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Cílem sdružení 

je prosazování principů odpovědnosti 
a transparentnosti ve veřejné správě, 
rozvoj občanské společnosti, demokracie 
a právního státu a podpora aktivní účasti 
občanů na správě věcí veřejných.
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V rámci programu Bezkorupce se věnujeme systematickému odhalování nekalého a nehospodárného 
jednání ve veřejné správě, svou pozornost pak nejčastěji obracíme na oblasti s vysokým korupčním 
potenciálem jakými jsou klientelizmus, úplatky, podvody, nehospodárnost, manipulace, střet zájmů  
a zneužívání pravomocí veřejných činitelů.

Poskytujeme protikorupční a právní poradenství a nabízíme odborně zaměřená školení a workshopy.

Na základě námi zpracovaných odborných studií a analýz navrhujeme a prosazujeme systémová proti-
korupční opatření a strategie. Naše účast v poradních sborech a pracovních skupinách nám umožňuje 
připomínkovat relevantní legislativní návrhy.

Koordinujeme síť – Platformu Bezkorupce, která umožňuje sdílet praktické zkušenosti s nehospodár-
ností a netransparentností na komunální úrovni. 

Usilujeme o aktivní zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech.

Program Bezkorupce



Slovo úvodem
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Naše  společnost v současné době čelí řadě nových 
globálních výzev, jako je uprchlická vlna v Evropě, geo-
politické kroky Ruské federace, hrozba terorismu nebo 
problémy s vnitřním fungováním EU. Naše demokracie 
se proto musí vyrovnávat s řadou populistických ten-
dencí volajících po větší izolaci vůči našim partnerům 
v EU, nenávisti vůči cizím kulturám nebo odlišným ná-
zorům. Po ekonomické stránce se nám přitom žije lépe 
– po řadě let zažíváme opět hospodářský růst spojený 
s relativně nízkou nezaměstnaností. Za těchto okol-
ností se zdá, jako by se problém korupce, klientelismu  
a špatné správy státu ocitl na „druhé koleji,“  jako by 
naše společnost měla čelit důležitějším problémům. 
Přitom právě korupce zasévá nedůvěru občanů ve 
funkčnost demokratického zřízení a posiluje hlasy vo-
lající po populistických a nesystémových krocích, které 
ohrožují principy moderní zastupitelské demokracie.

Oživení se proto nadále snaží udržovat téma klientelis-
mu, korupce a střetu zájmů ve veřejné i politické debatě 
a svými aktivitami prosazuje hodnoty veřejného zájmu, 
odpovědné a transparentní správy státu a upozorňuje 
na systémová selhání a konkrétní případy se znaky ne-
hospodárnosti či korupce.
Oživení je od počátku součástí Rekonstrukce státu. 
Spolu s ostatními partnery se snažíme udržovat ve 
veřejné paměti předvolební závazky našich zákono-
dárců, že schválí klíčové protikorupční normy. Jejich 
plnění není zatím ani v polovině, nicméně na podzim 
roku 2015 naši zákonodárci schválili zavedení re-
gistru smluv, který rozkryje veřejnosti, jak je naklá-
dáno se státními prostředky. Dlouhodobě provozu-
jeme protikorupční poradnu. Snažíme se prakticky 
radit a pomáhat oznamovatelům nekalého jednání  
a dotáhnout jejich kauzy do konce. Politikům a úřední-
kům, kteří mají vůli reformovat veřejnou správu k větší 
otevřenosti, poskytujeme odborné poradenství.
V tomto roce jsme se intenzivněji zaměřili na podporu 
větší systémové ochrany oznamovatelů korupce a jiné-
ho nekalého jednání. Zkušenosti z velkých kauz jedno-
značně dokazují, že takové osoby jsou velmi cenné pro 
rozplétání složitých kauz, odhalení a potrestání viníků  
a jejich vyšší ochrana snižuje důvěru korupčních akté-
rů, že jejich činy zůstanou skryty.



Nově jsme také spustili projekt na občanské vzdělávání 
středoškolské mládeže Poraď radním, protože věříme, že 
aktivní a sebevědomá občanská společnost je nezbytnou 
pojistkou proti poškozování veřejných zájmů na úkor zá-
jmů soukromých.  
Znovu jsme se také více zaměřili na podmínky místní de-
mokracie a po 8 letech jsme zopakovali unikátní obsaho-
vou analýzu místních periodik, která bohužel často slouží 
k předvolební kampani, cenzuře a narušování rovné poli-
tické soutěže.
Více detailů o našich projektech, aktivitách a výsledcích 
naleznete v této výroční zprávě. Přeji vám příjemné čtení.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem donorů, partnerům, 
spolupracovníkům a sympatizantům za projevenou pod-
poru a důvěru, bez které by naše činnost nebyla možná.   

Martin Kameník, 
předseda Oživení, o. s.

