklem, ale podpora její
implementace, návrhy nelegislativních opatření a především role aktivní
občanské společnosti mohou představovat podnětná protikorupční
opatření v zemích, jako je právě Moldávie či Gruzie. Projekt pokračuje
v roce 2013, kdy bude ukončen setkáním účastníků v Moldávii se
zástupci státních institucí a shrnutím poznatků a efektivních
protikorupčních opatření u společného kulatého stolu.

Debata s delegáty z Gruzie, Moldávie a Rumunska
v rámci mezinárodního projektu v rámci programu
East East Beyong Boarders.

Projekt byl podpořen z prostředků Open Society Fund Praha.
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I v roce 2012 jsme zastupovali skupinu českých organizací
v mezinárodním projektu Inside the EU: Governance & Accountability
Project. Společná síť mimo jiné mapuje postavení a společenskou
úlohu watchdogových a advokačních organizací v zemích Evropské
unie a usiluje o jejich lepší finanční udržitelnost mimo jiné lobbingem
v Brusselu při přípravě dotačních řízení podporujících neziskové
hodnoty. Jejich podmínky jsou v současné době nastaveny tak, že je
jejich administrace extrémně náročná a pro malé organizace jsou tyto
prostředky naprosto nedosažitelné. Watchdogové a advokační aktivity
mají přitom na lokální úrovni nenahraditelnou funkci při prosazování
hodnot představovaných Listinou základních práv a svobod EU,
a proto považujeme za důležité vytvářet pro jejich činnost
příznivé prostředí. Detailnější informace o projektu naleznete zde:
http://watchdog.org.pl/106,inisde_the_eu_governance__accountability_
project.html.
Projekt byl podpořen z prostředků Nadace Open Society Fund Praha.

Gruzie
Na jaře 2012 proběhla pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR
Karla Schwarzenberga navazující mezinárodní konference pod
názvem Reforma veřejné správy na lokální a regionální úrovni.
Mezinárodní setkání probíhalo za účasti mnoha odborníků ze zemí
východního bloku, kteří debatovali na témata týkající se rozvoje
demokracie na místní úrovni, podpory finanční autonomie místních
a regionálních samospráv, odstraňování disparit mezi regiony,
spolupráce úřadů s občanskou společností, participace občanské
společnosti na místní a regionální úrovni, e-governance. Zástupce
Oživení na konferenci vystoupil s představením možných nástrojů
a opatření, které mohou na lokálních úrovních eliminovat
nehospodárné a korupční jednání.
Mezinárodní konferenci organizovalo Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky a Evropská komise v rámci programu Východního
partnerství pro oblast reforem veřejné správy.
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Ukrajina
Oživení bylo v průběhu roku 2012 přizváno partnerskou organizací
Transparency International ČR ke spolupráci s ukrajinskou nevládní
organizací TORO. Cílem tohoto setkání bylo předávání protikorupčního
know-how a poradenství při nastavování informačního standardu
v oblasti zadávání veřejných zakázek na Ukrajině.

Bulharsko
Na konci roku 2012 jsme byli pozváni na protikorupční konferenci
pod názvem EU Anti-Corruption Report – první regionální workshop.
Setkání, organizovaného Evropskou komisí, se zúčastnili zástupci
členských států EU z Rakouska, Bulharska, Kypru, České republiky,
Španělska, Francie, Chorvatska, Maďarska, Itálie, Portugalska,
Rumunska, Slovenska a Slovinska. Cílem workshopu bylo získat od
zástupců nevládních organizací, médií, státních úředníků a zástupců
justice pro Evropskou komisi relevantní informace o skutečném stavu
v boji proti korupci v jednotlivých členských státech EU. Klíčovými
tématy semináře byly financování politických stran, lobbing, střet
zájmů, ochrana oznamovatelů, hodnocení fungování justice a státního
zastupitelství a jak je vnímána úloha a fungování (ne)závislých médií.

transparentní veřejná správa bez korupce
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Udržitelná
doprava

