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Slovo úvodem

Oživení letos oslavilo 20. výročí své existence. Za tak
dlouhou historii vděčíme především řadě nadšenců,
osobností, podporovatelů a donorů, kteří dohromady pomáhali budovat značku české watchdogové
organizace. Za 20 let ušlo Oživení dlouhou cestu
a doznalo značných personálních i obsahových změn.
Začínali jsme jako organizace prosazující environmentální témata (cyklostezky, udržitelnou dopravu
ve městech, bezpečnost chodců atp.), postupně jsme
k tomu přibírali problémy střetů zájmů a klientelismu,
až jsme se postupem doby vyprofilovali v organizaci, která
se plně věnuje tématům korupce, střetu zájmů a dobrého
a odpovědného vládnutí.
Rok 2017 byl také ve znamení voleb do Poslanecké
sněmovny. Po 4 letech obdrželi voliči před volbami díky
společnému projektu Rekonstrukce státu naše hodnocení
politiků. Měli možnost vidět, jak moc nebo málo prosazovali jednotliví poslanci nezbytnou protikorupční legislativu,
ke které se sami zavázali. V rekonstrukční činnosti pokračujeme i po volbách.
Těžištěm naší každodenní činnosti zůstává poskytování
odborného poradenství široké škále osob v různých životních situacích – jde zpravidla o zastupitele, aktivní občany,
novináře, svědky či oběti nekalého jednání, kteří se potýkají s problémy zneužívání pravomocí, klientelismem, střetem zájmů atp.
Zároveň jsme zahájili strategickou litigaci u témat,
ve kterých se za poslední rok povážlivě omezilo právo
občanů na informace, stejně jako právo petiční. Prvním je
tendence krátit práva na informace o státních firmách, druhým je absurdní zpoplatnění podnětu na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže ve věcech zadávání veřejných

3

zakázek 10.000 korunami za každou takto oznámenou
zakázku. V obou případech se nám již podařilo dostat se
se stížností až k Ústavnímu soudu. Věříme, že práva občanů
na informace o státních firmách i právo oznámit bezplatně
správnímu úřadu nekalosti v soutěži o zakázky budou bez
omezení zachována.
Řešili jsme také významné kauzy, které se díky naší
intervenci dostaly do širšího veřejného povědomí. Ve spolupráci s našimi kolegy z EconLabu jsme v tomto roce odhalili stamilionové nemocniční nákupy bez jakékoli soutěže
a upozornili na problémy a rizika absence veřejné soutěže.
Za pravdu nám dala dokonce Evropská komise, na kterou
jsme se obrátili v otázce souladnosti evropského a českého
práva. Tuto oblast nadále pravidelně monitorujeme a upozorňujeme relevantní národní i evropské orgány na případná pochybení zadavatelů.
Další oblastí hrozící stamilionovými výdaji jsou zakázky
na dopravní obslužnost. Někteří dopravci totiž zkoušejí
obcházet spolu se zadavatelem soutěž a zajistit si na dlouhá
léta vlastní byznys. Pilotní projekt, který může ovlivnit celý
sektor, je plánován v České Lípě. Pomáháme opozičním
zastupitelům předkládat argumenty, a zabránit tak rizikovému přímému zadání zakázky.
Závěrem bych jménem naší organizace rád poděkoval
všem spolupracovníkům, donorům, partnerům a oznamovatelům, bez kterých by naše činnost nebyla možná.

Martin Kameník
předseda Oživení, o. s.
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O nás
Oživení, o. s., se již od roku 1999 věnuje tématům korupce, střetu zájmů a vyšší
transparentnosti na všech úrovních veřejné správy (vláda, parlament, kraje, města,
obce, úřady).

