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Slovo úvodem
Vážení přátelé,
rok 2013 byl svými událostmi pro českou společnost v mnohém varováním i poučením zároveň. Za poslední půlrok jsme byli
svědky ojedinělé vládní krize, nových voleb a přepsání české politické mapy. Na pozadí těchto událostí se stále více ukazuje,
jak může vysoká politická korupce spolu s organizovaným zločinem ohrožovat kvalitu a stabilitu vládnutí, narušovat důvěru
občanů v demokratické principy a vést k významným hospodářským ztrátám. Oživení se v této souvislosti aktivně zapojilo
do vytvoření společného projektu Rekonstrukce státu a prosazuje spolu s partnery přijetí legislativy, která pomůže problém
korupce v naší zemi systémově řešit. Jsme si přitom vědomi, že pouhé schválení žádoucí legislativy nestačí a bude třeba
důsledně dohlížet na kvalitu implementace.
Nadále se také snažíme odhalovat konkrétní případy korupce, klientelismu, nehospodárnosti a střetu zájmů ve veřejné správě
a poskytovat kontinuální právní a protikorupční poradenství občanům, mediím, politické reprezentaci i úředníkům veřejné
správy. Zároveň se snažíme otvírat nová, dosud okrajově řešená témata, která si zasluhují pozornost z hlediska prevence
korupce a prosazování transparentní, odpovědné a hospodárné správy věcí veřejných – např. rozdělování dotací statutárními
městy, vymáhání osobní odpovědnosti za škody způsobené na veřejném majetku, selhání dohledu nad veřejnými zakázkami.
Děkujeme proto všem našim příznivcům a podporovatelům za to, že nám pomáhají v prosazování principů transparentní,
odpovědné a hospodárné správy věcí veřejných na celostátní i místní úrovni.

				

Martin Kameník

				

Předseda Oživení, o. s.

Foto: Helena Pěchoučková

3

O nás
Jsme nevládní neziskovou organizací, která prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje.
Od založení v roce 1997 jsme se věnovali především propagaci a rozvoji udržitelné dopravy, obnovování veřejných prostorů
a života ve městě. Odtud i náš název – Oživení. Vedle oživování veřejných prostor v duchu udržitelného rozvoje jsme postupně
od roku 2002 začali usilovat o oživení demokratických principů ve společnosti, zejména zapojováním se do rozhodování
a správy věcí veřejných a podporou vhodných podmínek, aby takové zapojení občanů bylo vůbec možné.
Po patnácti letech působení jsme poslední aktivity v rámci programu udržitelné dopravy převedli na partnerskou organizaci
Pražské matky a nadále se věnujeme zejména aktivitám, které mají za cíl podporu právního státu, vyšší transparentnost
rozhodování a fungování veřejné správy a omezení korupčních rizik.
V rámci programu Bezkorupce se zabýváme systematickým odhalováním nekalostí ve veřejné správě, jako např. manipulace s veřejnými zakázkami, nevýhodné pronájmy a prodeje veřejného majetku, špatné hospodaření veřejných subjektů,
odmítání poskytování informací povinnými subjekty, střety zájmů veřejných funkcionářů a další. Kromě konkrétních případů
zpracováváme odborné studie a analýzy, navrhujeme a prosazujeme systémová protikorupční opatření. Účast v poradních sborech a pracovních skupinách nám umožňuje připomínkovat relevantní legislativní návrhy. Poskytujeme bezplatné
právní a protikorupční poradenství. Nabízíme školení, pořádáme semináře. Koordinujeme neformální síť aktivistů ke sdílení
zkušeností i podpoře.
Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme přesvědčeni, že otevřenost a průhlednost veřejné správy umožňující
dostatečnou kontrolu ze strany veřejnosti jsou nejlepším lékem proti systémové korupci. Transparentní přístup ozdravuje politickou kulturu, umožňuje vytvářet kvalitní veřejný dohled, a tím i utužuje odpovědnost námi volených politických
zástupců, kteří mají v našem zájmu činit rozhodnutí.
Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost.
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Foto: Helena Pěchoučková

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.
V roce 2013 byl předsedou Štěpán Rattay (do 20. 6.) a posléze Martin Kameník. Funkci výkonné ředitelky zastávala
Radana Tichavská (do 30. 6.) a po ní Lenka Petráková. V souvislosti s očekávanou účinností nového občanského zákoníku
byla vytvořena pozice revizora, do níž byl jmenován Štěpán Rattay.
Členové sdružení k 31. 12. 2013:
Kristýna Andrlová, Petra Bielinová, Marie Čiverná, Lenka Franková, Jarmila Johnová, Martin Kameník, Jan Kotecký, Tomáš
Kramár, Lenka Petráková, Štěpán Rattay, Jan Regal, Vít Sochovský, Petra Syrová, Eva Šuchmanová, Radana Tichavská.
Projektové aktivity v roce 2013 realizovali:
Petra Bielinová – vedoucí právní poradny, lektorka
Marie Čiverná – provoz a vedení kanceláře
Lenka Franková – právní poradna, analytička, lektorka
Martin Kameník – vedení organizace (od června 2013), projektový koordinátor, analytik
Andrea Kohoutková – právní poradna
Jan Kotecký – síťování, projektový koordinátor
Marián Kišďurka – projektový manažer, analytik
Lenka Petráková – projektová koordinátorka, analytička
Štěpán Rattay – vedení organizace (do června 2013), poradenství
Vít Sochovský – právní poradna, projektový manažer
Michaela Suchardová – právní poradna
Radana Tichavská – finanční řízení organizace
Steffi Černá – stážistka, analytička
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Zlepšování systému veřejných zakázek
V r. 2013 jsme dále rozvíjeli naše aktivity směřující k praktickému zlepšení systému veřejných zakázek v ČR, který dlouhodobě
provází řada korupčních i systémových selhání. Současná praxe jednoznačně ukazuje, že nelze všechny problémy řešit pouhou
novelizací zákona o veřejných zakázkách, ale že je nutné věnovat pozornost dalším nástrojům politiky veřejných zakázek.

