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SLOVO ÚVODEM1
Rok 2019 byl pro Oživení rokem přelomovým. 
Vstoupili jsme do něj s novým předsedou a s no-
vou energií, ale také s  malou finanční stabilitou 
a nejasným výhledem do budoucna. První polo-
vinu roku jsme díky omezené nabídce projektů 
napřeli síly k pořádání placených seminářů, ško-
lení a auditů. Máme velkou radost, že o naše služ-
by a zkušenosti byl takový zájem, že nám to sta-
čilo na zajištění základního fungování organizace.  

Naopak v závěru roku následovala velká grantová 
jízda, kdy jsme soutěžili o nové systémové granty 
OSF a v několika dalších výzvách, které nabízely 
podporu cílů, jichž se Oživení snaží dosáhnout. 
Uspěli jsme se 4 grantovými žádostmi, a rok 2019 
tak zakončili v mnohem stabilnější situaci a s plá-
nem na rozšiřování našeho týmu.   

Předně nás čeká komplexní změna komunika-
ce navenek a směrem k našim podporovatelům. 
Prehistorický web, jednotný komunikační styl 
a pravidelný kontakt s dárci, to vše bude mít na 
starosti nový kolega.  

Zásadními milníky roku 2019 byly rovněž dva pro-
jekty, na kterých se podílíme v rámci Rekonstruk-
ce státu. Prvním jsou veřejné zakázky malého 
rozsahu. S kolegy z EconLabu jsme sepsali vlast-
ní metodiku pro tyto zakázky, která svým pojetím 
vybočuje z dosavadních zajetých kolejí. Podařilo 
se ji dokonce dostat mezi oficiální metodiky Mi-
nisterstva pro místní rozvoj. V roce 2020 budeme 
usilovat o její závaznost pro státní správu a euro-
fondy. Revoluce malých zakázek je na spadnutí. 

Další projekt se týká reformy antimonopolního 
úřadu právě ve vztahu k  veřejným zakázkám. 
S kolegy z Frank Bold a Transparency Internatio-

nal ČR jsme vymysleli nové pojetí úřadu vyloženě 
pro veřejné zakázky, které již obstálo v mnohako-
lovém připomínkovém procesu. 

Oživení je zodpovědné za onu zásadní legislativní 
část celého návrhu. Následující roky ukážou, zda 
se nám reforma zdaří i v parlamentu.  

Vážení přátelé, děkuji za Vaši důvěru a těšíme se 
na spolupráci i v následujících letech

Marek Zelenka
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Spolek Oživení již funguje více než 20 let. Zpo-
čátku se mezi hlavní témata řadila podpora cyk-
listické dopravy v  Praze a  obecnější otázky ži-
votního 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 stře-
tu zájmu nebo vydávání radničních periodik. Mezi 
další důležitou část naší činnosti patří šíření po-
vědomí o dobré praxi v oblasti zmíněných témat.  

O VZNIKU ORGANIZACE2

CO  DĚLÁME3
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 ŘEŠÍME4
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 organizací Transparency International za 
rok 2019, kde se hodnocení České republiky stá-
le příliš nezlepšuje. Slova o potřebě transparent-
nosti, protikorupčních opatření, nezávislosti státní 

správy, efektivnosti úřadů jsou pronášena velmi 
často, ne vždy se ale promítají do reálné činnosti 
vlády, samospráv obcí a rozhodování úřadů. Pro-
to prostřednictvím svých aktivit usilujeme o pro-
sazování kroků, které povedou ke koncepčním 
změnám ve výše zmíněných oblastech.
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Poslední zpráva GRECO: 
podle zprávy skupiny Rady Evropy se Česká republika stále nedostatečně věnuje zavádění 

protikorupčních doporučení – termín pro další hodnocení byl stanoven na konec roku 2020: 

https://www.justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=skupina-greco-zhodnotila-jak-ceska-
-republika-plni-doporuceni-v-oblasti-prevence-korupce

Průzkum EY a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR  
- pro 81 % podnikatelů a manažerů je korupce v ČR častý jev:  https://www.investicniweb.cz/
news-pruzkum-pro-81-procent-manazeru-je-korupce-v-cr-rozsireny-jev/

DATOVÉ PŘÍSPĚVKY

Umístění ve světovém hodnocení TI - indexu vnímání korupce 2019 
oproti roku 2018 ČR v tomto hodnocení opět poklesla o 3 body, což vedlo ke snížení o 6 příček 

v žebříčku, o pozici se dělíme s Kostarikou, Lotyšskem a Gruzií; průměr EU 64/100, ČR 56/100: 
https://www.transparency.cz/cpi2019/ 
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KDE VIDÍME PŘÍČINU?