Cílem sdružení je prosazování principů odpovědnosti
a transparentnosti ve veřejné správě, rozvoj občanské
společnosti, demokracie, právního státu a podpora
aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Monitorujeme případy s korupčním potenciálem a řešíme kauzy, které mají
dopad na celou společnost nebo individuální životní situace.
Provozujeme protikorupční právní poradnu, ve které ročně bezplatně
poskytneme více než 150 odborných konzultací a zpracujeme téměř
400 podnětů od občanů a zastupitelů.
Navrhujeme a prosazujeme systémová protikorupční opatření a strategie
zejména v oblasti veřejných zakázek, ochrany oznamovatelů, hospodaření
městských společností a vydávání radničních periodik.
Vytváříme kampaně a medializujeme vybrané kauzy s cílem upozornit
na nekalé jednání.
poskytujeme poradenství a odborné služby v oblasti transparentnosti,
jako je zpracování mapy korupčních rizik nebo rozbor interních předpisů
organizace.
Koordinujeme síť – Platformu Bezkorupce, která umožňuje sdílet praktické
zkušenosti s nehospodárností a netransparentností na komunální úrovni.
Usilujeme o aktivní zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech.
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Jsme členem:

Rekonstrukce státu

Otevřená města

Koalice
pro transparentní podnikání

Co děláme?
Protikorupční poradenství

Vzdělávání

Analýzy

Watchdog

naše projekty
str. 9

str. 13

str. 14

OZNAMTE
KORUPCI

Visegrádská iniciativa
pro transparentní
městské společnosti

str. 16

str. 15

nAŠE ZDROJE – celkem 2 074 155 Kč
86 %
dotace a granty
1 779 124 Kč
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hlavní činnost
120 867 Kč

6% 8%
dary
174 163 Kč

Oživení v roce 2017
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www.oziveni.cz/poradna/

••

••

••

••

••

••

••

••

••

•

Protikorupční právní poradna

Oživení oslavilo 20 let
V roce 2017 tomu bylo 20 let, co se Oživení věnuje tématům korupce, střetu zájmů
a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné politiky a veřejné správy.
Narozeniny jsme oslavili v Písecké bráně za účasti našich kolegů, přátel, dárců
a podporovatelů.

Právní poradna Oživení poskytuje bezplatné a plně profesionální právní a expertní
poradenství. Mezi hlavní cíle poradny pro rok 2017 patřilo především bezplatné
poradenství (právní a expertní), zvyšování informovanosti veřejných představitelů,
podpora kontroly ze strany občanů a zvyšování povědomí cílových skupin o zjištěných případech korupce.

Zpracovali jsme celkem 341 podnětů,
z toho 238 se týkalo obecní samosprávy.
45 podnětů bylo doručeno přes anonymní
rozhraní GlobaLeaks.
83 podnětů zaslali aktivní občané,
78 podnětů zastupitelé a politici.

Na webu bylo sepsáno 12 kauz.
Proběhly 2 veřejné debaty a 11 setkání
po celé ČR v rámci Bezkorupce tour.

Zahájili jsme 3 soudní spory.
Podali jsme 1 podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS), díky našemu podnětu na MŠMT se ÚOHS bude zabývat
i veřejnou zakázkou na multifunkční hřiště v Rouchovanech.
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Kauzy roku 2017

1

Nákupy léků: nemocnice dlouhodobě nakupují
od dodavatelů léky bez řádné veřejné soutěže