Problém je v dohledu nad veřejnými zakázkami
Jedním z klíčových nástrojů veřejného zadávání je dohled nad dodržováním zákona, který vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Provedli jsme analýzu funkcí, organizace a výsledků práce ÚOHS včetně dotazníkového šetření
mezi dodavateli a zadavateli s následujícími závěry:
•

•
•
•

ÚOHS je na rozdíl od obdobných institucí v zahraničí řízen monokraticky, což ohrožuje jeho nezávislost a objektivitu
rozhodování. Na předsedu ÚOHS přitom nejsou kladeny žádné zvláštní profesní ani kvalifikační požadavky a jeho 		
nominace je předmětem politické dohody,
délka správního řízení u většiny oslovených respondentů překročila maximální zákonnou lhůtu 60 dnů,
což neúměrně prodlužuje a komplikuje řadu zadávacích řízení, kdy se čeká na rozhodnutí ÚOHS,
ÚOHS nevykonává vlastní kontrolní činnost, řeší jen došlé podněty, jeho činnost je tak zcela reaktivní a nemůže
aktivně porušování zákona řešit,
celkový systém řízení ÚOHS a jeho personální politika jsou zcela netransparentní.

Organizační a procesní zajištění veřejných zakázek v ČR: komparativní analýza je dostupná z:
http://www.bezkorupce.cz/download/publikace/Analyza_UOHS-Oziveni.pdf
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Také jsme zjistili, že systém udělování pokut za porušování zákona o veřejných zakázkách není zcela funkční, jelikož odpovědnými zadavateli nejsou uplatňovány regresní náhrady za udělené sankce, tzn., že osoby odpovědné za chyby v zakázkách,
které mohou představovat mrhání veřejnými prostředky, zpravidla žádnému postihu nečelí.
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Dohled nad veřejnými zakázkami v ČR a SR - konference
Ve spolupráci s Transparency International Slovensko jsme uspořádali k problémům a reformě dohledových orgánů společnou konferenci v září 2013 v Brně s cílem nastartovat odbornou diskusi o náležité modernizaci dohledových systémů
ve světle obecných trendů v zemích OECD. Přes naše snahy však zástupci ÚOHS nebyli ochotni k žádnému dialogu.
S výstupy z našich zjištění i diskuse nadále pracujeme při prosazování hospodárného a transparentního systému veřejných
zakázek v ČR.
Foto: Oživení, o.s.

Informace, audio záznamy a doporučení dostupné z:
http://www.bezkorupce.cz/verejne-zakazky-v-cr-a-sr/konference-dohled-nad-verejnymi-zakazkami-v-cr-a-sr
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Zakázky bez soutěže pokračují ve velkém
Vysoký počet zakázek zadávaných bez soutěže představuje jedno z hlavních selhání systému veřejných zakázek v ČR. Jde
přitom o velmi nehospodárnou a korupčně rizikovou praxi. Proto Oživení věnuje trendům v používání tzv. jednacích řízení
bez uveřejnění velkou pozornost. Na počátku roku jsme analyzovali statistiku zakázek bez soutěže za rok 2012, kdy tímto
způsobem byly zadány zakázky v hodnotě přesahující 30 miliard korun.

Top 10 zadavatelů v JŘBU
Ředitelství silnic a dálnic

3 930
1 563

Hlavní město Praha
1 070

Správa železnic dopravní cesty

945

Lesy České republiky s. p.

869

Správa státních hmotných rezerv

823

ČEPRO a. s.
Technologické centrum Písek s. r. o.

724

Česká pošta s. p.

719

Ministerstvo vnitra ČR

670

Ministerstvo obrany ČR

10

526

v mil. Kč bez DPH

Zdroj: Oživení, o.s.