Martin Kameník byl v roce 2015 
členem Pracovní komise Rady vlády 
pro koordinaci boje s korupcí 
a garantem Rekonstrukce státu. 
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Milníky 
2015

15. 6. 2015 
Spuštění GlobaLeaks,
nástroje pro bezpečné a anonymní 
oznamování korupčního jednání, 
který chrání identitu oznamovatelů 
i obsah jejich oznámení.

21. 3. 2015  
Spolupořádání konference 
Otevřené radnice 

28. 4. 2015  
Publikování výsledků analýzy
radničních periodik

17. – 18. 9. 2015 
Uspořádali jsme mezinárodní konferenci VÝZVA PRO ČESKOU 
REPUBLIKU: Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů EU 
v budově Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy.
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BEZKORUPCE 
TOUR

Protikorupční právní poradna poskytuje bezplatné právní 
poradenství v obcích či městech  v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. Právníci Oživení přímo na místě diskutují o vybra-
ných protikorupčních tématech, řeší konkrétní právní problé-
my, prezentují přední kauzy Oživení, pořádají veřejné debaty 
i neformální setkání.

22. – 26. 6. 2015  / Jarní / 896 km

12. – 16. 10. 2015 / Podzimní / 1021 km

13. 10. 2015 
Veřejná debata na téma radničních periodik v Olomouci
v rámci podzimní Bezkorupce tour.

25. 6. 2015 
Diskuze s aktivními občany na téma veřejné zakázky 
a vymáhání škody v Lipníku nad Bečvou.
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→ Rekonstrukce státu  
Rekonstrukce státu je nezávislá aktivita nevládních organizací, které se zabývají 
otázkami dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy. 

→ spolku Otevřená města 
Otevřená města prosazují otevřené fungování místní samosprávy, zejména:
   zveřejňování informací a Open Data,
   otevřené zadávání veřejných zakázek,
   zapojování veřejnosti do rozhodování,
   open source a otevřené technologie.

→ Koalice pro transparentní podnikání 
Koalice pro transparentní podnikání je volným sdružením společností usilujících 
o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Sdružuje společnosti 
napříč odvětvími, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření 
kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

→ Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci
Jako členové Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci se snažíme ovlivňovat 
tvorbu protikorupční politiky na vládní úrovni.

Jsme členy...
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Aktivní zájem o dění kolem nás 
je základem dobrého fungování 

demokratické společnosti.



    Protikorupční ambulance –
právní poradna    Monitoring 
radničních periodik    
     Whistleblowing    Vzdělávání 
studentů     Transparentní 
veřejná správa 

Projekty 
Oživení 

v roce 2015
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radničních periodik    
     Whistleblowing    Vzdělávání 
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veřejná správa 

§

Protikorupční 
ambulance 
– právní poradna

Hlavním cílem projektu bylo zajistit bezplatnou 
právní pomoc a expertní poradenství obětem  
a svědkům korupce, střetu zájmů, zneužívání pra-
vomocí a nehospodárného nakládání s veřejnými 
prostředky. Kromě uvedeného měl projekt také za-
jistit zvýšení informovanosti představitelů veřejné 
správy o hrozbách a prevenci korupce. 

Poradenství bylo poskytováno zejména v ob-
lastech: zadávání veřejných zakázek, nakládání  
s veřejnými prostředky, svobodný přístup k infor-
macím, střet zájmů, radniční periodika, rozhodo-
vací procesy samospráv, vymáhání náhrady škody 
po odpovědných osobách a městské společnosti.

V rámci projektu jsme v roce 2015:

→ vyřídili  317 podnětů a dotazů,
→ poskytli občanům 124 rozsáhlejších rad 
     a 54 odborných konzultací, 
→ podali 6 podnětů k Úřadu pro ochranu hospodářské  
     soutěže,
→ podali 4 trestní oznámení,
→ pomohli podat 6 žalob ve věci radničních periodik,

→ vyhotovili Manuál na zvýšení transparentnosti 
     městských společností, 
→ monitorovali  implementaci tiskového zákona 
     ve věci radničních periodik,
→ spustili jsme projekt mobilní právní poradny, 
     v rámci kterého jsme navštívili řadu obcí, kde jsme  
     poskytovali právní poradenství  na místě,
→ zprovoznili unikátní nástroj GlobaLeaks sloužící 
     k anonymnímu oznamování korupce, jehož 
     prostřednictvím jsme obdrželi 44 podnětů 
     od oznamovatelů,
→ zrealizovali jsme 4 veřejné debaty a 1 školení.
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Vybrané kauzy 2015

Vysoká chybovost profilů zadavatelů 
veřejných zakázek – podnět na Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Ve spolupráci s EconLab, z. s. jsme tento rok podali 
pravděpodobně nejrozsáhlejší podnět v historii ÚOHS. 
Obsahoval datovou sestavu chyb profilů všech zada-
vatelů veřejných zakázek. Od roku 2012 totiž zadavate-
lé musí uveřejňovat některé informace o svých zakáz-
kách na svém internetovém profilu ve struktuře dané 
vyhláškou (např. smlouvy, seznam uchazečů o zakáz-
ku, uhrazenou cenu apod.) 
Cílem nebylo nic menšího než upozornit kompetent-
ní dohledový úřad na masivní porušování pravidel  
a selhání systému, které snižují formálně stanovené 
standardy pro otevřenost veřejných zakázek. Jen díky 
dodržování formálně nastavených pravidel ukládání 
dat do systému (nic těžkého, navíc tak jako tak povin-
nost) lze vytvořit potřebné statistiky nebo vyvinout ap-
likace pro potenciální dodavatele. 
Bohužel ÚOHS to veřejně prezentoval zejména jako 
snahu o zablokování úřadu. Byť ÚOHS naši snahu moc 
nepochopil, mnoho zadavatelů svá data opravdu zača-
la zadávat správně. 