Velká studentská cyklojízda
Den bez aut, 21. 9. 2012
foto Štěpán Hon

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.
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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
V roce 2012 pokračovala realizace dvouletého projektu Výchova
k udržitelné mobilitě na školách. Projekt byl součástí aktivit Oživení,
v rámci kterých vzděláváme žáky, studenty a pedagogy na školách
v oblasti udržitelné dopravy a rozvoje.
Cílem aktivit v této oblasti je výchova dětí v odpovědné občany, kteří
vnímají své okolí, uvědomují si souvislosti mezi svým 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 jsme
poskytli poradenství při řešení problémů s dopravou v jejich okolí,
spolupracovali jsme s odborníky (zejména dopravními projektanty
a environmentalisty), pořádali jsme množství osvětových akcí,
seminářů a workshopů, do nichž jsme zapojili žáky, pedagogy,
zástupce veřejné správy i nevládních organizací, vytvořili jsme
výukové materiály pro využití v hodinách environmentální, dopravní
a občanské výchovy.
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Poradenství a podpora komunitních řešení problémů
v městských částech
Pokračovali jsme zejména v prosazování dopravních úprav navržených
pro školy v rámci programu Bezpečné cesty do školy, na kterém
dlouhodobě spolupracujeme s o. s. Pražské matky. Jednání se týkala
především dopravních opatření v okolí SPŠS Dušní a ZŠ sv. Voršily
v Praze 1, ZŠ Slivenec, ZŠ Zlíchov a Waldorfské ZŠ Jinonice v Praze 5,
ZŠ Lupáčova v Praze 3 a ZŠ sv. Augustina v Praze 4.
V rámci aktivit na podporu udržitelné dopravy jsme se podíleli na
organizaci happeningu ZŠ Chvaly Na koloběžkách Horními
Počernicemi a podpořili jsme happening Billboardy a dětský svět
organizovaný žáky Waldorfské ZŠ Jinonice.

podpora bezpečné a udržitelné dopravy
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Workshop Město pro lidi

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

Pokračovali jsme v realizaci workshopu Město pro lidi v prostorách
Národního technického muzea, který jsme připravili ve spolupráci se
skupinou expertů z oblasti urbanismu, architektury a vzdělávání.
Cílem workshopu určeného pro 2. stupeň základních škol bylo
seznámit žáky interaktivní formou s problematikou veřejného prostoru,
udržitelné dopravy a rozvoje a podnítit v nich aktivní způsob uvažování
o dnešní podobě měst a životě v nich. Při jeho realizaci byly využity
prostory nové expozice Architektura, stavitelství a design v budově
Národního technického muzea v Praze.
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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Výukové DVD Udržitelná doprava

Ukázka z DVD Udržitelná doprava – učme se v souvislostech

Dokončili jsme úpravy interaktivního výukového DVD Udržitelná
doprava – učme se v souvislostech. Toto 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.
DVD jsme distribuovali do pražských základních a středních škol i mezi
další zájemce z řad neziskových organizací či škol mimopražských
a prezentovali jsme jej na Krajské konferenci EVVO v Praze i při dalších
příležitostech. DVD je k dispozici zdarma, případní zájemci mohou
psát na eva.suchmanova@oziveni.cz.
Podpořeno hlavním městem Prahou.
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Velká studentská
cyklojízda

Velká studentská cyklojízda
Den bez aut, 22. 9. 2011
foto Štěpán Hon

V rámci Evropského týdne mobility se 21. září konal 3. ročník velké
studentské cyklojízdy, kterou jsme připravili ve spolupráci s 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.
Podpořeno Nadací Partnerství a hlavním městem Prahou.
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Kampaň
Chceme být vidět!

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

Kampaň Chceme být vidět
soutěžní fotografie
foto Jonáš Knetl

Na podzim 2012 jsme společně s o. s. Pražské matky a Nadací
Partnerství zahájili třetí ročník fotografické soutěže pro školy, která
je součástí kampaně za větší viditelnost a bezpečnost chodců
a cyklistů v zimních měsících. Zúčastnilo se jí 42 škol z ČR, které
zaslaly více než 250 fotografií. Cílem soutěže je seznámit veřejnost
s významem reflexních materiálů a doplňků a s možnostmi jejich
využití v běžném životě. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo
26. února 2013 v Divadle Kampa.
Kampaň podpořily 3M, BESIP, Bonobos.cz, Nakolobce.cz, Foto Škoda
a hlavní město Praha.
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Chodci sobě
portál pro ohlašování problémů chodců v Praze