Ve spolupráci s Otevřenou společností jsme provedli
bleskový monitoring zakázek bez soutěže projednaných
úřednickou vládou Jiřího Rusnoka od září do konce
roku 2013. Zjistili jsme, že Rusnokova vláda tímto
způsobem zadala 6krát více zakázek než bývalá vláda Petra Nečase za stejné období roku 2012, konkrétně
78 nadlimitních zakázek bez soutěže v hodnotě
2,854 mld. Kč za Rusnokovy vlády oproti 18 nadlimitním
zakázkám bez soutěže v hodnotě 0,45 mld. Kč za předchozího kabinetu.
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Ještě lepší veřejná kontrola veřejných zakázek –
portál Vsechnyzakazky.cz
Po spuštění portálu Vsechnyzakazky.cz v r. 2012, jediného uživatelsky přívětivého portálu k vyhledávání veřejných zakázek,
zadavatelů i dodavatelů v ČR, jsme v tomto roce přidali nové funkcionality, které ještě více zvýšily uživatelský komfort pro
práci s daty o zadávaných veřejných zakázkách. Díky nim lze:
•
přesněji monitorovat určité segmenty trhu veřejných zakázek,
•
připravovat statistické sestavy dle individuálních potřeb uživatele a prezentovat je na webu pomocí iframe,
•
sledovat vybrané ukazatele podle počtů i finančního objemu zakázek.
Veřejná kontrola je tak snazší.
Na realizaci projektu se podíleli: Martin Kameník, Lenka Petráková, Štěpán Rattay.
Projekt byl podpořen Siemens Integrity Initiative.
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Transparentnost dotací samospráv
Rozdělování dotací je někdy doprovázeno podezřeními z netransparentnosti či podjatosti při rozhodování o jejich přidělení.
Oživení provedlo hodnocení kvality a transparentnosti rozdělování dotací v 13 statutárních městech ČR. Výsledky ukázaly, že
jednotlivá města k rozdělování dotací přistupují s různou mírou odpovědnosti a transparentnosti. Na jednu stranu existují
města, kde je systém dotací zcela neprůhledný a otevřený možným manipulacím, na druhou stranu průzkum dokázal, že
v praxi je vysoká transparentnost a odpovědnost možná (např. České Budějovice). Oblast rozdělování místních dotací si
přitom zasluhuje náležitou pozornost, jen ve sledovaných 13 městech bylo takto v roce 2012 rozděleno více než 2 mld. Kč
z veřejných prostředků. Výsledky byly adresovány magistrátům i zastupitelům zkoumaných měst včetně doporučení
založených na dobré praxi zahájení dialogu o zlepšení systémů v některých samosprávách.
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Na realizaci projektu se podíleli: Martin Kameník, Marián Kišďurka, Štěpán Rattay, Vít Sochovský.
Projekt byl podpořen Open Society Fund Praha.
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Rozšířené hodnocení krajů
Jak hospodaří krajské samosprávy s veřejnými prostředky v oblasti veřejných zakázek, dotací a finančního majetku?
Detailněji hodnotíme transparentnost a postoje krajů v těchto oblastech z hlediska informační otevřenosti
a navazujeme na vůbec první ucelené srovnání krajů v 10 vybraných oblastech realizované v předchozím roce, dostupné
z: http://www.hodnocenikraju.cz/. Posuzována je 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. Připravena byla metodika hodnocení a probíhal sběr dat. Výsledky budou zveřejněny
v první polovině roku 2014.
Na realizaci projektu se podíleli: Martin Kameník, Marián Kišďurka, Stefi Černá.
Projekt podpořily: Open Society Fund Praha / Fond Otakara Motejla a Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.

Protikorupční právní poradna 2.0
Účast občanů na rozhodování a správě věcí veřejných je mnohdy omezena přístupem veřejných subjektů. Občané často nemají
dostupné informace, jak se bránit a jak svá práva prosadit. Právní a protikorupční poradna funguje v Oživení již třetím rokem.
Poskytuje každodenní právní a expertní protikorupční poradenství osobám, které se osobně setkaly s korupcí, popřípadě
osobám, jež měly podezření, že ke korupci v jejich nejbližším okolí došlo či se k ní reálně schyluje. Poradenství bylo zaměřeno
zejména (nikoli však výlučně) na poskytování právního poradenství a expertní podpory v souvislosti se zadáváním veřejných
zakázek, na hospodaření s veřejným majetkem (zejména prodej a pronájem majetku obcí), poskytování veřejné podpory (dotací) a reálné vymáhání náhrady škody na odpovědných osobách.
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V rámci poradenství jsme v tomto roce:
•
poskytli 356 konzultací základního právního či protikorupčního poradenství,
•
pomohli rozšířeným právním poradenstvím ve 136 konkrétních kauzách nehospodárnosti
a korupce ve veřejné správě,
•
podali 13 podnětů na porušování zákona o veřejných zakázkách k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
•
podali 4 trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení
povinností při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby a trestného činu pletichy při zadání veřejné
zakázky a při veřejné soutěži,
•
vyzvali více než 40 subjektů veřejné správy k vymáhání konkrétních škod vzniklých špatným rozhodnutím
na majetku obce či státu.
Praktické rady či ukázky dobré praxe naleznete na webové právní poradně dostupné z:
http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/
Konkrétně se nám podařilo:
Akciová společnost Centrum Palmovka, jejímž jediným akcionářem je Městská část Praha 8, vypsala v březnu 2013 veřejnou
zakázku na Technický dozor investora vázající se k výstavbě objektu Nová Palmovka. Předpokládaná hodnota zakázky byla
4 miliony korun. Zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídek netransparentní kritéria pro hodnocení nabídek, proto Oživení
podalo podnět k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad zahájil se zadavatelem
správní řízení a vydal předběžné opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem. Zadavatel
v květnu 2013 zadávací řízení zrušil.
Obec Veltrusy uzavřela v roce 2012 smlouvu na svoz odpadu bez jakékoli soutěže, přestože roční náklady obce na svoz odpadu činily v roce 2011 více jak 1 milion korun (a při úvaze plnění na dobu neurčitou se jedná o zakázku v hodnotě minimálně
4 miliony korun, tedy jedná se o zakázku, kterou je obec povinna zadávat v rámci soutěže dle zákona o zadávání veřejných
zakázek). Obec byla před podáním podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže upozorněna na porušení zákona
a vyzvána ke zjednání nápravy. Obec zůstala nečinná. Na základě podnětu Oživení Úřad zahájil s obcí správní řízení.
16