Energie pod kontrolou

Kauza okolo této obecně prospěšné společnosti za-
čala nenápadným upozorněním od jistého opozičního 
zastupitele ze severu Čech. Nebyl si jistý, zda bývalé 
zastupitelstvo smělo uzavřít bez soutěže těsně před 
volbami zakázku na výměnu veřejného osvětlení za  
12 mil. Kč. 

Následně jsme se však dověděli o rozsahu celé kauzy, 
když jsme zjistili, že stejným způsobem postupovaly 
stovky obcí v ČR. Podrobným rozborem smluvních 
vztahů jsme zjistili, jakou kličkou v zákoně byly obce 
navedeny k tomu, že se mohou vyhnout postupu podle 
zakázkového zákona. Bylo třeba vyjasnit si pojmy sou-
visející s energetickým zákonem. 
Nakonec jsme i z dalších informací od lidí z oboru na-
byli přesvědčení, že představitelé Energie pod kontro-
lou, o. p. s. se snaží obce navádět k obcházení zákona 
a navíc nabízí nekvalitní plnění, a obcím tak hrozí v bu-
doucnu velké problémy a ztráty. 
Podali jsme tedy podnět na ÚOHS, který v současné 
době pro komplikovanost případu věc stále prošetřuje. 
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Průhledná doprava – 
vytvořili jsme 3 případové studie 
problematických úseků dálnic

Tvorbou případových studií jsme se podíleli na projek-
tu Průhledná doprava, který má za cíl zlepšení investic 
do dopravní infrastruktury. 
Naším cílem bylo  identifikovat problematická místa 
v projektovém cyklu a formulovat adekvátní opatření, 
která pomohou zlepšit současný neuspokojivý stav.  
Proto jsme si vybrali projekty v různé fázi dokončení 
– jednak dálnici D3, která by již od roku 2013 měla být 
zcela hotová, ale to jen zdánlivě; úsek 21 modernizo-
vané dálnice D1, který se zpomalil alespoň o dva roky, 
a i čerstvě vysoutěžený předposlední úsek D1 u Pře-
rova. 

Na zajišťování právní poradny se podíleli: 
Marek Zelenka, Andrea Kohoutková 
a Daniel Holý

Projekt byl podpořen:
Ministerstvem vnitra ČR, 
Nadací Open Society Fund Praha, 
grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a  Norska v rámci EHP fondů 
a Velvyslanectvím Spojených států 
amerických v Praze.
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Monitoring
radničních 
periodik

Hlásná trouba 

Zneužívání periodik a informačních kampaní 
na úrovni místních samospráv v ČR

Projekt cílí na problém zneužívání radničních periodik a infor-
mačních kampaní místními samosprávami pro samoúčelnou 
propagaci politického vedení samospráv namísto účelného 
a objektivního informování občanů o místních záležitostech, 
problémech a plánech místní politiky.

www.hlasnatrouba.cz
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Hlásná trouba 

Zneužívání periodik a informačních kampaní 
na úrovni místních samospráv v ČR

Na realizaci projektu se podíleli: 
Martin Kameník, Oldřich Kužílek, Marián 
Kišďurka, Andrea Kohoutková, Daniel Holý

Projekt byl podpořen:
Grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a  Norska v rámci EHP fondů, 
Velvyslanectvím Spojených států 
amerických v Praze 
a Ministerstvem vnitra ČR.

V rámci projektu jsme zpracovali unikátní obsahovou 
analýzu 100 periodik, která potvrdila zneužívání obsa-
hu pro jednostranné a nekritické informování občanů  
o dění v samosprávách a propagaci místního politic-
kého vedení. Od prvního průzkumu z roku 2006 se si-
tuace prakticky nezměnila, místní periodika veskrze 
slouží jako nástroj pro permanentní politickou kampaň 
za veřejné peníze. Pro zpracování a publikaci výsledků 
analýzy jsme vyvinuli speciální portál www.hlasna-
trouba.cz, kam lze podávat podněty k rychlým analý-
zám. Na základě zjištěných výsledků jsme připravili 
manuál pro vydavatele, který obsahuje systémová 
opatření na úrovni samosprávy, díky kterým lze lépe pl-
nit úlohu média veřejné služby, kam radniční periodika 
rozhodně patří. 