V roce 2017 jsme provedli ve spolupráci s kolegy z EconLabu monitoring zakázek
na dodávky léků v nemocnicích. Cílem bylo ověřit, zda veřejní zadavatelé skutečně
soutěží dodavatele léků a zdravotnického materiálu. Závěry analýzy a následné
dotazování zadavatelů potvrdily, že nemocnice realizují pravidelné nákupy léků
v řádu miliard ročně ze zdravotního pojištění opravdu bez jakékoli soutěže. Podle
vyjádření vedení nemocnice takto postupují na základě výjimky ze zákona ZZVZ,
protože ceny léků a zdravotnického materiálu jsou natolik proměnlivé, že nemohou odhadnout předpokládanou hodnotu zakázky.
Podle našeho názoru nemohou být léky a zdravotnický materiál pro nemocnice žádným nepředvídatelným výdajem, když si může snadno ověřit své potřeby
z minulých let. V případu jsme dopisem informovali ministryni pro místní rozvoj Karlu
Šlechtovou, ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s žádostí o jejich stanovisko. Zároveň jsme zaslali podnět Evropské
komisi, která potvrdila, že postup nemocnic není v souladu s evropskou směrnicí.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil na náš podnět správní
řízení o podezření ze spáchání správního deliktu s Ústavem hematologie a krevní
transfuze. Na konci května 2017 uložil Ústavu pokutu ve výši 200 000 Kč, kterou následně potvrdil i v řízení o rozkladu předseda ÚOHS. Získali jsme tak precedens pro všechny ostatní nemocnice. V následujících letech se podíváme, zda
rozhodnutí ÚOHS dodržují.

2

Vysoudili jsme zatím nejobsáhlejší rozsudek
ve věci radničních periodik

Případ opoziční zastupitelky MČ Brno-Kohoutovice, které vydavatel místního
periodika odmítl vydat článek podle tiskového zákona, pomohl vyjasnit některé
sporné otázky ve vydávání příspěvků zastupitelů.
S pomocí Oživení byla v březnu 2016 podána žaloba na Městský soud v Brně.
V soudním řízení vydavatel neuveřejnění doplňující informace odůvodnil tím, že text
doplňující informace obsahoval nepravdivé (neúplné) informace, výroky a dehonestující úsudky o osobách pánů tajemníka a starosty. Uveřejnění příspěvku
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zastupitelky tak mělo být v rozporu s dobrými mravy. Dne 20. 1. 2017 Městský
soud vyhověl naší žalobě a v rozsudku nařídil vydavateli publikovat v nejbližším
čísle Kohoutovického kurýru znění doplňující informace. Ve svém rozsudku se soud
také velmi důkladně vyrovnával s otázkami dehonestace veřejně činných osob
a pravdivosti sdělení a výroků.
V prvním případě soud uvedl, že kritika týkající se veřejné činnosti třetích osob
je ústavně chráněna. Jde o výraz demokratického principu participace členů občanské společnosti na věcech veřejných.
V druhém případě odmítl názor, že by skutečnost, že vydavatel nemá vždy jistotu o pravdivosti tvrzení a nemůže vyloučit dotčení práv třetích osob zveřejněním nepravdivé informace, mohla být použita jako důvod pro odmítnutí uveřejnění
doplňující informace. Další precedens na světě.

3

Česká Lípa chce zadat zakázku
na provoz MHD bez soutěže

Veřejné zakázky na zajištění MHD jsou často předmětem pochybností o regulérnosti soutěže. Česká Lípa se proto rozhodla, že bude veřejnou dopravu ve městě
a okolí řešit zřízením nového dopravního podniku společně se soukromým dopravcem, ve kterém by však měla menšinový vlastnický podíl. Předně by ale bez soutěže
preferovala konkrétního dopravce, který by dostal práci zajištěnou na 10 let dopředu.
Dle našeho názoru by však navrhovaným postupem město Česká Lípa nenaplnilo podmínky výjimky a porušilo by předpisy evropského soutěžního práva jak
v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak v oblasti nedovolené státní podpory.
Vyzvali jsme proto zastupitele, aby přehodnotili varianty řešení MHD, a případ
nadále sledujeme.