Dne 10. 2. 2012 jsme společně se sdružením Pražské matky spustili
webový portál Chodci sobě (www.chodcisobe.cz) sloužící jako
jednoduchý a dostupný nástroj pro ohlašování problémů, se kterými
se pražští chodci setkávají na svých cestách městem.
Podněty občanů jsou prostřednictvím tohoto portálu evidovány,
zobrazovány na mapě a zasílány zástupcům pražských městských částí
k řešení. Ti jej mohou využít k získání komplexnějšího přehledu
o problémech chodců ve své lokalitě a k informování občanů o jejich
řešení. Občané pak mohou řešení podnětů sledovat a hodnotit jej,
odebírat lokalizované updaty a novinky, hlasovat o nejproblematičtějších
místech a díky propojení se sociálními médii mezi sebou komunikovat.
Portál byl v březnu představen na workshopu o využití nových
sociálních médií pro české neziskovky a na soutěžním večeru
dokumentárních filmů One World Social Innovation v rámci festivalu
Jeden svět 2012, na bratislavském workshopu zástupců organizací ze
zemí V4 (více viz níže) a na konferenci o účinnosti kampaní na
podporu bezpečnosti silničního provozu (CERSC 2012) v sekci Young
Experts v Budapešti.
Projekt Chodci sobě byl podpořen grantem Nadace Open Society
Fund Praha a International Visegrad Fund. Portál vznikl ve spolupráci
se slovenskou organizací Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.
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Křižovatka Ruská x Volyňská
před a po úpravě
foto MČ Praha 10

Partnerství v projektu
Odkaz pre starostu – Encouraging
Civic Participation in V4 Region
Jako partneři v tomto projektu jsme úzce spolupracovali se slovenskou
organizací Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), která
provozuje obdobně zaměřený, byť šířeji pojatý portál Odkaz pre
starostu, na jehož redakčním základě fungují i Chodci sobě. Náplní
projektu bylo sdílení know-how o provozu obou portálů a komunikaci
se samosprávami při řešení zaslaných podnětů, adaptace portálu
Chodci sobě pro české prostředí a jeho propagace mezi širokou
veřejností. Součástí projektových aktivit ke sdílení know-how byl
workshop zástupců několika sdružení ze zemí V4, který se konal ve
dnech 27.–28. 2. 2012 v Bratislavě.
Podpořeno International Visegrad Fund.
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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.

Rekonstrukce křižovatky
Ostrovní x Voršilská, Praha 1
foto Oživení
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V roce 2012 byly realizovány tyto úpravy:
stavební úpravy křižovatek Ostrovní x Spálená, Ostrovní x Mikulandská
a Ostrovní x Voršilská (rozšíření nároží, zkrácení přechodů, zvednutí
plochy křižovatky) (BCŠ 200, ZŠ sv. Voršily, Praha 1)
úprava přechodu před školou v Jeseniově ul. – zúžení vozovky
vytažením chodníků, zvýšená plocha vozovky, reflexní výstražná
značka (BCŠ 2009, ZŠ Jeseniova, Praha 3)
instalace zpomalovacích terčů na komunikacích v blízkosti školy
(BCŠ 2011, Waldorfská ZŠ Jinonice, Praha 5)
začala rekonstrukce křižovatky Na Křenkově x Ke Smíchovu,
rekonstrukce parkoviště před školou a bezbariérová úprava zastávek
autobusu (BCŠ 2009, ZŠ Slivenec, Praha–Slivenec)
zjednosměrnění ulice Stoliňská (BCŠ 2011, ZŠ Chvaly, Praha –
Horní Počernice)
drobné úpravy v okolí ZŠ Veronské náměstí v Praze 15 (BCŠ 2011)
– spravené díry v chodníku, osvětlení dopravní značky Pozor děti,
udržování keřů u přechodu, péče o nedaleké schody atd.

Nový přechod
před ZŠ Jeseniova, Praha 3
foto Oživení
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Finanční zpráva 2012
Rozvaha ke dni 31. 12. 2012
(zaokrouhleno na celé tisíce)
Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k poslednímu
dni účetního
období

AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Pohledávky
Pokladna
Bankovní účty
Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

0
51 000
0
0
40 000
31 000
1 473 000
13 000
1 608 000

0
26 000
0
11 000
131 000
14 000
1 086 000
8 000
1 276 000

PASIVA
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
PASIVA CELKEM

351 000
491 000
104 000
0
0
521 000
141 000
1 608 000

326 000
595 000
27 000
0
0
164 000
164 000
1 276 000
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F
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2012
(zaokrouhleno na celé tisíce)
Hlavní
činnost
NÁKLADY
Spotřeba materiálu

Hospodářská
činnost

Celkem

77 000

0

77 000

Spotřeba energie
66 000
Opravy a udržování
5 000
Náklady na reprezentaci
1 000
Nájemné
176 000
Telekomunikace a poštovné 280 000
Software
22 000
Soudní výlohy
46 000
Smluvní cestovné
82 000
Právní a odborné služby
3 630 000
Ostatní služby
684 000
Mzdové náklady
1 096 000
Zákonné sociální pojištění
266 000
Zákonné sociální náklady
4 000
Kurzové ztráty
88 000
Poskytnuté dary
6 000
Jiné ostatní náklady
15 000
Odpisy majetku
26 000
NÁKLADY CELKEM
6 570 000

