výroční zpráva 2018

Inspirováno metodikou Social reporting standards
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SLOVO ÚVODEM
Milníkem roku 2018 pro nás byly podzimní komunální volby.
Municipality jsou stále středobodem našich aktivit, proto jsme
připravili rovnou dva typy školení pro místní politiky. První
školení pod názvem „Rok do voleb“ se zaměřilo na kandidáty, kterým jsme pomohli přesvědčivěji a efektivněji komunikovat témata jako transparentnost nebo hospodárné nakládání
s majetkem. Tato témata jsou ve srovnání s tradičními předvolebními sliby na vybudování chodníků a sportovních hal pro
občany obtížně srozumitelná, přestože mohou nabízet konkrétní zlepšení do života v obci. K našemu potěšení byli mnozí
z účastníků opravdu do zastupitelstev zvoleni.
Na zmíněný seminář jsme po volbách navázali školením
„Právní minimum pro zastupitele“, jehož cílem bylo připravit nové zastupitele na realitu výkonu jejich mandátu a prostřednictvím konkrétních příkladů z dlouholeté poradenské
činnosti Oživení ukázat případy dobré i špatné praxe. Považujeme za úspěch, že jsme proškolili již přes 150 zastupitelů z celého politického spektra a všech
koutů republiky. Namátkou si školení objednalo např. celé zastupitelstvo Jihlavy nebo Rada městské
části Praha 10.
Mimo to se v Oživení intenzivně věnujeme dlouhodobým strategickým kauzám a poradenství veřejnosti v protikorupčních tématech. Za rok 2018 zmiňme alespoň dva nálezy Ústavního soudu, které
jsme po letech soudního sporu konečně získali a jež zásadně pomohly vyjasnit alespoň to, že státem
vlastněné firmy podléhají veřejné kontrole. U zpoplatnění podnětů na ÚOHS (10.000,– Kč) se s námi
sice ztotožnil celý jeden senát Ústavního soudu, že jde o legislativní nesmysl, nicméně plénum nás
odkázalo na začátek celého sporu a musíme se soudit de facto od začátku.
Na konci roku 2018 jsme se v poměrně rychlém tempu museli rozloučit s dlouholetým předsedou,
respektovaným odborníkem na veřejnou správu a tahounem našich aktivit Martinem Kameníkem.
Martinovi tímto za celé Oživení vzdávám hold a velké díky za veškerou práci, kterou v Oživení vykonal,
a přeji mu, aby na novém působišti byl alespoň tak efektivní, pragmatický a umíněně přesvědčivý,
jako jsme na to byli zvyklí v Oživení.
Závěrem nesmím zapomenout, že Oživení je stále aktivní garantskou organizací Rekonstrukce státu, kterou bereme již jako naši integrální součást. Díky profesionálnímu lobbingovému týmu Rekonstrukce státu se nám daří dostat naše analýzy a kauzy do aktuálních legislativních prací. Efektivnější
spolupráce s Rekonstrukcí státu a menší závislost Oživení na grantových příležitostech je to, na co se
chci jako předseda Oživení zaměřit.
Vážení příznivci, milí partneři a donoři, rád bych Vám za celé Oživení velmi poděkoval za Vaši podporu a těším se na nadcházející spolupráci.

Marek Zelenka
předseda Oživení, o. s.
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O VZNIKU ORGANIZACE
Spolek Oživení již funguje více než 20 let. Zpočátku se mezi hlavní témata řadila podpora cyklistické
dopravy v Praze a obecnější otázky životního prostředí. Postupně však z prosazování těchto témat
vyplynula potřeba řešit systémové změny, korupční prostředí a právní otázky. Dnes se spolek věnuje
zejména následujícím tématům s důrazem na komunální úroveň politiky: ochrana oznamovatelů,
problematika veřejných zakázek, hospodaření městských společností, otázky střetu zájmu nebo vydávání radničních periodik. Mezi další důležitou část naší činnosti patří šíření povědomí o dobré praxi ve zmíněných tématech.

3

CO DĚLÁME
Monitorujeme případy s korupčním potenciálem a provozujeme právní poradnu.
Navrhujeme a prosazujeme systémová (nejen) protikorupční opatření.
Vzděláváme samosprávy i zástupce státní správy a sdílíme dobrou praxi.
Učíme občany, jak získávat informace o vládnutí radnic a jak se aktivně podílet na rozhodování.
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JAKÉ PROBLÉMY ŘEŠÍME
Stále přetrvává silné přesvědčení občanů, že korupce je jedním z nejdůležitějších problémů České
republiky, jak dokazují například průzkum CVVM z března 2019 nebo index vnímání korupce vydaný
Transparency International za rok 2018, kde se hodnocení České republiky stále příliš nezlepšuje.
Slova o potřebě transparentnosti, protikorupčních opatření, nezávislosti státní správy či efektivnosti
úřadů jsou pronášena velmi často, ne vždy se ale promítají do reálné činnosti vlády, samospráv obcí
a rozhodování úřadů. Proto usilujeme prostřednictvím našich aktivit o prosazování kroků, které povedou ke koncepčním změnám ve výše zmíněných oblastech.