Identifikovat konkrétní příčiny je obtížné, z naší činnosti ale můžeme definovat několik vlivů, které vnímá-
me jako podstatné pro současnou situaci

Politická reprezentace na nejvyšší úrov-
ni 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 oznamo-
vatelů, který nakonec bude přijat až díky 
přijetí směrnice EU. Služební zákon pro za-
jištění nezávislosti veřejné správy byl také 
přijat až po tlaku z  Evropské unie, navíc 
v minimalistické verzi a následně byl ještě 
změkčen novelizací. 

Neochota prosazovat systémová řešení 
– Politici se mnohem častěji soustředí na 
tzv. rychlá vítězství, která jsou pro občany 
dobře viditelná, než na dlouhodobé, sys-
témové cíle. 

Snaha uspokojit různé zájmové skupiny – 
Mnoho protikorupčních opatření obsahuje 
nekoncepční výjimky, o které se svádí po-
litický boj ještě roky po účinnosti daného 
zákona, příkladem jsou výjimky ze zákona 
o  registru smluv nebo výjimky v  zákoně 
o střetu zájmu pro ČEZ a České dráhy. 

Z POZICE POLITICKÉ REPREZENTACE

Nečinnost - Politiku občané standardně 
vnímají jako něco nekalého, mnoho lidí 
uvádí, že se nezajímají o veřejné dění, ne-
chtějí si politikou špinit ruce.

Zklamání - Pokusy občanů zvolit nově za-
ložené politické strany a hnutí bez korupč-
ní historie velice často nevedly ke zlepšení.

Neznalost - Široká veřejnost má nízké po-
vědomí o  politickém systému, zákonech 
a kompetencích jednotlivých orgánů.

Strach - Chybí podpora oznamovatelů 
nekalého jednání.

Z POZICE OBČANŮ
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DŮSLEDKY5
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, nikdo říci nedokáže, 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 ovlivňují rozhodování politiků 

„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 vyso-

ký vliv i média (14 %), viz průzkum CVVM z dubna 2018: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form-
2content/documents/c2/a4625/f9/pd180518b.pdf

nízká politická participace
Nejčastěji se respondenti průzkumu CVVM domnívali, že lidé vstupují do politických stran kvůli zís-

kání kontaktů (83 %) a kvůli získání výhodných pozic a funkcí v budoucnu (82 %), tzn. více než čtyři 

pětiny dotázaných. Přibližně tři čtvrtiny (76 %) předpokládají, že lidé vstupují do politických stran s vi-

dinou 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 sou-
časnosti 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
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JAKÉ JE NAŠE ŘEŠENÍ 6
NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY:

Legislativní a formální prosazování našich cílů - členství v poradních orgánech vlády a pracov-

ních skupinách. Členství v zastřešujících iniciativách týkajících se našich téma

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

1

Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k veřejným zakázkám

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. 

2

Nabídka expertních služeb - školení, semináře, audity. Tyto služby, pokud nejsou začleněny 

pod probíhající projekt, jsou zpoplatněné.
3

Od roku 2019 jsme členy Whistleblowing International Network

Monitorovací výbor Operačního programu Zaměstnanost

garantská role v platformě Rekonstrukce státu

členství ve spolku Otevřená města, z.s.
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LEGISLATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ CÍLŮ:

V roce 2019 jsme s našimi partnery nastartovali práce na dvou systémových změnách v oblasti 
veřejných zakázek. Zaměřené jsou na nejproblematičtější oblasti – na nejméně kontrolovanou 
oblast a centrální dohled nad zakázkami:

1

Nejméně kontrolovanou oblastí jsou zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání není uprave-

no zákonem. Jedná se o zakázky do limitu 2 milionů, resp. 6 milionů korun. 

Naším cílem je prosadit jednotnou metodiku zadávání těchto zakázek, která usnadní život 

zadavatelům, vyřeší jejich nejistotu, zda správně zadávají, a sjednotí přístup při čerpání ev-

ropských dotací. 

Výstupy: zatím nezávazná metodika je již sepsána, ale většina aktivit na prosazení závaz-

nosti a spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj probíhá v roce 2020. 

Spolupracujeme zejména s EconLab, dále s Ministerstvem pro místní rozvoj a Rekonstrukcí 

státu.