4

Stále bojujeme proti nesmyslnému poplatku na ÚOHS –
podali jsme stížnost k Ústavnímu soudu

Od účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek (říjen 2016) máme
v právním řádu nebývalý šrapnel – poplatek za podnět k ÚOHS. V roce 2017
jsme provedli na základě dat ve výroční zprávě ÚOHS analýzu, která potvrdila, že
počet podaných podnětů se snížil o 95 %. Razantní zpoplatnění podnětů připravilo
ÚOHS o důležitý zdroj informací pro jeho dohledovou činnost, která je nyní zcela
odkázána na vůli konkurence upozorňovat na pochybení v soutěžích. Chybějící
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informace by mohly být částečně kompenzovány vlastní kontrolní činností ÚOHS.
Tuto svoji funkci však ÚOHS dlouhodobě nenaplňuje a nic nenasvědčuje tomu, že
by se to mělo v dohledné době změnit. Chybovost v zakázkách je přitom vysoká,
např. podle zjištění NKÚ v programovém období 2007–2013 bylo až 75 % neuznatelných výdajů způsobeno chybami v zadávání veřejných zakázek.
Již v roce 2016 jsme podali žalobu ve věci zpoplatnění podnětu na ÚOHS
k Městskému soudu v Brně. Ten rozhodl v náš neprospěch s odůvodněním, že
poplatek je zakotven v konkrétním zákoně, a soud tedy nemůže nic dělat. Na výročí
17. listopadu 2017 jsme proto podali ústavní stížnost, jejímž cílem je zrušení povinnosti platit 10 000 Kč za podnět na ÚOHS. Ústavní soud naši stížnost přijal, snad
jí vyhoví i po materiální stránce.

5

Státní firma OTE, a. s., se může stát dalším precedentem
v právu na informace díky naší ústavní stížnosti

Dlouhodobě bojujeme za transparentnost státních firem, přes které tečou miliardy
veřejných prostředků. Po nálezu Ústavního soudu z léta 2017, které nepřiznalo
firmě ČEZ, a. s., statut povinného subjektu, si ostatní státní firmy rády přisadily
a houfně začaly odmítat zákon o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak
i Organizátor trhu s elektřinou (OTE, a. s.), se kterým jsme v tu dobu vedli spor
u správního soudu. Nyní se dostal případ až k Ústavnímu soudu a má ambici stát
se přelomovým nálezem, který uvede právo na informace opět do správných kolejí.
Ústavní soud tak má šanci „napravit svou pověst“ a vyložit svůj minulý a často
dezinterpretovaný nález týkající se ČEZ, a. s.
leden–prosinec 2017
Na zajištění právní poradny se podíleli:

»»
»»
»»
»»
»»
»»
12

Marek Zelenka
Andrea Kohoutková

Projekt byl podpořen
Ministerstvem vnitra
a Velvyslanectvím Spojených
států amerických v Praze.

Criminal Compliance

V roce 2017 jsme rovněž připravili vstupní analýzu do problematiky criminal compliance pro územní samosprávy. Projekt byl podpořen z grantu Ministerstva vnitra. Navazovali jsme na velmi diskutovanou novelu zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob, která přinesla i nový prvek a velkou incentivu pro všechny právnické osoby – vyvinění z trestní odpovědnosti. Předpokladem pro vyvinění je zavedení prvků známých ze soukromého sektoru jako criminal copliance programy.
Opomenutým tématem po zavedení novely však byl vztah možnosti vyvinění pro
územní samosprávy. Ty totiž mohou být, na rozdíl od státu, trestně stíhané za činnosti, které nejsou výkonem veřejné moci.
Ve vstupní analýze jsme popsali, o které činnosti se v praxi jedná a které prvky
soukromoprávních criminal compliance programů by měly územní samosprávy
zavádět do svých vnitřních předpisů, aby mohly při případném trestním řízení
použít možnosti vyvinění.
Naši vstupní analýzu jsme rozeslali k recenzi na všechna relevantní místa,
tj. od státního zastupitelství, přes unii obhájců, až po Ministerstvo vnitra a představitele územně samosprávných organizací. Vstupní analýza byla publikována
i v odborném tisku zaměřeném na samosprávy.