DATOVÉ PŘÍSPĚVKY
Umístění ve světovém hodnocení TI indexu vnímání korupce 2018
– průměr EU 65/100, ČR 59/100 https://www.transparency.org/cpi2018
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Poslední zpráva GRECO: zpráva skupiny Rady Evropy, česká vláda se řádně nevěnovala
ani jednomu z doporučení, které dostala v roce 2016
– 7 doporučení bylo přijato částečně, 7 doporučení nebylo vůbec splněno,
viz: https://rm.coe.int/ctvrte-hodnotici-kolo-prevence-korupce-vuci-poslancum-soudcum-a-statni/1680934ad6

14

doporučení

7

přijato částečně

7

nesplněno

14

Průzkum CVVM, březen 2019 – korupce jako nejnaléhavější problém pro řešení v ČR
Nejpalčivějším problémem ČR je korupce, jejíž řešení za velmi naléhavé označuje
59 % dotázaných a dalších 31 % za docela naléhavé. Na druhém místě je hospodářská
kriminalita (je nepochybně propojována s korupcí), jejíž řešení vidí jako velmi naléhavé
56 % dotázaných (32 % pak za docela naléhavé),
viz: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4897/f9/po190408.pdf
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Graf 1: Naléhavost zabývání se vybranými oblastmi (v %)
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Pozn.: Položky řazeny sestupně podle dosaženého skóre odpovědi „velmi naléhavé“.
Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost 2. – 13. 3. 2019, 1096 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.
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KDE VIDÍME PŘÍČINU?
Identifikovat konkrétní příčiny je obtížné, z naší činnosti ale můžeme definovat několik vlivů, které
vnímáme jako podstatné pro současnou situaci.

Z POZICE POLITICKÉ REPREZENTACE
Politická reprezentace na nejvyšší úrovni podporuje protikorupční opatření více rétoricky než
fakticky (poslední zpráva GRECO, kde ČR uspokojivě nesplnila ani jedno ze 14 doporučení, ale
také například odklady přijetí zákona o ochraně oznamovatelů, který nakonec bude přijat až
díky přijetí směrnice EU. Služební zákon pro zajištění nezávislosti veřejné správy byl také přijat
až po tlaku z Evropské unie, navíc byl přijat v minimalistické verzi a následně ještě změkčen
novelizací).
Neochota prosazovat systémová řešení – politici se mnohem častěji soustřeďují na tzv. rychlá
vítězství, která jsou pro občany dobře viditelná, než na dlouhodobé, systémové cíle.
Snaha uspokojit různé zájmové skupiny – mnoho protikorupčních opatření obsahuje nekoncepční výjimky, o které se svádí politický boj ještě roky po účinnosti daného zákona – příkladem jsou výjimky ze zákona o registru smluv pro ČEZ a České dráhy nebo výjimky v zákoně
o střetu zájmů.

Z POZICE POLITICKÉ REPREZENTACE
Nečinnost: politika je standardně vnímána občany jako něco nekalého, mnoho lidí uvádí, že se
nezajímají o veřejné dění, nechtějí si špinit ruce politikou.
Zklamání: pokusy občanů zvolit nově založené politické strany a hnutí bez korupční historie
velice často nevedlo ke zlepšení.
Neznalost: nízké povědomí o politickém systému, zákonech a kompetencích jednotlivých orgánů mezi širokou veřejností.
Strach: chybí podpora oznamovatelů nekalého jednání.
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DŮSLEDKY
Důsledky se týkají všech občanů ČR, ať se již o politiku zajímají, nebo ne. Korupce a nesystémové změny zákonů vyčerpávají státní rozpočet, snaha vyloučit veřejnost snižuje důvěru v instituce i politiky.
Zátěž pro rozpočet státu – přesnou částku, kolik stojí korupce, nedokáže nikdo odhadnout,
ale názor, že korupce veřejné rozpočty zatěžuje, odborná společnost sdílí.
Podkopává důvěru občanů v politiku a její reprezentanty: Podle českých občanů mají z vybraných faktorů na rozhodování politiků největší vliv úplatky a korupce, u kterých krajní
variantu na sedmibodové škále, tedy že rozhodování politiků ovlivňují „v nejvyšší míře“, zvolilo
26 % dotázaných. Pětina (20 %) české veřejnosti přisuzuje nejvyšší míru vlivu zájmovým
skupinám a lobby. Na rozhodování politiků mají dle respondentů poměrně vysoký vliv i média
(14 %), viz průzkum CVVM z dubna 2018:
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4625/f9/pd180518b.pdf
Nízká politická participace – nejčastěji se respondenti průzkumu CVVM domnívali, že lidé vstupují do politických stran kvůli získání kontaktů (83 %) a kvůli získání výhodných pozic
a funkcí v budoucnu (82 %). Přibližně tři čtvrtiny (76 %) předpokládají, že lidé vstupují do politických stran s vidinou finančního zisku.
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4771/f9/pv181214.pdf
Zároveň většina lidí neuvažuje o politické činnosti – přibližně devět z deseti českých občanů (88 %) není v současnosti členem žádné politické strany a ani o tom v posledních
10 letech neuvažovalo, 8 % o tom uvažovalo a 3 % oslovených uvedla, že je již v současnosti
členem politické strany. Situace se v posledních letech v tomto ohledu nijak významně nemění.
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4771/f9/pv181214.pdf