Rada města Cheb rozhodla v prosinci 2012 o zveřejnění záměru na prodej pozemku za účelem výstavby restaurace typu
McDonald‘s. Když se do soutěže přihlásil neočekávaný zájemce, nebyly nabídky postoupeny radou zastupitelstvu,
ale záměr na prodej byl zrušen. Následně v březnu 2013 byl záměr na prodej stejného pozemku vyhlášen znova,
tentokrát tak, aby nevhodný zájemce měl soutěž co nejvíce ztíženou. Oživení se obrátilo na Ministerstvo vnitra s podnětem
ke kontrole. Ministerstvo vnitra shledalo v postupu města pochybení a vyzvalo jej ke zjednání nápravy.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil příspěvkové organizaci Ministerstva vnitra pokutu ve výši 500 tisíc korun za
porušení zákona o veřejných zakázkách. Pokuta byla zaplacena v březnu 2012, ale až do července 2013 nebyla škoda nijak
řešena. Po výzvě Oživení k vymáhání nároku na náhradu škody podala příspěvková organizace trestní oznámení na neznámého
pachatele a zároveň dosáhla mimosoudního vyrovnání se společností, která zakázku administrovala. V únoru 2014 uhradila
chybující společnost k rukám příspěvkové organizace částku 250 tisíc korun.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městskému obvodu Ostrava Jih v dubnu 2011 pokutu ve výši 300 tisíc
korun, pokuta byla uhrazena na počátku prosince 2012. Oživení vyzvalo městský obvod k vymáhání nároku na náhradu škody
v srpnu 2013. Zastupitelstvo městského obvodu naplánovalo věc k projednání až na den 12. 12. 2013, tzn. na termín, kdy
nárok bude promlčen. Oživení před jednáním zastupitelstva kontaktovalo e-mailem nejen všechny zastupitele, ale i lokální
novináře. Následně městský obvod přistoupil k vymáhání nároku na náhradu škody a dva dny před promlčením nároku podal
žalobu na dva zaměstnance úřadu.
Konkrétní případy zveřejňujeme průběžně na webových stránkách http://www.bezkorupce.cz/kauzy/
Na realizaci projektu se podíleli: Martin Kameník, Petra Bielinová, Andrea Kohoutková, Michaela Suchardová.
Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR, Batory Foundation.
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Prosazování vymahatelnosti protikorupčních
zákonů v zemích Visegrádu a Estonsku
Naše dlouholeté zkušenosti ukazují, že kvalitní zákon proti korupci nestačí, musí být vhodně zaveden do praxe, musí být
vymahatelný, jinak je jen kusem papíru. Od května 2013 Oživení koordinuje projekt organizací z pěti evropských zemí (Česká
republika, Estonsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko), který si klade za cíl prosazovat v těchto státech efektivní protikorupční
institucionální rámce. Projekt se šířeji zaměřuje na spektrum tzv. korupčně měkkých oblastí, které jsou často vnímány jako
oblasti pro předcházení hlubším formám korupce, konkrétně financování politických stran, střet zájmů, a dále se zabývá
přístupem k informacím a ochranou oznamovatelů. Těchto oblastí se týkají srovnávací analýzy a průzkumy i příklady dobré
praxe z dalších členských zemí EU.
Foto: Oživení, o.s.

V květnu jsme v Praze uspořádali setkání všech projektových
partnerů a diskutovali nad metodikami budoucích analýz
vztahujících se k vymahatelnosti legislativy v jednotlivých státech, mimo jiné k podmínkám veřejné
kontroly u financování politických stran, střetu
zájmů či přístupu k informacím, nebo k možnostem, jaké
občané ve skutečnosti mají. Analýzy jsou podpořeny
případovými studiemi. V oblasti vymahatelnosti přístupu k informacím jsme se věnovali přístupu k informacím
o povinných subjektech z řad tzv. městských a státních
firem. V oblasti ochrany oznamovatelů jsme se zaměřili
na reálné podmínky oznamovatelů nekalých jednání
(whistleblowerů) v těchto zemích za posledních 5 let,
které se odrážejí ve 40 rozhovorech realizovaných v pěti
uvedených státech.
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Setkání projektových partnerů projektu Prosazování protikorupčního
institucionálního rámce v zemích střední a východní Evropy.
Praha 28. 5. 2013 – 30. 5. 2013

Analýzy a studie jsou východiskem pro souborná doporučení, jak zlepšit vymahatelnost, posílit funkční institucionální
rámec a boj proti korupci. Do konce roku proběhla větší část přípravných a analytických prací, analýzy budou zveřejněny
v národních jazycích i v angličtině v první polovině roku 2014.
Na realizaci projektu se podílely: Lenka Franková, Lenka Petráková.
Projekt byl podpořen Evropskou komisí a Nadačním fondem proti korupci.

Síťování protikorupčních aktivistů
a profesionálů
Výměnu zkušeností, předávání znalostí i obyčejnou lidskou podporu považujeme za důležité. Z našich zkušeností i znalostí
mohou těžit druzí, stejně jako my se můžeme učit od jiných. Oživení dlouhodobě podporuje kontakt a sdílení zkušeností mezi
lokálními protikorupčně zaměřenými aktivními občany i zastupiteli a profesionály z dalších organizací.
Na e-mailové konferenci Bezkorupce, kterou provozujeme od roku 2005, proběhlo v uplynulém roce 215 tematických
konverzací v 1107 zprávách.