4 000
0
0
10 000
0
0
0
0
0
22 000
2 000
0
0
0
0
0
0
38 000

70 000
5 000
1 000
186 000
280 000
22 000
46 000
82 000
3 630 000
704 000
1 099 000
266 000
4 000
88 000
6 000
15 000
26 000
6 607 000

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb

17 000

1 080 000

Úroky
Kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
(granty a dary)
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1 063 000
7 000
1 000
45 000

7 000
1 000
45 000

4 371 000
1 130 000
6 617 000

17 000

4 371 000
1 130 000
6 634 000

48 000

-21 000

27 000
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Příloha k účetní závěrce – vybrané údaje
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. 2012–31. 12. 2012
31. 12. 2012
21. 3. 2013

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
Ostatní činnosti
– poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií
a posudků
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti
Statutární orgán do 20. 5. 2011 Štěpán Rattay – ředitel,
Tomáš Krámár – předseda
od 20. 5. 2011 Radana Tichavská – ředitelka,
Štěpán Rattay – předseda
Vlastní jmění

325 534,00 Kč
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Výsledek hospodaření v členění podle druhů činností:
Účetní jednotka vykonává hlavní činnost v souladu s vymezením účelu,
pro který byla zřízena.
Daňové úlevy na dani z příjmů:
Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku
hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Účetní jednotka využila
možnosti snížit svůj daňový základ podle ustanovení § 20 odst. 7 ZDP
o 47.909,- Kč
Způsob vypořádání výsledku hosp. z předcházejících
účetních období:
Na základě schválení VH valnou hromadou proběhlo zúčtování VH
roku 2011 do Fondu vlastních zdrojů. Na účtu Vlastní jmění je
k rozvahovému dni 325.534,- Kč, na účtu Fond vlastních zdrojů
595.452,16 Kč
Informace o zaměstnancích:
Účetní jednotka má 2 zaměstnance, vyjádřeno průměrným přepočteným stavem zaměstnanců za účetní období.
Odměny a funkční požitky členům statutárních,
kontrolních nebo jiných orgánů:
Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních
orgánů za účetní období činí 0,-Kč.
Komentář k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty:
Hlavním zdrojem financování činnosti občanského sdružení Oživení
jsou v roce 2012 příspěvky a dotace v celkové výši 5 501 tis. Kč.
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Výdaje podle aktivit
Prosazování protikorupčních a transparentních nástrojů
Protikorupční právní poradna
Protikorupční audity a strategie
Síťování protikorupčních aktivistů
a jejich podpora v boji proti korupci
Šíření protikorupčního know-how
Hodnocení transparentnosti krajů
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální
vzdělávání,
výchova a osvěta
5%

2 631 674
1 714 000
840 000
528 470
199 843
360 000
333 081
6 607 068

Prosazování protikorupčních
a transparentních nástrojů
40 %

Hodnocení
transparentnosti krajů
5%
Šíření protikorupčního
know-how
3%
Síťování protikorupčních
aktivistů a jejich podpora
v boji proti korupci
8%
Protikorupční
audity a strategie
13 %

Protikorupční právní poradna
26 %
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Výdaje podle zdrojů
Ministerstvo vnitra ČR
Batory Foundation
Open Society Fund
Siemens Integrity Initiative
U. S. Department of State
The Norwegian Embassy
Nadace Partnerství
The Visegrad Fund
Vlastní činnost Bezkorupce
Vlastní činnost Doprava
Klub přátel
Vedlejší činnost

Ministerstvo vnitra ČR
Vedlejší činnost

1 000 000
451 793
1 292 147
2 373 144
96 000
34 000
43 000
65 896
960 119
224 185
29 284
37 500
6 607 068

Batory Foundation
Open Society Fund

Klub přátel
Vlastní činnost doprava
Vlastní činnost Bezkorupce
The Visegrad Fund
Nadace partnerství
The Norwegian Embassy
U. S. Department of State