V projektu jsme se zároveň zaměřili na praktickou vy-
mahatelnost tiskového zákona, který by měl novelou 
z roku 2013 umožnit publikaci alternativních či kritic-
kých názorů místních zastupitelů. Proto poskytujeme 
právní podporu zastupitelům, kteří se u vydavatelů 
domáhají uveřejnění svých názorů v radničních perio-
dikách. V roce 2015 se na nás se žádostí o pomoc ob-
rátilo celkem 12 zastupitelů. V důsledku toho bylo na 
základě našeho právního poradenství podáno k soudu 
6 žalob. V současné době již máme jeden pravomocný 
rozsudek, kterým bylo podané žalobě vyhověno, a ně-
kolik nepravomocných.
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Míra názorové plurality radničních periodik v r. 2006 a 2014
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Cílem projektu byla právní podpora oznamovatelů, prosazení sys-
témových změn v oblasti jejich ochrany a zvýšení povědomí o pro-
blému. 

Spustili jsme proto webové stránky www.piskamfauly.cz, kde radí-
me oznamovatelům, jak oznámení učinit a jak se bránit proti jeho 
negativním důsledkům, přinášíme též příběhy oznamovatelů z Čes-
ké republiky i ze zahraničí. Aktivně jsme se účastnili setkání pracov-
ní komise předsedy Rady vlády pro boj s korupcí k whistleblowingu 
a prosazovali mezinárodní standardy pro ochranu oznamovatelů. 
Zpracovali jsme doporučení pro legislativní rámec ochrany ozna-
movatelů.

Koordinátoři projektu: 
Lenka Franková (do 31. 10. 2015) a Karel Gargulák (od 1. 11. 2015)

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci EHP fondů.

Nejsem blázen, pískám fauly

www.piskamfauly.cz

WHISTLE-
BLOWING
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Nejsem blázen, pískám fauly Současná vláda v aktuální Koncepci boje s korupcí a Akčním plá-
nu na rok 2015 formulovala jako jednu ze čtyř priorit vládního 
boje s korupcí legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce. 

Dva zářijové dny proto patřily mezinárodní konferenci o whistle-
blowingu. Ve velké zasedací síni Nové radnice Magistrátu  
hl. m. Prahy se 17. a 18. září sešlo na 22 přednášejících a 150 
hostů, aby společně nalezli optimální legislativní řešení oznamo-
vání nekalého jednání. Veřejnost jsme společně s oznamovateli 
a zahraničními hosty seznámili s problémem ochrany oznamo-
vatelů a poskytli zákonodárcům prostor pro odborné konzulta-
ce, aby mohlo snáze dojít k zavedení kvalitní a účinné ochrany.

Na konferenci jsme také představili kampaň Každý může pískat 
fauly, která je dostupná na www.piskamfauly.cz.

Pro zájemce o ochranu oznamovatelů, kteří neměli možnost 
osobní účasti na konferenci, jsme připravili videozáznam. Ten 
je dostupný na webových stránkách konference.bezkorupce.cz.

Koordinátorka konference: Lenka Franková

Konference byla podpořena Programem Evropské Unie Hercule III 
(2014-2020).

Mezinárodní konference

Výzva pro ČR: Whistleblowing 
jako ochrana finančních zájmů občanů EU

„Je opravdu třeba mít zvláštní zákon pro 
whistleblowing. Podporuje jistotu oznamova-
telů. Pokud jsou tyto zákony roztříštěny 
po právním řádu, vzniká nejistota v systému.“
Richard Moberly (University of Nebraska)

„Legislativa k ochraně oznamovatelů korupce 
by měla sloužit především k vytvoření kultury 
odvahy a motivovat k tomu nekalé jednání 
řešit.“ David Lewis (Middlesex University)
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Cílem projektu bylo posílení institucionálního protiko-
rupčního rámce v zemích střední a východní Evropy. 
Projekt se zaměřil na spektrum tzv. korupčně měkkých 
oblastí, které jsou často vnímány jako oblasti pro před-
cházení hlubším formám korupce.

Projekt zahrnul srovnávací analýzy a studie osvědče-
ných postupů a doporučení pro konkrétní situace v post-
komunistických zemích EU. Příklady dobré praxe po-
slouží pro formulaci souboru obecných doporučení pro 
země střední a východní Evropy v oblastech vybraných 
protikorupčních opatření.

Prosazování efektivního 
protikorupčního 
institucionálního rámce 
v zemích střední a východní 
Evropy

V rámci projektu jsme zpřehlednili proces přijímání 
korupčních oznámení a spustili praktický nástroj pro 
bezpečné a anonymní oznámení korupce GlobaLeaks. 
Právě bezpečnost a anonymita oznámení mohou zvýšit 
motivaci potenciálních oznamovatelů a odbourat hlav-
ní překážku oznamování – obavy z odvety.

Prostřednictvím GlobaLeaks jsme obdrželi 44 podnětů 
od oznamovatelů. 

Pomáháme pískat korupci

Koordinátoři projektů:  

Lenka Franková (do 31. 10. 2015) 
a Karel Gargulák (od 1. 11. 2015)

Projekt byl podpořen:
Nadací Open Society Foundation.