9

6

JAKÉ JE NAŠE ŘEŠENÍ
NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY:

1

Legislativní a formální prosazování našich cílů – členství v poradních orgánech vlády a pracovních skupinách. Členství v zastřešujících iniciativách týkajících se našich témat:
Rada vlády pro koordinaci boje proti korupci + členství v pracovních komisích:
Komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu,
Komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy,
Komise k whistleblowingu,
Komise ke střetu zájmů.
monitorovací výbor Operačního programu Zaměstnanost,
garantská role v platformě Rekonstrukce státu,
členství ve spolku Otevřená města, z. s.

2
3
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Projektové aktivity – projekty, které jsou zaměřeny na analýzu a medializaci konkrétních témat, na posilování aktivního občanství, poskytování právního poradenství, medializaci závažných kauz a sdílení dobré praxe.
Nabídka expertních služeb – školení, semináře, audity. Tyto služby, pokud nejsou začleněny
pod probíhající projekt, jsou zpoplatněné.

LEGISLATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ CÍLŮ:

1
2

Rekonstrukce státu: v rámci RS se expertně věnujeme především oblasti veřejných zakázek
s důrazem na zakázky malého rozsahu. V roce 2018 jsme se podíleli na legislativním návrhu na
ztransparentnění zakázek malého rozsahu.
Whistleblowing: dlouhodobě se věnujeme tématu ochrany oznamovatelů nekalých jednání,
které se v roce 2018 dostalo do popředí zájmu. Situace, kdy se bude uvádět evropská směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva (Directive on the protection of persons reporting on breaches of Union law) do českého právního systému, je důležitým momentem, který
nastaví podobu ochrany oznamovatelů na další roky. Většina hlavních aktivit však směřuje na
rok 2019, kdy se předpokládá schválení evropské směrnice.
Aktivity v roce 2018 – připomínkování českého návrhu zákona, spolupráce s dalšími organizacemi na společném přístupu k návrhu.

3

OP Zaměstnanost
Na jaře 2018 byl díky naší iniciativě v rámci členství v Monitorovacím výboru OPZ představen čerstvě spuštěný formulář pro oznámení podezření na nekalé jednání.
OP Zaměstnanost je díky našemu tlaku hodnocen jako nejtransparentnější operační program, protože jako jediný zveřejňuje maximum informací na portále Dotinfo.cz.
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY:
NAŠE PROJEKTY
PRÁVNÍ PORADNA
Právní poradna nabízí bezplatné expertní a právní poradenství. Dlouhodobě poskytuje podporu v tématech, kterým se věnujeme, co nejširšímu okruhu zájemců. Do poradny přicházejí dotazy a podněty od občanů, politiků – zejména z komunální úrovně, úředníků i novinářů. V rámci poradenství také
dvakrát ročně probíhá projekt mobilní právní poradny, kdy tým Oživení navštíví desítky obcí a pomáhá s konkrétními právními problémy nebo se účastní veřejných debat a jiných akcí.
Cíl projektu: Poskytovat bezplatnou pomoc při řešení témat, která se týkají korupčního jednání, nedodržování zákonů, pomoc občanům i zastupitelům v orientaci v aktuální legislativě,
sdílení dobré praxe, nabízení řešení, která se již v minulosti osvědčila a občas také poskytování
morální podpory.
Výstupy projektu:
zpracovali jsme 350 podnětů,
12 nejzávažnějších či nejzajímavějších kauz jsme sepsali na webu Oživení,
proběhly 2 veřejné debaty a 10 setkání v rámci Bezkorupce tour,
uspořádali jsme 3 debaty na aktuální pražská komunální témata v kasárnách Karlín.
Dopad projektu:
podaný podnět k ÚOHS společně s Transparency International ČR na prověření veřejné
zakázky na zajištění dopravní obslužnosti MHD v České Lípě za 770 milionů korun,
ombudsmanka se připojila k naší ústavní stížnosti na neústavnost správního poplatku
10 000 Kč za podání podnětu k ÚOHS – úřad nedlouho poté zahájil vlastní kontrolní činnost a zamezil praxi, kdy byly nezaplacené podněty automaticky vyřazeny z přezkumu,
úspěšná stížnost k Ústavnímu soudu, který rozhodl, že společnost OTE, a. s., je povinným
subjektem podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rozsudek
má dopad i na další státní společnosti, které se necítí být zákonem vázány,
zodpovězení několika stovek jednodušších právních dotazů.