Foto: Jan Přenosil

Místo tradičního víkendového setkání aktivních občanů,
které připravujeme každoročně od roku 2005, jsme
letos spojili síly k uspořádání protikorupčního festivalu
Projektovat a stavět (18.–20. 10. 2013) s dalšími
organizacemi. Pod vedením o. s. Ztráty a nálezy se podařilo zorganizovat v prostorách Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně setkání více než tří stovek
aktivních občanů, komunálních politiků, přednášejících,
Martin Kameník na festivalu Projektovat a stavět
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dobrovolníků a novinářů. Oživení připravilo jeden a půl line-upu ze tří, dva moderovalo a mělo 4 lektorské vstupy. Všechny
přednášky byly zaznamenány, zájemci je mohou zhlédnout na youtube kanálu Projektovat a stavět
(dostupné z: http://bit.ly/1ifYAXr).
Akce navázala na jarní brněnský barcamp Bořit a ničit, na němž jsme se také lektorsky podíleli.
Na realizaci projektu se podíleli: Janek Kotecký, Štěpán Rattay, Martin Kameník, Lenka Franková.
Projekt byl podpořen Batory Foundation.

Finanční udržitelnost watchdogových organizací
V roce 2013 skončil tříletý společný projekt skupiny středo- a východoevropských organizací Governance and accountability
network, na němž jsme se podíleli. Jeho cílem bylo zvýšení přístupnosti evropských dotací pro středně velké a menší organizace v našem regionu. Nevládní neziskové organizace jsou postiženy administrativní náročností dotací a náskokem západoevropských organizací. Pro nové rozpočtové období se podařilo dosáhnout několika pozitivních změn v klíčovém dotačním
titulu – Programu práv a občanství. Ten napříště bude umožňovat i účast menších a lokálnějších projektů a prostředky
by měly být geograficky spravedlivěji distribuovány.
V rámci této spolupráce jsme také pomohli připravit mezinárodní konferenci zaměřenou na posílení komunikačních
a fundraisingových schopností watchdogových organizací, která proběhla 17.–18. října 2013 ve Varšavě a jíž se účastnil
náš zástupce.
Na realizaci projektu se podíleli: Janek Kotecký, Martin Kameník.
Projekt byl podpořen Open Society Fund – Government and Accountability Fund.
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Expertní poradenství a semináře
Naše zkušenosti chceme předávat dál, stejně jako prosazovat vyšší transparentnost i odpovědnost ve veřejné správě.
V roce 2013 jsme byli členy Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k veřejným zakázkám (Martin Kameník),
Platformy pro úředníky místopředsedkyně vlády pro boj s korupcí (Lenka Petráková), Poradního sboru Úřadu vlády pro boj
s korupcí (Štěpán Rattay).
Naši zástupci se účastnili řady kulatých stolů a seminářů k tématům služebního zákona (Lenka Petráková), nedostatkům
zákona o střetu zájmů (Petra Bielinová) a veřejným zakázkám (Martin Kameník). Zorganizovali jsme kulatý stůl k zákonu
o obcích (Jan Kotecký a Lenka Franková).
Foto: Oživení, o.s.

V roce 2013 jsme dokončili protikorupční audit samospráv
v 6 obcích a městech. Audit jsme zahájili v r. 2011
ve městech Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice
a obcích Psáry, Srch a Tisá. V průběhu dvou let jsme většině
samospráv (Hodonín po změně koalice od spolupráce
odstoupil) předložili hodnotící zprávy pro 9 hodnocených
oblastí: veřejné zakázky, finanční a hmotný majetek,
informační obsah webového portálu, radniční periodikum, přístup k informacím, rozhodovací procesy orgánů
samosprávy, veřejná podpora a řešení stížností a petic
a whistleblowing (ochrana oznamovatelů nekalých
jednání). Zprávy jsme průběžně zveřejňovali na webové
stránce http://www.bezkorupce.cz/audity-samosprav/,
která tak nyní představuje obsáhlé kompendium
konkrétních protikorupčních doporučení. Na základě auditu pak spatřilo světlo světa také množství příkladů dobré
praxe, které nyní můžeme doporučovat dalším obcím.

Kulatý stůl na téma nedostatku zákona o střetu zájmu
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Jednoznačně nejvíce doporučení z auditu převzala do praxe obec Psáry, která se za zveřejňování faktur stala vítězem
kategorie Otevřená data soutěže Otevřeno x Zavřeno za rok 2013.
Realizovali jsme semináře pro členy zastupitelstev na komunální úrovni v řadě měst a obcí k tématům veřejné zakázky,
hospodaření s majetkem města a střet zájmů. Lektorsky se účastnili Martin Kameník, Petra Bielinová, Vít Sochovský a Štěpán
Rattay. Martin Kameník vedl několik seminářů k radničním periodikům a novým povinnostem plynoucím k jejich vydávání
z novely tiskového zákona (ta byla předložena Oživením již v roce 2006 a o sedm let později se dočkala svého schválení).
Pro zahraniční kolegy z Gruzie, Ukrajiny a dalších zemí jsme obsahově připravili a vedli přednášky o přístupu k informacím
jako základní podmínce účasti na rozhodování obce, o možnostech vymáhání účasti na rozhodování (petice, referendum,
happeningy) (Lenka Petráková, Lenka Franková), o nástrojích monitoringu veřejných zakázek (Martin Kameník)
a vymahatelnosti zákona o střetu zájmů (Lenka Petráková), a také o obecných principech watchdogu (Štěpán Rattay).