Pozitivním faktorem v projektu je násobení zkušeností 
a odborných znalostí díky spolupráci 5 národních pro-
tikorupčních NNO: Oživení Česká republika, Ústav pro 
veřejné záležitosti Polsko, EKINT Maďarsko, Transpa-
rency International Slovensko a Transparency Interna-
tional Estonsko.

      Koordinátorky projektu:  
      Lenka Petráková a Lenka Franková 

      Projekt byl podpořen:
Evropskou Unií v rámci programu „Prevention of 
and Fight against Crime a Visegrádským fondem.

→

→
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Koordinátoři projektů:  
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a Karel Gargulák (od 1. 11. 2015)
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      Koordinátorky projektu:  
      Lenka Petráková a Lenka Franková 

      Projekt byl podpořen:
Evropskou Unií v rámci programu „Prevention of 
and Fight against Crime a Visegrádským fondem.
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Projekt „Poraď radním“ realizuje Oživení s cílem zvýšit povědomí 
studentů středních škol o dění v jejich bezprostředním okolí a o de-
mokratických procesech v rámci obecní samosprávy.

Pro studenty  odborných středních škol ve věku 16–18 let ve středně 
velkých městech připravujeme debatní semináře, kde je učíme dis-
kutovat o lokální veřejné správě a prezentovat své návrhy místním 
radním. Mladí lidé zažívají v debatách reálnou politickou diskusi, na-
víc dostávají možnost ovlivnit veřejné dění v diskutované oblasti, ne-
boť moderovaných debat se zúčastňují i koaliční a opoziční politici. 

V roce 2015 byla realizována série workshopů a přípravných setkání 
se studenty středních odborných škol ze 6 okresních měst ČR. Stu-
denti s podporou koordinátorů projektu hledali témata, která trápí 
jejich komunitu, získavali informace o základech fungování obecní 
samosprávy a trénovali debatní dovednosti. 

Poraď radním

www.poradradnim.cz

Vzdělávání
studentů

Koordinátor projektu:  David Kopecký

22
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Poraď radním

Koordinátor projektu:  David Kopecký

Do projektu se v roce 2015 zapojili studenti Střední zdra-
votnické školy a obchodní akademie Rumburk, Obchodní 
akademie a střední odborné školy logistické Opava, Střed-
ní školy hotelnictví a služeb Opava, Střední pedagogické 
školy Most, Střední odborné školy Interdact Most, Soukro-
mé střední školy Primmat Frýdek-Místek, Střední průmys-
lové školy Frýdek-Místek. 

Workshop se studenty Střední školy Inderdact Most

Příprava na debatu se studenty Střední hotelové školy Opava  →

Projekt byl podpořen:
programem EU Eramus + 
a Domem zahraniční spolupráce ČR.
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Transparentní
veřejná správa

V zájmu prosazování změn, které vedou k odpovědnější správě věcí  
veřejných a transparentnímu hospodaření s veřejnými prostředky, reali-
zuje Oživení dlouhodobě tyto projekty:

→ Všechny zakázky  
Portál www.vsechnyzakazky.cz nabízí přehledné a souhrnné informace 
o zadaných veřejných zakázkách. 

→ Hodnocení krajů 
Na portálu www.hodnocenikraju.cz lze najít ucelené srovnání krajů 
v 10 oblastech, které pokrývají široké spektrum působnosti samospráv.

→ Starostové pro transparentnost 
Vytvořili jsme platformu www.starostoveprotransparentnost.cz 
pro právní poradenství, informace a sdílení zkušeností v oblasti zveřej-
ňování smluv. 
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V roce 2015 jsme vydali Manuál pro zvýšení transparentnosti 
municipálních obchodních společností, který nabízí stručný 
exkurz do současné právní úpravy municipálních obchodních 
společností a doporučení, jak za stávající právní úpravy 
efektivněji provádět  jejich kontrolu.



Finanční zpráva 
2015
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Náklady organizace 
v roce 2015 
podle zdroje →

1%
14%

8%

20%

4%17%

7%

18%

2%
9%

Fond Otakara Motejla

Open Society fund

Ostatní neprojektové náklady

Výnosy organizace 
v roce 2015 podle 
skupin zdrojů →

12%

16%

57%

13%
2%
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NROS (Hlásná trouba)

Ministerstvo vnitra

Evropská komise - FINEC 

NROS (Whistleblowing)

Evropská komise - OLAF

Mezinárodní visegradský fond

Erasmus+

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



ROZVAHA K 31. 12. 2015 (v tisících Kč)  
  
AKTIVA        Stav k prvnímu dni  Stav k poslednímu dni 
            účetního období             účetního období
A Dlouhodobý majetek celkem     