únor–prosinec 2017
Koordinátor projektu:

»»

Projekt byl podpořen
z grantu Ministerstva vnitra.

Marek Zelenka

Martin Kameník
Jan Nevyjel
Šárka Trunkátová
Pavel Černohous
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Manuál transparentní samospráv y

Visegrádská iniciativa pro transparentní
městské společnosti

www.spravnaradnice.cz

www.oziveni.cz/visegrad/

V září roku 2017 jsme po roce dokončili aktivity projektu Správná radnice: Manuál
transparentní samosprávy 2016. Projekt navazoval na publikaci Transparentní
samosprávy, který jsme realizovali již v roce 2006.
Občané municipalit se stále více zajímají o dění ve svém okolí. Chtějí vědět,
a proto se ptají, chtějí se aktivně podílet na fungování obce. Tuto zainteresovanost
občanů na správě věcí veřejných je třeba nadále posilovat. Jedná se o cestu, kterou si mohou představitelé samospráv získat důvěru svých občanů a jejich ochotu
podílet se na veřejném životě.
Na stránkách www.spravnaradnice.cz najdou nyní občané i zástupci radnic
doporučení pro své otevírání směrem k občanům. Dále se dozvědí o dobré praxi
z jiných měst se zkušenostmi jejich zástupců, jak dobrou praxi zaváděli, jak funguje a co jim přinesla.
V neposlední řadě je k dispozici tištěný manuál transparentní samosprávy 2016.

září 2016 – září 2017
Koordinátorka projektu:

»»

Lenka Franková

Projekt byl podpořen grantem
z EHP a Norských fondů
2009–2014 v rámci fondu pro
bilaterální spolupráci na národní
úrovni.

V lednu 2017 jsme prezentovali výsledky projektu Visegrádská iniciativa pro transparentní městské společnosti. V rámci projektu bylo analyzováno 36 městských
společností v zemích V4 z hlediska transparentnosti. Za nejproblémovější oblast
lze považovat nízkou transparentnost v odměňování členů orgánů společností
a výkonného managementu, a to ve všech zemích V4.
Výsledky analýzy:
České městské společnosti dopadly v hodnocení transparentnosti na základě zvolené metodiky ze všech zemí nejlépe, když získaly v průměru 41,35 %, v těsném
závěsu pak stojí maďarské městské společnosti se 40,63 %, následují slovenské
městské společnosti se 34,10 % a nejhůře si stojí polské městské společnosti
s 24,31 %. Je však zapotřebí zdůraznit, že z možného maxima 100 % se jedná
o slabý výsledek ve všech zemích.
Oživení na základě provedené analýzy vypracovalo Případovou studii
na Dopravní podnik hl. m. Prahy, který obstál v rámci hodnocených českých
městských společností nejlépe. V ní podrobně hodnotí jednotlivé rizikové oblasti
a vyjadřuje se ke kvalitě stanov společnosti. Oživení dále společně s partnerskými
organizacemi vypracovalo doporučení ke zvýšení transparentnosti městských
společností, která jsou společná pro všechny země V4.

říjen 2016 – leden 2017
Koordinátorka projektu:

»»

Projekt byl podpořen
Visegrádským fondem.

Andrea Kohoutková

Partneři projektu:

Transparency international Slovensko
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Sieć Obywatelska Watchdog

Budapest Institut
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Rok do voleb
V roce 2017 jsme zahájili projekt Rok do voleb, který navazuje na naši dlouhodobou snahu otevírat radnice občanům. Na podzim roku 2018 se budou konat
volby do obecních zastupitelstev a do komunální politiky se chystají vstoupit tisíce
nových zástupců.
Spousta kandidátů by rádo nabídlo voličům program postavený na zásadách
good governance, ale většinou je neumějí komunikovat, zůstávají pouze prázdné
fráze a málokdo si umí pod takovými hesly představit konkrétní politiku.
Cílem projektu je pomoci překonat jak předvolební, tak povolební překážky
v oblasti komunikace a prosazování good governance, a tím usnadnit vstup
do komunální politiky jedincům, kteří budou argumentačně vybaveni k prosazování protikorupční politiky. Chceme podpořit jedince, kteří věří, že ve volbách lze
uspět s danými tématy, a dokážou vysvětlit voličům jejich přínosy.
Sestavujeme pro kandidáty komunikační manuál a budeme jim v rámci série
workshopů s odborníky na PR radit, jak zaujmout voliče.