12

ZAJÍMAVÉ KAUZY ROKU 2018

MHD V ČESKÉ LÍPĚ
Po vynaložení značného úsilí Oživení a Transparency International v kauze zakázky na dopravní obslužnost MHD v České Lípě skončil tento několikaletý případ jen částečným úspěchem.
Neúspěšný byl náš podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který poněkud podivně
aproboval zadávací řízení, i když část našich argumentů vůbec nebral v potaz – více informací ke
stanovisku ÚOHS: https://www.oziveni.cz/2018/12/v-soutezi-na-provoz-mhd-ceska-lipa-nepochybila-tvrdi-uohs-pochybnosti-spise-narostly/.
Naše pochyby ale zviklaly i koalici v samotném zastupitelstvu, kdy většina zastupitelů na základě našich argumentů odmítla zakázku za 770 mil. Kč. Zároveň měli zastupitelé za to, že si v roce 2015 jasně vyhradili pravomoc o této smlouvě rozhodnout. I přesto se radní rozhodli schválit smlouvu sami,
a to ještě právě v poslední možný den – v den voleb. Patrně i proto vládne v České Lípě zcela nová
koalice. Všechny souvislosti naleznete v článku: https://www.oziveni.cz/2018/12/omezeni-zastupitelstva-je-nejasne-rada-mohla-podepsat-smlouvu-na-mhd-v-den-voleb/