 I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    

 II.  Dlouhodobý hmotný majetek     

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

   7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

 III. Dlouhodobý finanční majetek     

 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   

   7. Oprávky k samost. mov. věcem a soub. mov.v.  

B Krátkodobý majetek celkem              

 I.    Zásoby celkem      

   7. Zboží na skladě a v prodejnách    

 II.   Pohledávky       

   1. Odběratelé       

   4. Poskytnuté provozní zálohy    

   5. Ostatní pohledávky     

 III.  Krátkodobý finanční majetek celkem    

   1. Pokladna      

   3. Bankovní účty      

 IV.  Jiná aktiva celkem      

   1. Náklady příštích období    

   2. Příjmy příštích období     

AKTIVA CELKEM                   3 767        2 934
       

0

0

4

0

4

0

-4

-4

3 767

10

10

45

15

2

28

3 019

19

3 000

693

9

684

0

0

4

0

4

0

0

-4

2 934

38

38

38

8

16

15

2 369

19

2 350

488

1

487
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PASIVA        Stav k prvnímu dni  Stav k poslednímu dni 
            účetního období             účetního období
A Vlastní zdroje celkem     

 I.   Jmění celkem    

   1. Vlastní jmění   

   2. Fondy   

 II.  Výsledek hospodaření celkem     

                  1. Účet výsledku hospodaření   

   2. Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení  

B Cizí zdroje celkem              

 I.    Rezervy      

 II.   Dlouhodobé závazky

 III.  Krátkodobé závazky       

   1. Dodavatelé      

   4. Ostatní závazky    

   5. Zaměstnanci     

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

   8. Daň z příjmu

   9. Ostatní přímé daně

               17. Jiné závazky      

               22. Dohadné účty pasivní     

 IV.  Jiná pasiva celkem      

   2. Výnosy příštích období    

PASIVA CELKEM                   3 767        2 934
       

1 751

1 035

300

736

716

716

0

2 016

0

0

391

17

114

150

83

0

25

0

2

1 625

1 625

1 987

1 814

300

1 514

173

173

0

947

0

0

545

349

4

71

43

10

22

46

0

402

402



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  K  31. 12. 201 (v tisících Kč) 
 
A   NÁKLADY                
                         
I.   Spotřebované nákupy celkem     

 1.  Spotřeba materiálu    

 2.  Spotřeba energie     

 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     

             21.  Kurzové ztráty    

             24.  Jiné ostatní náklady      

NÁKLADY CELKEM                          

136

93

56

-13

3 627

1

196

0

3 430

2 006

1 540

460

6

6

6

46

33

13

5 821

0

0

0

0

126

0

0

0

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

Hospodářská 
činnost

Hlavní činnost Celkem

136

93

56

-13

3 753

1

196

0

3 556

2 006

1 540

460

6

6

6

46

33

13

5 947
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B   VÝNOSY                 
                         
I.   Tržby za vlastní výkony a zboží celkem     

 2.  Tržby z prodeje služeb    

 3.  Tržby za prodané zboží     

IV.  Ostatní výnosy celkem   

 15. Úroky     

 16. Kurzové zisky   

 18. Jiné ostatní výnosy

 VI.   Přijaté příspěvky  celkem              

 27. Přijaté příspěvky (dary)      

 VII.   Provozní dotace celkem      

            29. Provozní dotace   

 VÝNOSY CELKEM

C   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

 Daň z příjmu

D   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

                          

550

549

1

74

1

27

46

923

923

4 471

4 471

6 018

140

8

132

126

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

43

2

41

Hospodářská 
činnost

Hlavní činnost Celkem

676

675

1

74

1

27

46

923

923

4 471

4 471

6 144

183

10

173
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ K 31. 12. 2015
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
(Peněžní údaje uvedeny v tis. Kč)

1.  Název a sídlo účetní jednotky:
     Oživení, o. s., Muchova 232/13, 160 00 Praha 6
     IČ: 67365353, Spolek registrovaný pod spisovou značkou L8516 ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu 
     v Praze. Datum zápisu: 1. 1. 2014. Datum vzniku: 13. 11. 1997 /dále účetní jednotka/

2.   Právní forma účetní jednotky: spolek

3.   Poslání účetní jednotky:
      - rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního řádu
      - podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných
      - prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě
      - prosazování principů partnerství v neziskovém sektoru a mezi nevládními neziskovými organizacemi, veřejnou   
        správou a komerčním sektorem
      - ochrana přírody a krajiny
      - podpora a prosazování principů udržitelného rozvoje

4.   Ostatní činnosti účetní jednotky:
       - velkoobchod a maloobchod
       - činnost informačních a zpravodajských kanceláří
       - pronájem a půjčování věcí movitých
       - 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:
       - předseda: Mgr. Martin Kameník
       - v roce 2015 odstoupila z postu ředitelky Mgr. Lenka Petráková

6.   Informace o zakladatelích (resp. zřizovatelích):
       - spolek (dříve občanské sdružení) bylo založeno těmito zakládajícími členy: Petr Štěpánek, Dan Mikláš, Soňa Dederová 

7.   Organizační složky s vlastní právní osobností:
      - žádné

8.   Vklady do vlastního jmění: 
       - spolek Oživení, o. s. má k  rozvahovému dni vlastní jmění ve výši 300.000,- Kč 
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9.   Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, a rozvahový den:
       - od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, rozvahový den 31. 12. 2015