listopad 2017 – listopad 2018
Koordinátor projektu:

»»
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Martin Kameník

Projekt podpořil Jan Barta.
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ROZVAHA K 31. 12. 2017 (v tisících Kč)		
AKTIVA
A Dlouhodobý majetek celkem

Stav
Stav
k prvnímu dni k poslednímu dni
účetního období účetního období

0

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek

4

4

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

0

0

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

4

4

III. Dlouhodobý finanční majetek

0

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

4

1 693

820

1 923

7

7

7

1 916

0

II. Výsledek hospodaření celkem

-230

813

4

1. Účet výsledku hospodaření

-230

-873

4

4

2. Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení

0

0

2 633

1 271

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

0

1 686

34

0

940

451

34

0

793

567

I. Rezervy

0

0

100
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II. Dlouhodobé závazky

0

0

4. Poskytnuté provozní zálohy

0

0

III. Krátkodobé závazky

746

207

5. Ostatní pohledávky

1

1

1. Dodavatelé

223

200

15

0

5. Zaměstnanci

10

2

0

529

8. Daň z příjmu

0

0

677

15

9. Ostatní přímé daně

0

2

1 806

689

12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

393

3

2

29

1 804

660

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
samosprávných celků

120

0

0

15

194

244

1. Náklady příštích období

0

11

1. Výdaje příštích období

194

2

2. Příjmy příštích období

0

4

2. Výnosy příštích období

0

242

2 633

1 271

2 633

1 271

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

8. Daň z příjmu
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
17. Jiné pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
3. Bankovní účty
IV. Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

18

PASIVA
A Vlastní zdroje celkem

Stav
Stav
k prvnímu dni k poslednímu dni
účetního období účetního období

I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy

B Cizí zdroje celkem

IV. Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2017
(v tisících Kč)			

A

NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

Hlavní Hospodářská
činnost
činnost

Celkem

2 723

0

2 723

59

0

59

3

0

3

4. Cestovné

33

0

33

5. Náklady na reprezentaci

12

0

12

2 616

0

2 616

0

0

0

30

0

30

30

0

30

16

0

16

16

0

16

71

0

71

19. Kurzové ztráty

35

0

35

21. Manka a škody

34

0

34

2

0

2

2 840

0

2 840

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
3. Opravy a udržování

6. Ostatní služby
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
III. Osobní náklady
10. Mzdové náklady
IV. Daně a poplatky celkem
15. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem

22. Jiné ostatní náklady

NÁKLADY CELKEM
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B.

VÝNOSY

I. Provozní dotace
1. Provozní dotace
II. Přijaté příspěvky
3. Přijaté příspěvky (dary)
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
IV. Ostatní výnosy
8. Kurzové zisky
VÝNOSY CELKEM

Hlavní Hospodářská
činnost
činnost

Celkem

997

0

997

997

0

997

849

0

849

849

0

849

120

0

120

1

0

1

1

0

1

1 967

0

1 967

-873

0

-873

-873

0

-873

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PO ZDANĚNÍ
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2017

FINANČNÍ ZPRÁVA 2017
8.

Vklady do vlastního jmění:
–– spolek Oživení, o. s., má k rozvahovému dni vlastní jmění ve výši 7 497 Kč

9.

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, a rozvahový den
–– od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, rozvahový den 31. 12. 2017

(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.

5.

6.