Připojení ombudsmanky k naší ústavní žádosti
několik citací, kterými ombudsmanka podtrhuje nádech absurdity, který nevratný správní poplatek
10.000 Kč za upozornění úřadu na možné protiprávní jednání vyvolává. I díky tomuto stanovisku se
úřad rozhodl zahájit alespoň vlastní kontrolní činnost, kterou do té doby neprováděl. Více informací k nalezení zde: https://www.oziveni.cz/2018/12/v-soutezi-na-provoz-mhd-ceska-lipa-nepochybila-tvrdi-uohs-pochybnosti-spise-narostly/
„Jedná se tedy o institut (rozuměj zpoplatnění podnětu 10.000 Kč) z legislativního pohledu zcela raritní, který nemá v českém právním řádu obdoby.“
„Dále je třeba poznamenat, že za rok 2017 obdržel ÚOHS rovněž přibližně 220 nezaplacených podnětů, které v souladu s v roce 2017 účinnou směrnicí OS 8/2017 nesměl prověřit žádný z právníků sekce veřejných zakázek.“
„Přitom úřad v šetření vedeném mým zástupcem zdůraznil, že v rámci úřední činnosti
využívá segment společenských hlídacích psů, a to média, na základě jejichž informací
zvažuje zahájení šetření z vlastní iniciativy. Paradoxně se však ochuzuje o podání, která
mohou být daleko lépe rozpracovaná a precizovaná, od nevládních organizací, které se
přímo oblastí veřejných zakázek a jejich transparentností zabývají.“
„Z hlediska veřejného zájmu je však třeba se ptát i na to, jak se toto snížení promítlo do
praxe ÚOHS. Vzhledem k téměř úplné absenci vlastní kontrolní činnosti ÚOHS a snížení
množství podnětů na několik jednotek procent původního nápadu, je otázkou, jaké informační zdroje ÚOHS v současné době vlastně zbývají. Mnoho se jich totiž nenabízí.“
období trvání projektu: leden 2018 – prosinec 2018
realizátoři projektu: Martin Kameník, Marek Zelenka, Šárka Trunkátová, Jan Nevyjel
podpořeno: Ministerstvo vnitra, 1.010.300,- Kč
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PROJEKT RADNIČNÍ PERIODIKA – ZÁKLAD SILNÉ DEMOKRACIE
V roce 2018 proběhly komunální volby a při té příležitosti jsme opět zmapovali úroveň objektivity
a vyváženosti radničních zpravodajů. K analýze byl vybrán vzorek 65 zpravodajů největších měst, kde
se dá očekávat profesionálnější přístup k vydávání periodik. Komunální volby souběžně probíhaly také v dalších státech visegrádské čtyřky a podařilo se nám do projektu zapojit také partnery z Polska
a ze Slovenska. Jedním z výstupů projektu se tak stala první komparace úrovně zpravodajů v předvolebním období v ČR, Polsku a na Slovensku. Obsahové výsledky srovnání dokládají, že funkce zpravodajů je ve sledovaných státech vnímána velmi podobně – velmi často se stávají prostředky pro šíření
pozitivních zpráv o vedení radnic místo prostorem pro objektivní a vyvážené informování a politickou
debatu o lokálních tématech.
Cíl projektu: Prvním cílem bylo zjištění aktuální míry zneužívání radničních zpravodajů ze strany vedení obcí a měst v období těsně před komunálními volbami a porovnání získaných
dat s výsledky v dalších zemích. Druhým cílem bylo opětovně upozornit širší veřejnost skrze medializaci výstupů z projektu na tematiku zpravodajů a především jejich zneužívání před volbami.
Výstupy projektu:
aktualizace dvou již existujících národních verzí:
hlasnatrouba.cz
							hlasnetruby.transparency.sk
vznik nové polské verze: gazetywladzy.pl
3 národní analýzy výsledků a mezinárodní srovnání výsledků, v češtině dostupné zde:
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2018/11/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD-srovn%C3%A1n%C3%AD-2.pdf
medializace projektu: 2 tiskové konference, 3 tiskové zprávy k národním výsledkům, rozhovory s novináři – v ČR například v pořadu Newsroom na ČT24
Dopad projektu:
zvýšený počet žádostí o poradenství v problematice zpravodajů jak ze strany hodnocených zpravodajů, tak z menších měst, které hodnoceny nebyly,
články o tématu v hlavních i regionálních médiích – uvedení tématu do povědomí veřejnosti,
první zmapování úrovně zpravodajů v Polsku – podnícení zájmu o problematiku periodik
v této zemi.
stránka projektu: https://www.oziveni.cz/localnewspapers/
partneři projektu: Transparency international SK a Sieć Obywatelska Watchdog Polska
období trvání projektu: červen-listopad 2018
realizátoři projektu : Martin Kameník, Šárka Trunkátová
podpořeno: Visegrad Fund, částka: 20.485 €
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PROJEKT KOMUNITNÍ SETKÁNÍ A NETWORKING AKTIVISTŮ – LITOMYŠL 2018
aneb Umění vládnout s otevřenou radnicí
Víkendové setkání v Litomyšli proběhlo v návaznosti na dříve pořádané semináře Oživení na zámku
Rozsochatec, které měly za cíl především sdílení zkušeností, informací a znalostí mezi různými občanskými spolky a aktivními občany. Sdílení zůstalo základním cílem i na setkání v Litomyšli, hlavními
účastníky semináře se tentokrát stali začínající i dlouhodobí komunální politici.
Cíl projektu: projekt si dal za cíl zlepšovat participační možnosti začínajících zastupitelů i aktivních občanů a zlepšit jejich zapojení do místní politiky. Souhrnným tématem semináře se stala
problematika otvírání radnice a v rámci tématu bylo cílem seznámit účastníky jak s pozitivními,
tak negativními zkušenostmi, s příklady dobré praxe a především sdílet informace, jak se účinně zapojovat do politického dění a pozitivně ovlivňovat vztah mezi radnicí a občany.
Výstupy projektu: Výstupem byl samotný seminář, který se konal o srpnovém víkendu
24.–26. 8. 2018 na zámeckém návrší v Litomyšli
Dopad projektu:
Celkově se semináře zúčastnilo 30 osob z různých měst ČR. Dále se zapojili občané
v Litomyšli, především 5 reprezentantů (bývalých i současných) vedení radnice v Litomyšli.
Učastníci semináře většinou fungují ve větších organizacích (NGO, politická strana),
zkušenosti a informace předané na semináři se tedy reálně dostaly k násobně většímu počtu lidí napříč ČR.
Navázání spolupráce s účastníky semináře, například účast na některých dalších školeních pořádaných Oživením.
období trvání projektu: květen 2018 – srpen 2018
realizátoři: Lenka Ježková, Šárka Trunkátová, Marek Zelenka, Martin Kameník
podpořeno. Nadace Via: 20.000,- Kč
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ÚČAST V PROJEKTECH JINÝCH ORGANIZACÍ:
PROJEKT TRANSPARENTNÍ RATING VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (TPPR)
Transparent Public Procurement Rating (TPPR) – Assessing Public Procurement Legislation and the Enforcement Process in the Eurasian Region
V roce 2018 jsme se podíleli na realizaci mezinárodního projektu vedeného gruzínskou organizací Institute for Development of Freedom of Information. Cílem projektu bylo zhodnocení právních
předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek a také procesu prosazování práva v eurasijském regionu. Metodika hodnocení umožňuje porovnávat cílové právní předpisy na základě kritérií dobře
fungujícího, transparentního a odpovědného systému zadávání veřejných zakázek. Oživení se na
projektu podílelo formou vypracování dat za Českou republiku. Výsledky hodnocení jsou dostupné
zde: https://www.tpp-rating.org/page/eng/rating.
garant projektu: Institute for Development of Freedom of Information
podpořeno: Open Society Institute Budapest Foundation (OSI)
stránka projektu: https://www.tpp-rating.org/page/eng/index
realizátoři za Oživení: Marek Zelenka, Martin Kameník