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 účet-
ním období, v němž zjistila uvedené skutečnosti. Účetním obdobím je kalendářní rok. 
Při vedení účetnictví účetní jednotka dodržuje postupy účtování podle vyhlášky č.504/1991 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a České účetní standardy pro 
účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
• Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
• Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek
- účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
• Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů
- účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
• Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů
- účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
• Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování
- účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
• Postup tvorby a použití opravných položek
- účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
• Odpisování majetku
- účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
• Postup tvorby a použití rezerv
- účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
• Vzájemné zúčtování
- Účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
• Metoda kurzových rozdílů
- účetní jednotka používá denní kurz vyhlášený ČNB k datu účetního případu. K rozvahovému dni provede přepočet 
neuhrazených pohledávek a závazků, stavů na bankovních účtech a hotovostních pokladnách vedených v jiné měně 
než tuzemské kurzem ČNB platným k tomuto dni 

- 
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11.   Způsob zpracování účetních záznamů 

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
          - žádné

15.    Přehled splatných dluhů pojistného na sociální pojištění, veřejné zdravotní pojištění a evidovaných daňových nedo-  
          platků s datem vzniku a splatnosti 
          - účetní jednotka má k  rozvahovému dni tyto závazky: 1791,-Kč: Pražská správa sociálního zabezpečení, 771,-Kč:   
            Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nedoplatky vznikly chybnou uzávěrkou měsíčních mezd za období únor, červen,  
           červenec – tato chyba byla zjištěna v březnu při zpracování ÚZ za rok 2015 – k dnešnímu dni jsou dluhy splaceny.

16.    Informace o akciích a podílech
          - žádné

17.    Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
          - žádné

18.    Dlužené částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let
          - žádné

19.    Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
          - žádné

20.    Celková výše dluhů neobsažených v rozvaze
          - žádné

21.    Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností a pro účely daně z příjmů
          - hlavní činnost 183 256,75 Kč

22.    Informace o zaměstnancích – počet, osobní náklady
          - počet zaměstnanců přepočtený za zdaňovací období 2015: 5
          - osobní náklady: 2.007

účetní data se zpracovávají elektronicky. Používá se účetní software WU2 – Petr Schuster SW pro vedení podvojné-
ho 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 účet-
nictví Klára Dušáková.

- 
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23.    Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 
          - žádné

24.    Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jed- 
          notka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
          - žádné

25.    Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů
          - žádná

26.    Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty
          - účetní jednotka vykonává hlavní činnost v  souladu s  vymezením účelu, pro který byla zřízena. V  roce 2015 byly   
            realizovány v  rámci hlavní činnosti následující projekty:

Projekty

Projekty celkem

Celkem

Mladí rádi radním poradí – ERASMUS+
Whistleblowing – FINEC EC
Kurzová ztráta – FINEC EC
Fond Otakara Motejla
Hlásná trouba – NROS
International Vissegrad Fund
Protikorupční právní poradna – MV
Whistleblowing – NROS
Konference OLAF – EC
Open Society fund

Otidea – účelový dar
Finacovaná cesta Strassburg
Hlavní činnost
Vedlejší činnost - Reklama
Soudní spory

Výnos

87 275,00 Kč
720 416,95 Kč

0,00 Kč
496 731,00 Kč

1 180 230,84 Kč
219 642,50 Kč

1 020 620,00 Kč
388 758,55 Kč

1 073 820,24 Kč
113 999,84 Kč

5 301 494,92 Kč

50 000,00 Kč
28 064,49 Kč

594 290,93 Kč
125 836,00 Kč

45 690,00 Kč

6 145 376,34 Kč

Náklad

87 275,00 Kč
720 416,95 Kč
135 408,47 Kč
496 731,00 Kč

1 180 230,84 Kč
219 642,50 Kč

1 020 620,00 Kč
388 758,55 Kč

1 073 820,24 Kč
113 999,84 Kč

5 436 903,39 Kč

50 000,00 Kč
28 268,98 Kč

360 823,22 Kč
83 124,00 Kč

3 000,00 Kč

5 962 119,20 Kč

Zisk + / Ztráta -

0,00 Kč
0,00 Kč

-135 408,47 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

 -135 408,47 Kč

0,00 Kč
-204,49 Kč

233 467,71 Kč
42 712,00 Kč
42 690,00 Kč

183 256,75 Kč
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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 o 300.000,- Kč

28.    Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období
          - v řádném termínu bylo podáno daňové přiznání s daňovou povinností 35.340 Kč, v průběhu ověřování ÚZ audito- 
            rem byly zjištěny nesrovnalosti a po jejich nápravě byla výše daně ponížena na částku 11.400 Kč

29.    Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty
          - hlavním zdrojem financování činnosti spolku Oživení byly v  roce 2015 příspěvky a dotace
          - ztráta z projektu ve výši 135.408,47 vznikla kurzovým rozdílem během trvání projektu. Projekt byl financován   
            Evropskou komisí(EC) v EUR, ale byl čerpán v Kč, do závěrečného vyúčtování byl dle pravidel EC použit měsíční  
            kurz euroinfo, který byl v době poskytnutí dotace velmi odlišný od kurzu v průběhu realizace projektu.   
            Tato ztráta byla částečně pokryta, a to ve výši 80.750 Kč, daňovou úlevou z let 2012 až 2014.