7.
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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.
Statutární orgány a změny provedené v účetním období:
–– předseda: Mgr. Martin Kameník
Informace o zakladatelích (resp. zřizovatelích):
–– spolek (dříve občanské sdružení) byl založen těmito zakládajícími členy:
Petr Štěpánek, Dan Mikláš, Soňa Dederová
Organizační složky s vlastní právní osobností
–– žádné

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
souvisejí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, účtuje i v účetním období,
v němž zjistila uvedené skutečnosti. Účetním obdobím je kalendářní rok.
Při vedení účetnictví účetní jednotka dodržuje postupy účtování podle
vyhlášky č.504/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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
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Celková výše drobného majetku neobsaženého v rozvaze
– účetní jednotka vede v podrozvahové evidenci drobný dlouhodobý
majetek v celkové hodnotě 508 366,52 Kč (nehmotný v hodnotě
47 400 Kč, hmotný v hodnotě 460 966,52 Kč)
Postup tvorby a použití rezerv
– účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
Vzájemné zúčtování
– účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
Metoda kursových 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.

FINANČNÍ ZPRÁVA 2017
16. Informace o akciích a podílech
–– účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
17. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
–– účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
18. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou
splatnosti vyšší než 5 let
–– účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
19. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
–– účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
20. Celková výše dluhů neobsažených v rozvaze
–– účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah

11. Způsob zpracování účetních záznamů
–– účetní data se zpracovávají elektronicky. Používá se účetní software
WU2 – Petr Schuster SW 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 Klára Dušáková.

21. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností a pro
účely daně z příjmů
–– hlavní činnost – ztráta 873 714,68 Kč

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

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

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 nedoplatků s datem vzniku a splatnosti
–– účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah

24

22. Informace o zaměstnancích – počet, osobní náklady
–– počet zaměstnanců přepočtený za zdaňovací období 2017:
–– osobní náklady: 30 096 Kč.

0

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
–– žádné
25. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů
–– žádné
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 2017 byly realizovány v rámci hlavní
činnosti následující projekty:
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výnos
(Kč)

náklad
(Kč)

zisk+/ztráta(Kč)

Jan Barta – účelový dar

42 000,00

42 000,00

0,00

29. Komentář k významným položkám, resp. skupinám položek rozvahy
a výkazu zisku a ztráty
–– hlavním zdrojem financování činnosti spolku Oživení byly v roce 2017
příspěvky a dotace

MF a Norské fondy – Manuál
transparentní samosprávy –
doplňková aktivita

28 600,00

28 600,00

0,00

30. Přehled o veřejných sbírkách
–– žádné

MF a Norské fondy – Manuál
transparentní samosprávy

392 376,00

392 376,00

0,00

MV – Protikorupční právní
poradna

897 263,00

897 263,00

0,00

MV – Criminal Compliance

100 000,00

100 000,00

0,00

91 188,00

91 188,00

0,00

120 073,26

121 784,54

-1 711,28

Projekty

USE – mobilní právní
poradna
V4 – městské společnosti
MF a Norské fondy – Manuál
transparentní samosprávy
Projekty celkem

107 624,00

107 624,00

0,00

1 779 124,26 1 780 835,54

-1 711,28

hlavní činnost

120 867,62

989 871,02

-869 003,40

spotřebované dary

174 163,27

174 163,27

0,00

0,00

3 000,00

-3 000,00

2 074 155,15 2 947 869,83

-873 714,68

soudní spory
Celkem

31. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních
období
–– na základě schválení VH valnou hromadou proběhlo zúčtování HV
roku 2017 do Fondu vlastních zdrojů – byl opraven účetní zápis – Fond
vlastních zdrojů byl přeúčtován na účet 932 – Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let
32. Okamžik sestavení účetní závěrky:
–– 26. 3. 2018

Sestavila:
Klára Dušáková
(podpisový záznam statut. orgánu)
(viz § 18 odst. 2 ZoÚ)

27. Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů
–– účetní jednotce nevznikl daňový základ, výsledkem byla daňová ztráta
816 409 Kč
28. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních
období
–– žádné
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V roce 2017 naše projekty podpořili

Dárci
Klára Belicová
Marek Boček
Jáchym Hercher
Jakub Stránský
Lenka Jeřábková
Jan Jirka
Karel Suchomel
Petr Knorr
Martin Lojek
Luděk Holoubek
Matěj Šmíd
Martin Molák
Zvláště děkujeme:
Jan Barta
Jan Palaščák
KPMG

200 Kč
600 Kč
8 400 Kč
5 200 Kč
1 500 Kč
1 650 Kč
1710 Kč
300 Kč
500 Kč
1 200 Kč
2 400 Kč
1 000 Kč

BlackCard s.r.o.
Petra Nova
Olga Richterová
Jiří Šimána
Pavel Trajer
Vít Masopust
Adam Zábranský
studio STKI
Roman Krajčí
Jana Komrsková
Tomáš Kokeš
Ivana Plujčarská

3 500 Kč
300 Kč
2 000 Kč
300 Kč
1 000 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
6 201 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
200 Kč

Jiří Dohnal
1 000 Kč
Bohuslav Maceška 3 500 Kč
Michal Turek
600 Kč
Jiří Boudal
300 Kč
Svatopluk Bártík
200 Kč
Eva Tylová
1 000 Kč
Martin Šafr
1 000 Kč
Marie Čiverná
100 Kč
Jakub Ježek
200 Kč
Lukáš Kraus
200 Kč

200 000 Kč
100 000 Kč
13 500 Kč

Poděkování spolupracovníkům
Daniel Šťastný
Ambasadoři Bezkorupce tour: Svatopluk Bártík, Daniela Göttelová, David Holman, Oldřich
Kužílek, Roman Krajčí, Terézia Mlýnková Išková, Zdeněk Navrátil
Imper CZ s.r.o.
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Kancelář
Martin Kameník, předseda
Lenka Franková, projektová koordinátorka
Andrea Kohoutková, advokátka
Marek Zelenka, právník
Šárka Trunkátová, analytička
Eva Kocnárová, fundreiser
Markéta Sládková, vedoucí kanceláře
Klára Dušáková, finanční manažerka
Jan Nevyjel, stážista

Členové spolku
Kristýna Andrlová
Marie Čiverná
Lenka Franková
Jarmila Johnová
Martin Kameník
Marián Kišďurka
Jan Kotecký
Andrea Kohoutková
Tomáš Kramár
Vít Sochovský
Radana Tichavská
Štěpán Rattay
Marek Zelenka
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Oživení, o. s., se již od roku 1997 kontinuálně věnuje
tématům podpory demokracie, právního státu a odpovědné
veřejné správy.
Cílem sdružení je prosazování principů transparentnosti
ve veřejné správě a podpora aktivní účasti občanů na správě
věcí veřejných.
Naše zkušenosti a odbornost vycházejí:

dlouhodobé watchdogové praxe, kdy jsme řešili
»» za monitorovali
desítky kauz spojených se zneužíváním
veřejné moci;

znalosti reálných korupčních rizik, která řešíme
»» ze
v protikorupční právní poradně;
realizace projektů zaměřených na systémovou analýzu
»» zproblémů
a prosazování žádoucích změn zejména v oblasti
veřejných zakázek, ochrany oznamovatelů, hospodaření
městských společností a vydávání radničních periodik;

poskytování komplexního poradenství, jako je zpracování
»» zmapy
korupčních rizik nebo rozbor interních předpisů
organizace.

Jsme financováni z grantů a darů jednotlivců a firem.

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.oziveni.cz
Facebook: www.facebook.com/Oziveni.cz
Bankovní spojení: č. ú. 2800516661/2010
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