ZINDEX
Zástupce Oživení byl v roce 2018 součástí týmu zIndex, který hodnotil zadávací praxi měst a městských částí. ZIndex je nástrojem pro hodnocení dobré praxe zadavatelů veřejných zakázek. Pomocí
reálných dat měří, zda konkrétní zadavatel postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikla ekonomická rizika. Cílem nástroje je především poukázat na úspěšné zadavatele. Hodnocením různých oblastí ukazuje zadavatelům, co konkrétně mohou zlepšit a u koho se lze inspirovat. Jde
o dlouhodobý projekt, hodnocení jsou na stránce projektu zveřejňována od roku 2015.
garant projektu: Econlab, z. s., a sesterská společnost Datlab s.r.o.
podpořeno: projekt je podpořen z více soukromých zdrojů
stránka projektu: https://www.zindex.cz/
realizátor za Oživení: Marek Zelenka

16

NABÍDKA EXPERTNÍCH SLUŽEB
SEMINÁŘE ROK DO VOLEB
Transparentnost, odpovědnost, efektivita, čest, etika, participace, občanský dialog atp. To jsou pojmy, které jsou čím dál více spojovány s dobrou vládou. Dobré vládnutí (good governance) je moderním konceptem vlády ve veřejném zájmu, který klade důraz na integritu a etiku politiků, vládu práva,
otevřenost rozhodování a zapojení občanů do vládnutí. V komunálních volbách kandiduje mnoho
politiků, kteří by rádi tento způsob vládnutí nabídli voličům, jenže často selhávají v tom, že principy
good governance představují v ideální formě, oddělené od reálných životních situací. Cílem kandidátů tak je přesvědčit voliče, že se nejedná pouze o prázdné fráze, ale o způsob politiky, ze kterého
vyplývá konkrétní zlepšení jejich životů.
Cíl projektu: Cílem seminářů bylo s pomocí najatých odborníků na komunikaci naučit účastníky seminářů komunikovat před volbami témata good governance, reagovat na případnou
kritiku, překonávat komunikační bariéry, které tyto pojmy obsahují.
Výstupy projektu: Proběhl sociologický průzkum pro lepší orientaci v tématech, která voliči pokládají za důležitá. Byl připraven manuál pro předvolební komunikaci dobrého vládnutí
a před volbami pak proběhla série seminářů „Jak zaujmout tématem otevřenosti voliče“.
Dopad projektu: V seminářích bylo proškoleno 120 kandidátů z různých obcí a měst, více než
polovina z kandidátů byla v nadcházejících volbách zvolena.
realizace projektu: únor-říjen 2018
realizátoři projektu za Oživení: Lenka Ježková, Martin Kameník
tým odborníků na komunikaci: Lenka Šplíchalová, Veronika Žolčáková, Jakub Hussar, Jiří Boudal, Nikola Hořejš
podpořeno: Jan Barta, 229.000,- Kč
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SEMINÁŘE PRÁVNÍ MINIMUM/MAXIMUM PRO ZASTUPITELE
Na projekt Rok do voleb jsme navázali nabídkou seminářů, které mají nejen nově zvoleným reprezentantům pomoci rychle se zorientovat v právních otázkách, které s výkonem mandátu zastupitele
souvisí.
Z naší činnosti víme, že špatný začátek mandátu může komplikovat život po celé další čtyři dlouhé
roky. Noví zastupitelé si většinou nestihnou pohlídat ani procesní a formální náležitosti, kterými se
jednání orgánů obce řídí, a až s odstupem času vidí, že si na začátku nevyjednali příliš výhodnou pozici. Současně se zastupitelé často obávají trestní odpovědnosti a jejich strach pak vede k šablonovitému rozhodování, které samosprávu nikam neposouvá.
Cíl seminářů: Cílem seminářů je pomocí modelových situací, které jsou založeny na skutečných případech z právní poradny Oživení, naučit zastupitele porozumět smyslu zákonů, upozornit na klíčové rozsudky soudů a výkladovou praxi a co možná nejvěrněji jim představit
reálnou rozhodovací praxi, kdy proti sobě stojí například dva možné výklady zákona, nebo je
naopak možné řešit situaci pomocí různých zákonů.
Dopad: Proškolili jsme téměř 200 zastupitelů z celé republiky napříč politickým spektrem.
web s nabídkou školení: https://www.seminare.oziveni.cz/
lektoři: Martin Kameník, Marek Zelenka
podpořeno: Jan Barta, 59.327,- Kč
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7