Pomyslně na druhé straně stojí snaha o reformu zastřešující instituce pro metodický výklad 

a dohled nad zakázkami – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Cílem je vytvořit nový systém úřadu, který bude zodpovědný pouze za kontrolu veřejných 

zakázek. V současné době jde pouze o jednu z činností ÚOHS. Návrh řeší všechny proble-

matické rysy, které spatřujeme v současném nastavení úřadu, a do dalších let je naším cí-

lem prosadit zákon, který zohledňuje naše návrhy, a zasadit se tak o zlepšení celého pro-

středí zadávání veřejných zakázek. 

Výstupy: návrh reformy ÚOHS, pokračujeme v konzultacích s odbornou veřejností a v roce 

2020 očekáváme schvalování zákona. 

Spolupracujeme zejména s Frank Bold a Transparency International ČR, dále s Rekonstrukcí státu.  

a

b
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V roce 2019 byla schválena evropská směrnice na ochranu oznamovatelů, a  tím byla zahájena 

dvouletá lhůta pro začlenění požadavků, které ze směrnice vyplývají, do českého právního řádu. 

S ohledem na tento velmi příznivý vývoj jsme právě ochranu oznamovatelů zvolili jako téma pro 

systémový projekt OSF. Čtyřletý projekt začne v březnu 2020 a jeho cílem je nejen dobrý zákon, ale 

také široká osvěta o tématu whistleblowingu a další aktivity, které pomohou zlepšit prostředí pro 

oznamování nekalostí. 

2
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PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

NAŠE PROJEKTY

PORADNA

Právní poradna nabízí bezplatné expertní a právní poradenství. Dlouhodobě poskytuje podporu v téma-
tech, 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 poradna. Tým Oživení navštíví desítky obcí, kde pomáhá s konkrét-
ními právními problémy nebo se účastní veřejných debat a  jiných akcí. Díky pravidelným grantům na 
prevenci korupčního jednání od Ministerstva vnitra vedeme právní poradnu již téměř deset let.  

Cíl projektu: 
Poskytovat bezplatnou pomoc při řešení témat, která se týkají korupčního jednání a nedodržování záko-
nů, pomáhat občanům i zastupitelům s orientací v aktuální legislativě, sdílet dobrou praxi, nabízet řešení, 
která se již v minulosti osvědčila, a občas také poskytovat morální podporu.

Výstupy projektu: 

zpracovali jsme 312 podnětů

12 nejzávažnějších či nejzajímavějších kauz jsme sepsali na webu Oživení

zúčastnili jsme se 1 veřejné debaty v Libčicích nad Vltavou, která se týkala vydávání obecní-

ho zpravodaje

s naší mobilní právní poradnou jsme opět strávili 2 týdny na cestách a navštívili 13 obcí a měst

vydali dva newslettery: Jednací řád zastupitelstva a Zadávací směrnice k veřejným zakázkám
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Dopad projektu: 
Dopady projektu byly ovlivněny pozdějším rozhodnutím o přidělení dotace ze strany ministerstva. Rozhod-
nuto bylo až v červnu, což představuje téměř polovinu celého času na aktivity v rámci projektu. Na začátku 
roku jsme proto v poradně zodpovídali jednodušší dotazy a pokračovali v rozpracovaných kauzách.

Výzvou zaslanou všem zastupitelům Prahy 15 jsme upozornili na fakt, že rada vyhlásila 

záměr prodeje vodárny v rozporu s podmínkami, na kterých se již dříve zastupitelé dohodli, 

a na podkladě jiných znaleckých posudků. Ačkoliv se prodej nepodařilo odvrátit, cena, za 

kterou městská část pozemek nakonec prodala, byla o sedm milionů vyšší, než uváděl no-

vější kontroverzní znalecký posudek rady městské části. 