30.    Přehled poskytnutých darů a jejich příjemců
          - žádné 

31.    Přehled o veřejných sbírkách
          - žádné 

32.    Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
          - na základě schválení VH valnou hromadou proběhlo zúčtování HV roku 2014 do Fondu vlastních zdrojů.

33.    Okamžik sestavení účetní závěrky:
          31. 3. 2016

Sestavil:      (podpisový záznam statut. orgánu)
Klára Dušáková    (viz § 18 odst. 2 ZoÚ)
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Pro ostatní údaje vyžadované § 20 zákona o účetnictví nemá účetní jednotka náplň.



V roce 2015 podpořili naše projekty:
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Dárci a dary
v roce 2015

Adam Zábranský: 1 200, - Kč x  Arnold Vodochodský: 300, - Kč x 

Jaromír Baxa: 1 000, - Kč x  Jan Gajda: 1 200, - Kč x                                                      
Holoubek Luděk: 1 200, - Kč x  Jáchym Hercher: 8 400, - Kč x 
Jan Jirka: 600, - Kč x  Jan Kořista: 1 000, - Kč x 

Jan Podestát: 300, - Kč x  Jeglová Hana: 2 000, - Kč x 
Jan Jemelka: 100, - Kč x  Jindra Tauchmanová: 1 000, - Kč x 

Jiří Tempel: 650, - Kč x  Roman Krejčí: 2 000, - Kč x 
Mgr. Tereza Kučerová: 700, - Kč x  Ladislav Strojil: 400, - Kč x 
Lenka Franková: 10 000, - Kč x  Michal Tobrman: 500, - Kč x 

Radek Ocelák: 1 200, - Kč x  Pavel Koudelka: 3 000, - Kč x 
Pavel Suchomel: 950, - Kč x  PhDr. Olga Richterová: 2 000, - Kč x 
Jakub Stránský: 6 000, - Kč x  Šárka Šikrová: 500, - Kč x 
Ing. Matěj Šmíd: 2 400, - Kč x  Radana Tichavská: 4 000, - Kč x 
Vojtěch Vávra: 1 000, - Kč x  Zoran Bonuš: 200, - Kč x 

Ostatní: 1 784, - Kč 

Celkem: 55 781,-Kč
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

V roce 2015 nás svými finančními dary 
podpořili:
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Poděkování
spolupracovníkům



Poděkování
spolupracovníkům

Lukáš Zárybnický, Vojtěch Kotek, Jakub Morávek,
Jiří Skuhrovec, Marián Kišďurka, Pavlína Pacáková, 
Hana Pelešková, Dorota Müllerová, Daniel Dolenský, 
Nikola Hořejš, Štěpán Klimeš, Lenka Severová, 
Oldřich Kužílek, Vít Masare, Janusz Konieczny,
Miloslava Pošvářová, Michal Voda, Matěj Slezák, 
Terezie Petrovičová, Daniel Šťastný, Václav Láska, 
Blanka Polášková, Aleš Paclík, Pavel Schamberger

a společnosti:

Bisnode, ARUM, ÚVT, Wolters Kluwer, a. s.

K našim úspěchům v roce 2015 
přispěli: 
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Kancelář

Martin Kameník – předseda
Lenka Petráková – ředitelka (do 31. 3. 2015)
Lenka Franková – projektová koordinátorka (do 31. 10. 2015)
Karel Gargulák – projektový koordinátor (od 1. 9. 2015)
David Kopecký – projektový koordinátor (od 1. 8. 2015) 
Andrea Kohoutková – advokátka (do 31. 8. 2015)
Marek Zelenka – právník
Daniel Holý – advokát (od 1. 9. 2015)
Jonáš Vnouček – fundraiser (do 31. 3. 2015)
Eva Kocnárová – fundraiser (od 1. 7. 2015)
Marie Čiverná – vedoucí kanceláře (do 28. 2. 2015)
Markéta Sládková – vedoucí kanceláře (od 1. 3. 2015)
Klára Dušáková – finanční manažerka (od 1. 3. 2015)

Kristýna Andrlová 
Petra Bielinová  
Marie Čiverná 
Lenka  Franková 
Jarmila Johnová 
Martin Kameník  
Marián Kišďurka  
Jan Kotecký  
Andrea Kohoutková
Tomáš Kramár 
Lenka Petráková
Vít Sochovský
Petra Syrová
Eva Šuchmanová
Radana Tichavská 
Štěpán Rattay 
Marek Zelenka 

Členové sdružení

Kontaktní údaje 

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: www.bezkorupce.cz
Facebook: www.facebook.com/Oziveni.cz

Bankovní spojení: č. ú. 2800516661/2010

Steffi Černá
Nela Fabiánová

Stážisté

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x
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