PODĚKOVÁNÍ
Naše projekty a aktivity v minulém roce podpořili:

Jan Barta

Velké poděkování patří všem naši donorům, individuálním dárcům, spolupracovníkům a účastníkům
našich seminářů – bez nich by bylo naše snažení zcela nemožné. Velmi si vážíme podpory a důvěry,
která v nás byla vložena.
Speciální poděkování patří Janu Bartovi, který podpořil rozšíření našich služeb o komerčně nabízené
semináře a audity, dále děkujeme Daliboru Hrtánkovi, který nám zajišťuje hladký provoz aplikace
hlasnatrouba.cz, a odborníkům na komunikaci, kteří věnovali svůj čas a hlavně znalosti k proškolení
kandidatů – Lence Šplíchalové, Veronice Žolčákové, Jakubu Hussarovi, Jiřímu Boudalovi, Nikolovi Hořejšovi. Poděkování patří také všem, kteří přijeli do Litomyšle – účastníkům, ale především přednášejícím/vystupujícím, ke kterým patřili: Petra Kolínská (náměstkyně primátorky, Praha), David Holman
(místostarosta, Kuřim), Věslav Michalik (starosta, Dolní Břežany) a Jan Grolich (starosta, Velatice), Lukáš Kraus (Rekonstrukce státu), Martin Fadrný (právník Frank Bold, člen představenstva městské firmy SAKO, a. s.), Oldřich Kužílek (poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí), Adam
Rut, (manažer programu Právo na informace, Otevřená společnost)
a nakonec velice děkujeme emeritnímu starostovi Litomyšle Miroslavu Brýdlovi za prohlídku Litomyšle a za pomoc při organizování setkání s dalšími reprezentanty města.
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Dárci Oživení:
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Jiří Zich 		
Bugan Anna 		
Hercher Jáchym
Heringová Hana
Hojgr Rodan
Jirka Jan
Kalous Miroslav
Kamencký Robin
Karásek Michal
Kokeš Tomáš
Koudelka Pavel
Kozák Michal
Krajči Roman
Lojek Martin
Molák Martin
Turek Michal
Vidímová Jana
Vrána Petr
Zábranský Adam

266 000
1 000
11 900
2 000
200
3 050
2 400
50
1 700
1 000
2 000
1 000
2 000
1 400
3 200
500
1 000
3 000
1 350

Celkový součet

303 067

KANCELÁŘ OŽIVENÍ V ROCE 2018

Martin Kameník
předseda

Členové spolku:
Kristýna Andrlová
Marie Čiverná
Lenka Ježková
Jarmila Johnová
Martin Kameník
Marián Kišďurka
Jan Kotecký
Andrea Kohoutková
Tomáš Kramár
Vít Sochovský
Radana Tichavská
Štěpán Rattay
Marek Zelenka

Lenka Ježková

Marek Zelenka

projektová
koordinátorka

právník

Šárka Trunkátová

Klára Dušáková

analytička

finanční manažerka
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2018
ROZVAHA K 31. 12. 2018
(v tisících Kč)
AKTIVA

A
I.
II.

III.
IV.

B
I.
II.

III.

IV.

AKTIVA
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Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
4. Samost. mov . věci a soub. mov. věcí
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
7. Oprávky k samost. mov. věcem a soub.
mov. v.
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
7. Zboží na skladě a v prodejnách
Pohledávky
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
8. Daň z příjmu
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování
s rozpočtem orgánů územních samo
správných celků
17. Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
3. Bankovní účty
Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
CELKEM

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k poslednímu dni
účetního
období

0
0
4
0
4
0
4
4

0
0
4
0
4
0
4
4

1,271
0
0
567
22
0
1
0
529

2,576
0
0
1,033
14
0
1
0
1,003

15
689
29
660
15
11
4
1,271

15
1,542
43
1,499
1
1
0
2,573

PASIVA

A
I.