V květnu tohoto roku jsme se na podnět oznamovatele začali zabývat nájemními smlouvami 

reklamních ploch, které pro hlavní město Prahu spravuje její příspěvková organizace Tech-

nická správa komunikací. Ta pronajímá přes 200 mostních lávek za desetinásobně nižší cenu, 

než je cena srovnatelných reklamních ploch v Praze. Vedení TSK navíc nevýhodnou smlouvu 

nevypovědělo ve smlouvou stanoveném termínu, čímž prodloužila její trvání o dalších deset 

let. Naše trestní oznámení na porušení povinnosti při správě cizího majetku policie odložila. 
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ZAJÍMAVÉ KAUZY ROKU 2019

Na podnět oznamovatele jsme se v říjnu uplynu-
lého roku začali zabývat podezřelým převodem 
obecních nemovitostí v obci Hatín. Ta vyvěsila na 
své úřední desce záměr k prodeji několika obec-
ních pozemků k  výstavbě rodinných domů. Po 
půl roce zastupitelstvo odsouhlasilo prodej jed-
noho z  pozemků jednomu ze zájemců. Z  blíže 
nespecifikovaných důvodů se ale tento zájemce 
nikdy vlastníkem pozemku nestal. Až za další rok 
prodalo zastupitelstvo pozemek svému starosto-
vi, aniž by obec vyvěsila nový záměr nebo staros-
ta oznámil svůj střet zájmů. O možnosti pozemek 
koupit se veřejnost rok a půl vůbec nedozvědě-
la a starosta mohl získat pozemek za nerovných 
podmínek. Podali jsme proto podnět na státní 

zastupitelství a  Ministerstvo vnitra. Vnitro na zá-
kladě našeho podnětu úspěšně vykonalo dozor 
nad obcí Hatín, která učinila souhlasné prohlášení 
o uznání vlastnického práva mezi obcí a staros-
tou. Tímto prohlášením se stala předmětná kupní 
smlouva, na jejímž základě došlo k převodu vlast-
nického práva k obecnímu pozemku, neplatnou 
a vlastníkem zmíněného pozemku se opět stala 
obec. Na základě sdělení jak ministerstva, tak 
okresního státního zastupitelství bylo toto smluv-
ní ujednání doloženo, stejně jako potvrzení o tom, 
že byl podán vklad práva do katastru nemovitostí. 
Vzhledem k tomu, že byl výkon dozoru ze strany 
ministerstva účinný, okresní státní zastupitelství 
věc odložilo. 

KAUZA NEZÁKONNÉHO PRODEJE OBECNÍ NEMOVITOSTI
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KAUZA ZNALEC

Případ soudního znalce Jaroslava Krátkého do-
kládá stav, ve kterém se znalectví a  jeho kvalita 
v České republice nacházejí. V roce 2017 jsme se 
na základě podnětu oznamovatele zabývali ne-
výhodnými prodeji obecních pozemků v Telči. Na 
tyto pozemky si nechalo tehdejší vedení radnice 
udělat postupně dva znalecké posudky od Ing. 
Jaroslava Krátkého na cenu zjištěnou, kterou pak 
v zastupitelstvu vydávalo za cenu obvyklou. Když 
jsme nevýhodný prodej napadli u  Ministerstva 
vnitra a Policie ČR, nechalo si ministerstvo vyho-
tovit vlastní znalecký posudek, který odhadl cenu 
pozemků na více než šestinásobek. 

Policie nakonec věc odložila na základě dalšího 
znaleckého posudku Jaroslava Krátkého, který 

cenu těch samých pozemků odhadoval již potřetí. 
Kvůli jeho podjatosti jsme v uplynulém roce podali 
podnět ke Krajskému soudu v Brně. Ačkoliv kraj-
ský soud ve svém rozhodnutí uvedl, že jmenování 
Ing. Krátkého k vypracování třetího posudku bylo 
„nešťastné“ a  jeho první odborná vyjádření „hra-
ničící se znaleckou etikou“, podjatý podle soudu 
ve věci nebyl. Jelikož jeho předešlé dva posudky 
nebyly ověřeny znaleckou doložkou, tj. nejedna-
lo se o znalecké posudky ve smyslu zákona, ale 
pouze o „odborná vyjádření“, a jeho třetí posudek 
nebyl revizním posudkem znalce jmenovaného 
Ministerstvem vnitra, ale „oponentním“, a  to jen 
částečně, nebylo shledáno naplnění skutkové 
podstaty přestupku a věc byla odložena. 

období trvání projektu:  leden 2019 - prosinec 2019
realizátoři projektu: Marek Zelenka, Jan Nevyjel, Šárka Trunkátová
podpořeno: Ministerstvo vnitra, 998 270 Kč
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OSIFE BARCELONA

V říjnu 2019 se nám podařilo uspět u Open Society Initiative for Europe s projektem, který je zaměřen 
na vnitřní posílení a stabilizaci neziskových organizací. Jelikož přelom roku 2018/2019 nebyl pro Oživení 
jednoduchý, máme velkou radost, že můžeme vyčlenit kapacity pro větší zapojení našich dárců a pod-
porovatelů, sdílet se širším okruhem lidí naše aktivity a zlepšit naši komunikaci s veřejností.  