Siemens Integrity Initiative
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Výrok auditora
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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. 2012:
Štěpán Rattay – předseda sdružení
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 – člen sdružení
Tomáš Kramár – člen sdružení
Marie Čiverná – členka sdružení
Lenka Franková – členka sdružení
Petra Bielinová – členka sdružení
Vít Sochovský – člen sdružení
Kristýna Andrlová – členka sdružení
Jan Kotecký – člen sdružení
V Oživení v roce 2012 pracovali:
Štěpán Rattay – předseda sdružení, program Bezkorupce
Radana Tichavská – výkonná ředitelka a finanční řízení organizace
Marie Čiverná – provoz a vedení kanceláře
Petra Lukešová – program Udržitelná doprava
Jarmila Johnová – program Udržitelná doprava
Eva Šuchmanová – program Udržitelná doprava
Martin Kameník – program Bezkorupce
Kristýna Andrlová – program Bezkorupce
Jan Kotecký – program Bezkorupce
Lenka Petráková – program Bezkorupce
Tomáš Jirovec – program Bezkorupce
Nicola Švandová – program Bezkorupce
Petra Bielinová – právní poradna, program Bezkorupce
Lenka Franková – právní poradna, program Bezkorupce
Vít Sochovský – právní poradna, program Bezkorupce
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V průběhu roku 2012 s námi spolupracovali:
Lidé:
Oldřich Kužílek, Svatopluk Bártík, Libor Michálek, Klára Danningerová,
Hana Šišláková, Matěj Hollan, Marek Sezima, Jaromír Adamec, Radka
Soukupová, Petr Prchal, Filip Černý, Lukáš Landa, Tereza Kručínská,
Vojtěch Blažek, Luděk Jíra, Marek Pokorný, Petr Dovolil, Jiří Skuhrovec,
Filip Šanc, Tomáš Plhoň, Jakub Krafka, Kristýna Andrlová, Roman Štec,
Roman Krajči, Milan Vácha, Michaela Valentová, Barbora Kolárová,
Petr Šmíd, Květoslav Syrový, Tomáš Cach, Miloš Milner, Šárka
Matoušková, Vavřinec Veselý, Míla Janišová, Petr Janiš, Jana Pírková,
Vratislav Filer, Vít Masare, Tereza Vohryzková, Martin Skalský, Jan
Krčmář, Karel Goldmann, Václav Mucala, Petr Holý, Jaroslav Mach,
Štěpán Hon, Antonín Jirát, Eva Rychlíková, Jaroslav Hořín, Jaroslav
Valůch, Kamila Prousková, Jaroslav Kučera, Olga Boučková, Erik Čipera,
Ondřej Růžička, Marián Kišďurka, Ctibor Košťál, Michael Šimonfy, Petra
Siganová, Mojmír Kučera, Alena Volfová, Ladislava Bímová, Ivona
Komárková, Martin Březina, Bohdan Salvet, Milan Hausner, Karin
Juráková, Petr Erlebach, Barbora Koláčková, Martin Šubrt, Libor Kozák,
Božena Makúchová, Pavel Borovička, Tomáš Pravda, Jaroslav Veselý,
Eva Dvořáková
Organizace a jiné subjekty:
Transparency International ČR, Transparency International Slovensko,
Transparency International Moldávie, Transparency International Gruzie,
Ekologický právní servis, Otevřená společnost, Člověk v Tísni, Europeum,
European Alternatives – Transeuropa Prague, Datlab s. r. o., Magistrát
města Karlovy Vary, Městský úřad Hodonín, Městský úřad Lanškroun,
Obecní úřad Srch, Obecní úřad Psáry, Obecní úřad Tisá, hlavní město
Praha, Pražské matky, o. s., Auto*mat, o. s., Arnika, o. s., Asistence, o. s.,
Projektmedia, s. r. o., PROFIMEDIA, s. r. o., Nadace Partnerství, Národní
technické muzeum, Prahounakole.cz, Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť, iniciativa Pražské fórum, Klub K2, Dataservis, s. r. o.,
iniciativa Vraťte nám jedenáctku, sdružení Cibulka, Cellula

Děkujeme všem
donorům, individuálním dárcům a členům klubu přátel Oživení, kteří
nás v roce 2012 podpořili a spolupracovali s námi.
Díky nim jsme mohli pomáhat v boji proti korupci a prosazovat principy
udržitelné dopravy.
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Bezkorupce
Dlouhodobě usilujeme
o snižování míry korupce,
střetu zájmů, klientelismu
a dalších forem zneužívání
veřejné moci k soukromému
prospěchu.

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.

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.

Udržitelná doprava
Věnujeme se snižování
nadměrné automobilové
zátěže, zajištění většího
bezpečí a lepších podmínek
pro chodce, cyklisty a děti.

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.

Staňte se členy
klubu přátel
Oživení
klub.oziveni.cz