Jsme součástí Rekonstrukce státu
Oživení je jedním ze tří garantů Rekonstrukce státu – společného projektu neziskových organizací, občanské společnosti
a byznysu, jehož cílem je prosadit 9 protikorupčních zákonů, které sníží korupční potenciál v naší zemi. Společně se nám
podařilo získat písemný závazek 140 čerstvě zvolených poslanců, že budou aktivně prosazovat protikorupční legislativu.
Oživení je aktivní zejména v oblasti přijetí kvalitního zákona o státní službě a zavedení veřejného registru smluv.
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2013
AKTIVA
A.

Stav k poslednímu dni
účetního období

25

0

0

0

80

80

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

76

76

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

4

4

0

0

-55

-80

-55

-80

1 251

3 575

11

10

11

10

131

54

1. Odběratelé

17

39

4. Poskytnuté provozní zálohy

97

0

5. Ostatní pohledávky

15

15

2

0

1 100

2 222

15

8

1 086

2 214

8

1 289

1. Náklady příštích období

8

25

2. Příjmy příštích období

0

1 264

1 276

3 575

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
7. Oprávky k samost. mov. věcem a soub. mov. v.
Krátkodobý majetek celkem
I.

Zásoby celkem
7. Zboží na skladě a v prodejnách

II.

Pohledávky

10. Daň z přidané hodnoty
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
3. Bankovní účty
IV. Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM
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(v tisících Kč)

Stav k prvnímu dni
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

B.

ROZVAHA K 31. 12. 2013

PASIVA
A.
I.

II.

Vlastní zdroje celkem

948

1 035

Jmění celkem

921

923

1. Vlastní jmění

326

300

2. Fondy

595

623

27

113

0

113

27

0

328

2 540

Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení

B.

Cizí zdroje celkem
I.

Rezervy

0

0

II.

Dlouhodobé závazky

0

0

III. Krátkodobé závazky

164

269

1. Dodavatelé

76

84

5. Zaměstnanci

50

111

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

26

56

9. Ostatní přímé daně

14

18

0

1

164

2 271

164

2 271

1 276

3 575

10. Daň z přidané hodnoty
IV. Jiná pasiva celkem
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2013
(v tisících Kč)

NÁKLADY

A.
I.

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

119

17

136

1. Spotřeba materiálu

75

0

75

2. Spotřeba energie

44

10

54

0

7

7

3 959

26

3 985

2

0

2

35

0

35

9

0

9

3 913

25

3 939

2 052

10

2 062

1 543

10

1 553

505

0

505

5

0

5

9

0

9

9

0

9

86

0

86

21. Kurzové ztráty

75

0

75

24. Jiné ostatní náklady

11

0

11

26

0

26

26

0

26

6 251

53

6 304

Spotřebované nákupy celkem

4. Prodané zboží
II. Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
16. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem

VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. c
25. Odpisy majetku
NÁKLADY CELKEM
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VÝNOSY