II.

B.
I.
II.
III.

IV.

PASIVA

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
Cizí zdroje celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
1. Dodavatelé
5. Zaměstnanci
8. Daň z příjmu
9. Ostatní přímé daně
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů
územních samosprávných celků
Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
CELKEM

Stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav k poslednímu dni
účetního
období

820
7
7
0
813
-873
0

899
105
7
96
794
19
0

1,686

813

451
0
0
207
200
2
0
2
3
0

1,677
0
0
43
40
0
0
2
1
0

244
2
242
1,271

1,634
0
1,634
2,576
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2018
(v tisících Kč)
A.

NÁKLADY

I.

II.
III.
IV.
V.

B.

II.
III.
IV.
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Celkem

2,445
67

34
0

2,479
67

1
7
7
2,363
0

0
0
0
34
0

1
7
7
2,397
0

23
23
6
6
29
21
0
8
2,503

0
0
0
0
0
0
0
0
34

23
23
6
6
29
21
0
8
2,537

1,540
1,540
531
531
412
1
1
2,484

0
0
0
0
34
0
0
34

1,540
1,540
531
531
446
1
1
2,518

19
19

0
0

19
19

VÝNOSY

I.

C.
D.

Spotřebované nákupy a nakupované služby
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
3. Opravy a udržování
4. Cestovné
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
10. Mzdové náklady
Daně a poplatky celkem
15. Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
19. Kurzové ztráty
21. Manka a škody
22. Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

Hlavní Hospodářčinnost ská činnost

Provozní dotace
1. Provozní dotace
Přijaté příspěvky
3. Přijaté příspěvky (dary)
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
8. Kurzové zisky
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2018
(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
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5

Statutární orgány a změny provedené v účetním období:
předseda: Mgr. Martin Kameník

6

Informace o zakladatelích (resp. zřizovatelích):
spolek (dříve občanské sdružení) byl založen 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 7.497 Kč

9

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, a rozvahový den:
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, rozvahový den 31. 12. 2018

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. 504/1991 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
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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
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 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:
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.

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
o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamži13 Informace
kem sestavení účetní závěrky:
mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události

14 Účasti v obchodních společnostech:
žádné
splatných dluhů pojistného na sociální pojištění, veřejné zdravotní pojištění
15 Přehled
a evidovaných daňových nedoplatků s datem vzniku a splatnosti:
účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah

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
částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší
18 Dlužné
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
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20 Celková výše dluhů neobsažených v rozvaze:
účetní jednotka nemá pro tento bod žádný obsah
hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností a pro účely daně
21 Výsledek
z příjmů:
hlavní činnost

0,– Kč

22 Informace o zaměstnancích – počet, osobní náklady:
počet zaměstnanců přepočtený za zdaňovací období 2018:

0

osobní náklady:

22.596

23 Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů:
žádné
členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků
24 Účasti
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 2018 byly v rámci hlavní činnosti realizovány následující projekty:

RDV
MV18
V4
ROZ

výnos

náklad

zisk + /
ztráta 0,00 Kč

Jan Barta – Rok do voleb, účelový dar
+ spoluúčast ( 7.000)
MV – Protikorupční právní poradna

229.000,00
Kč
1.010.300,40
Kč

229.000,00
Kč
1.010.300,40 0,00 Kč
Kč

V4 – hodnocení radničních periodik
(spolupráce PL, SK)
Rozsochatec 2018 (Litomyšl)

529.973,77
Kč
20.000,00 Kč

549.215,44
-19.241,67
Kč
Kč
20.000,00 Kč 0,00 Kč
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SKOL

Jan Barta – účelový dar (školení
Právní minimum a Právní maximum pro zastupitele)

projekty celkem
1,000

hlavní činnost
vedlejší činnost – podnájem

Celkem

59.327,00 Kč

59.327,00 Kč CZK 0,00

1.848.601,17
Kč
635.801,76
Kč
34.032,00 Kč
2.518.434,93
Kč

1.867.842,84
Kč
635.801,76
Kč
34.032,00 Kč
2.537.676,60
Kč

-19.241,67
Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-19,241.67
Kč

27 Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů:
účetní jednotce nevznikl daňový základ, výsledkem byla daňová ztráta 0,– Kč

28 Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období:
žádné
k významným položkám, resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku
29 Komentář
a ztráty:
hlavním zdrojem financování činnosti spolku Oživení byly v roce 2018 příspěvky a dotace

30 Přehled o veřejných sbírkách:
žádné

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

Okamžik sestavení účetní závěrky: 5. 4. 2019
Sestavila:
Klára Dušáková
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