B.
I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

172

53

226

2. Tržby z prodeje služeb

172

50

223

3. Tržby za prodané zboží

0

3

3

54

0

54

15. Úroky

11

0

11

18. Jiné ostatní výnosy

43

0

43

VI. Přijaté příspěvky celkem

3 772

0

3 772

27. Přijaté příspěvky (dary)

3 772

0

3 772

VII. Provozní dotace celkem

2 365

0

2 365

29. Provozní dotace

2 365

0

2 365

VÝNOSY CELKEM

6 364

53

6 417

113

0

113

0

0

0

113

0

113

IV. Ostatní výnosy celkem

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
Daň z příjmu

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
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Oživení, IČ 67365353,
Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2013
1. Název a sídlo účetní jednotky: Oživení, Lublaňská 18, Praha 2, IČ 67365353, Registrována pod reg. číslem
II./S-OVS/1-34032/97-R u Ministerstva vnitra v Praze. Datum vzniku: 13. 11. 1997. Datum registrace: 13. 11. 1997
/dále účetní jednotka/
2. Právní forma účetní jednotky: občanské sdružení
3. Poslání účetní jednotky, vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: Občanské sdružení Oživení bylo založeno
zejména za účelem:
•
rozvoje občanské společnosti, demokracie a právního státu;
•
prosazování principu partnerství v neziskovém sektoru;
•
ochrany přírody a krajiny a kulturních památek;
•
podpory a prosazování principu udržitelné dopravy;
•
šíření environmentálních hodnot prostřednictvím environmentálního vzdělávání.
4. Ostatní činnosti účetní jednotky:
•
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
•
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období: do 20. 6. 2013 Štěpán Rattay – předseda a Radana Tichavská –
ředitelka, od 20. 6. 2013 Lenka Petráková – ředitelka, Martin Kameník – předseda.
6. Informace o zakladatelích: Občanské sdružení bylo založeno těmito zakládajícími členy: Petr Štěpánek, Dan Mikláš, Soňa
Dederová.
7. Organizační složky s vlastní právní subjektivitou: Občanské sdružení Oživení nemá k rozvahovému dni organizační složky
s právní subjektivitou.
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8. Vklady do vlastního jmění: Občanské sdružení Oživení má k rozvahovému dni vlastní jmění ve výši 300.000,- Kč.
9. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: Účetním obdobím občanského sdružení Oživení je
kalendářní rok 2013. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona 563/1991 Sb. je 31. 12. 2013.
10. Použité účetní metody: Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, o rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, účtuje v období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, účtuje
i v účetním období, v němž zjistila uvedené skutečnosti. Účetním obdobím je kalendářní rok.
Při vedení účetnictví účetní jednotka dodržuje postupy účtování podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a České účetní standardy pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10.1. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Účetní jednotka účtuje
na rozvahových a podrozvahových účtech:
•
o dlouhodobém hmotném majetku, vymezeném jako samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší
než 3.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok,
•
o dlouhodobém nehmotném majetku, vymezeném jako uživatelská práva k SW vybavení, jehož ocenění je vyšší
než 7.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok.
10.2. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek: Účetní jednotka nemá
pro tento bod žádný obsah.
10.3. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů: Účetní jednotka nemá
pro tento bod žádný obsah.
10.4. Postup tvorby a použití opravných položek (uvede se včetně informace, jak byly stanoveny přechodné i trvalé úpravy
hodnoty): Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.
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10.5. Odpisování majetku: Účetní jednotka účetně odepisuje majetek, ke kterému má vlastnické právo, jehož ocenění je vyšší
než 40.000,- Kč a doba použitelnosti je vyšší než jeden rok.
10.6. Postup tvorby a použití rezerv: Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.
10.7. Vzájemné zúčtování: Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah.
10.8. Metoda kurzových rozdílů: Účetní jednotka přepočítává majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, na českou měnu
aktuálním denním kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou, a to v účetnictví ke dni uskutečnění
účetního případu a v účetní závěrce ke konci rozvahového dne. Pro přepočet nakoupených valut a deviz používá účetní jednotka kurz, za který byl obchod uskutečněn. Kurzové rozdíly z titulu platby závazků, inkasa pohledávek a prodeje finančních
investic účtuje účetní jednotka ke dni uskutečnění účetního případu do finančních nákladů (účet 545 – kurzové ztráty) nebo
finančních výnosů (účet 645 - kurzové zisky). Kurzové rozdíly na finančních účtech účtových skupin 21, 22, 25 a 26 účtuje
účetní jednotka k rozvahovému dni do finančních nákladů (účet 545) nebo finančních výnosů (účet 645). Kurzové rozdíly
na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí, finančních investic účtuje účetní jednotka k rozvahovému dni
na účty 386 - Kurzové rozdíly aktivní a 387 - Kurzové rozdíly pasivní.
11. 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.
12. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Účetní záznamy a písemnosti ukládá účetní jednotka po stanovenou dobu
v souladu s §§ 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v příručním archivu účetní jednotky.
13. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Mezi
rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
14. Účasti v obchodních společnostech: Účetní jednotka nemá účasti v obchodních společnostech.
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15. Přehled splatných závazků pojistného na sociální pojištění, veřejné zdravotní pojištění a evidovaných daňových nedoplatků: Občanské sdružení nemá k rozvahovému dni takto vymezené závazky.
16. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období: Během účetního období účetní jednotka neupsala žádné akcie.
17. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: Účetní jednotka není vlastníkem majetkových cenných
papírů, vyměnitelných a cenných dluhopisů, prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv.
18. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: Účetní jednotka nemá
ke konci rozvahového dne žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let.
19. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou: Účetní jednotka nemá ke konci rozvahového dne žádné
dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou.
20. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: Účetní jednotka nemá závazky neobsažené v rozvaze.
21. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností: Účetní jednotka vykonává hlavní činnost v souladu
s vymezením účelu, pro který byla zřízena. V roce 2013 byly realizovány v rámci hlavní činnosti níže uvedené projekty. Vedlejší
hospodářská činnost zahrnuje tržby z pronájmu, poskytování služeb spojených s pronájmem kancelářských prostor a prodej
trik. Částky jsou uvedeny v Kč:
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Název

Náklady

Výnosy

V-N

2 288 219,19

2 288 219,19

0,00

433 415,60

433 415,60

0,00

1 815,00

0,00

-1 815,00

1 244 693,18

1 244 693,18

0,00

0,00

27 948,07

27 948,07

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

Ochrana oznamovatelů

15 000,00

15 000,00

0,00

Norská ambasáda - Rozsochatec

10 100,00

10 100,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

OSF - Governannce and acountability

72 309,14

72 309,14

0,00

OSF

69 722,12

69 722,12

0,00

200 388,37

286 775,55

86 387,18

US Embassy

15 500,00

15 500,00

0,00

Vedlejší hospodářská činnost

53 223,36

53 223,36

0,00

6 304 385,96

6 416 906,21

112 520,25

Improvement of Public Procurement Systems
in The Czech and Slovak Republics
Batory - platforma Bezkorupce
Environmentální aktivity
FINEC - Promoting effective
anti-coruptionframework in the CEE countries
Klub přátel Oživení
MV

OSF 2013 - institucionální podpora

Ostatní protikorupční aktivity

CELKEM
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22. Informace o zaměstnancích: Účetní jednotka má 4 zaměstnance, vyjádřeno průměrným přepočteným stavem zaměstnanců za účetní období.
23. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů:
Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů za účetní období činí 0,- Kč.
24. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani kontrolních orgánů ani jejich rodinní
příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
25. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů:
Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetních období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž
účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.
26. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty: Bez vlivu na výpočet daňové povinnosti.
27. Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů:
Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Účetní jednotka
využila možnosti snížit svůj daňový základ podle ustanovení § 20 odst. 7 ZDP.
28. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: Během účetního období nenastaly změny
daňové povinnosti.
29. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: Hlavním zdrojem financování
činnosti občanského sdružení Oživení jsou v roce 2013 příspěvky a dotace.
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30. Přehled přijatých darů: Během účetního období obdrželo Oživení na svoji činnost následující finanční příspěvky (v Kč):
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American Embassy			

finanční dar

97 500

Bielinová Petra				

finanční dar								

10 200

Fundacja Stefana Batorego		

finanční dar

387 150

Galajda Jan				

finanční dar

1 200

Holoubek Luděk			

finanční dar								

1 200

Hrabal Vojtěch				

finanční dar								

3 142

Chmel Lukáš				

finanční dar								

2 000

Koudelka Pavel				

finanční dar								

1 000

Kučerová Tereza			

finanční dar								

1 200

Landa Lukáš				

finanční dar								

1 126

Nadace Via				

finanční dar					

Nadační fond proti korupci		

nadační příspěvek 					

		

67 800

Open Society Fund			

nadační příspěvek 					

		

938 300

Pokorný, Wagner & partneři s. r. o.

finanční dar								

30 000

Siemens Aktiengesellschaft		

finanční dar							

Šmíd Lubor				

finanční dar								

300

Vávra Vojtěch				

finanční dar								

700

Višinka Jan				

finanční dar								

1 000

		

15 050

1 511 673

31. Přehled o veřejných sbírkách: Během účetního období nebyla organizována žádná veřejná sbírka.
32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Na základě schválení VH valnou hromadou proběhlo zúčtování VH roku 2012 do Fondu vlastních zdrojů.
33. Okamžik sestavení účetní závěrky: V Praze dne 7. 4. 2014

Sestavil: Ing. Marek Sezima

Lenka Petráková,
ředitelka organizace
statutární zástupce

Pro ostatní údaje vyžadované § 20 zákona o účetnictví nemá účetní jednotka náplň.
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Náklady organizace v roce 2013 podle zdroje (v Kč)

Ministerstvo vnitra ČR
Norská ambasáda
Ambasáda Spojených států amerických v Praze
Nadace Batory
Environmentální aktivity
Open Society Fund Praha
Ostatní protikorupční aktivity
Evropská komise DG Home Affairs
Nadační fond proti korupci
Open Society Fund Governance and accountability Fund
OSF - Fond Otakara Motejla
Siemens Integrity Initiative
Hospodářská činnost
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Výnosy organizace podle skupin zdrojů rok 2013

0,1 %

18 %
hlavní a hospodářská činnost
prostředky ze státního rozpočtu

61 %

19 %

prostředky z evropského rozpočtu
prostředky od nadací
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Podpořte sdružení Oživení a staňte se členy Klubu přátel.
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.: +420 608 732 091.
Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.
Oživení děkuje všem, kteří se stanou členy Klubu přátel nebo jakýmkoliv způsobem činnost naší organizace podpoří.
Bankovní spojení č. ú. 2800516661/2010
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Naši partneři a spolupracovníci
V průběhu roku 2013 s námi spolupracovali:
Svatopluk Bártík, Libor Michálek, Klára Danningerová, Matěj Hollan, Marek Sezima, Jaromír Adamec, Lukáš Landa, Vojtěch
Blažek, Luděk Jíra, Marek Pokorný, Petr Dovolil, Jiří Skuhrovec, , Jakub Krafka, Roman Štec, Oldřich Kužílek, Ondřej Závodský,
Luís de Sousa, Tomáš Dombrovský, Mike Allen, Petra Humlíčková

Oznamovatelé nekalých jednání, kteří měli odvahu se podělit o své příběhy.
Organizace a jiné subjekty:
Transparency International ČR, Transparency International Slovensko, Institute for Public Affairs Polsko, EKINT Maďarsko, Transparency International Estonsko, Frank Bold, Otevřená společnost, Náš stát, Zaostřeno o. p. s., KohoVolit.eu,
Člověk v tísni, o. s. Ztráty a nálezy, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, European Center for Not-for-Profit Law,
Datlab s. r. o., Magistrát města Karlovy Vary, Městský úřad Lanškroun, Městský úřad Černošice, Obecní úřad Srch, Obecní úřad
Psáry, Obecní úřad Tisá, hlavní město Praha, Cellula, Finesa, Koalice pro transparentní podnikání, UVT

Děkujeme všem
dárcům, příznivcům, spolupracovníkům a členům Klubu přátel Oživení, kteří nás v roce 2013 podpořili a spolupracovali s námi.
Díky vám jsme mohli pomáhat řadě oznamovatelů, pokročit v našem boji proti korupci, střetu zájmů a klientelismu
v České republice. Bez vás by naše vize byla utopií.
Kontakt:
Oživení, o. s.
Muchova 13/232, 160 00 Praha 6
Tel: +420 257 531 983, Mobil: +420 608 732 091
E-mail: oziveni@oziveni.cz, Web: http://www.oziveni.cz
Klub přátel: http://klub.oziveni.cz, Facebook: http://www.facebook.com/Oziveni.cz
Bankovní spojení č. ú. 2800516661/2010
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