Cíl projektu: 
Cílem projektu je věnovat se více vnitřnímu nastavení Oživení a komunikaci s našimi příznivci. 

Výstupy projektu: 
Projekt začal trochu se zpožděním, koncem října 2019, takže výstupy zatím nejsou k dispozici. V roce 
2019 proběhlo výběrové řízení na nového kolegu/kolegyni, který bude mít zkušenosti s komunikací té-
mat, jimiž se zabýváme, a stane se hlavní spojkou Oživení s našimi podporovateli a dárci.

Dopad projektu: 
dopady projektu budou také patrné zejména ve zhodnocení naší činnosti za rok 2020.

období trvání projektu:  říjen 2019 - březen 2022
realizátoři projektu: Jakub Varvařovský a celý tým Oživení
podpořeno: Open Society for Europe, 31 308 USD
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ÚČAST V PROJEKTECH JINÝCH ORGANIZACÍ:

WIN KONFERENCE GLASGOW

V září 2019 jsme se jako noví členové zúčastnili první mezinárodní konference pořádané organizací Whis-
tleblowing International Network v Glasgowě. Sešlo se zde více než 80 účastníků z 25 zemí světa, aby 
sdíleli své zkušenosti s ochranou oznamovatelů. Mezi řečníky byli jak oznamovatelé, tak lidé z organizací, 
které se snaží oznamovatelům pomáhat. 

Cíl konference: 
Sdílet dobrou praxi, úspěchy a neúspěchy, možnost poznat se osobně a navázat vztahy mezi různými 
organizacemi. Konference byla zároveň spojena s oslavou jednoho z největších úspěchů, kdy se organi-
zacím sdruženým ve WIN (jako je Transparency International a další organizace) a dnes již bývalé poslan-
kyni Evropského parlamentu Virginii Rozière podařilo prosadit schválení evropské směrnice o ochraně 
oznamovatelů. 

Dopad konference: 
Díky účasti na konferenci jsme v Oživení získali přehled, jak jsou na tom s ochranou oznamovatelů další 
země, měli jsme možnost mluvit s oznamovateli, s lidmi z organizací prosazujících ochranu oznamova-
telů a načerpat inspiraci a zkušenosti pro efektivnější prosazování ochrany oznamovatelů v České re-
publice. 

Termín konání:
11. – 12. 9. 2020



18

EAT (EXPANDING ANONYMOUS TIPPING)

Cíl projektu: 
Od února 2019 jsme součástí evropského projektu, jehož cílem je zlepšit možnosti oznamování nekalých 
jednání – jak pro oznamovatele (whistleblowery), tak příjemce oznámení.  

Projektem chceme současně pomoci s připravovanou transpozicí evropské směrnice, která od konce 
roku 2019 ukládá povinnost zřídit bezpečné interní oznamovací mechanismy všem zaměstnavatelům 
s 50 a více zaměstnanci, obcím nad 10 000 obyvatel a státem vlastněným či ovládaným podnikatelským 
osobám. 

Díky projektu nabízíme veřejným i soukromým subjektům zavedení nástroje pro anonymní oznamování 
GlobaLeaks (GL) zdarma společně s nastavením celého systému oznamování podle jejich potřeb. 

Projekt byl podpořen Evropskou komisí a jeho implementace probíhá v 11 členských zemích. Máme tak 
jedinečnou příležitost podpořit oznamovatele v ČR, spolupracovat s různými subjekty a zároveň sdílet 
zkušenosti s partnerskými organizacemi. 

Výstupy projektu: 
Projekt je v realizaci, jeho kompletní výstupy budou představeny v následujícím roce. Probíhá nabídka 
a zavádění nástroje zejména ve veřejné správě, mnohem méně se nám zatím daří prorazit v soukromém 
sektoru.  

Projekt EAT a především nástroj pro bezpečné oznamování GlobaLeaks jsme představili v dubnu na 
konferenci Otevřených měst v Pardubicích a v září na konferenci Chránené oznamovanie protiprávne-
ho konania na pracovisku v Bratislavě. Spolupracujeme s Otevřenými městy a členy této platformy, ale 
výstupy projektu stále nejsou v České republice a na Slovensku takové, jaké bychom si představovali.

Handbook: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ikJQephCXELNvfreE9W9L6t1qeUo7owb
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Trvání projektu: 02/2019-01/2021
Dopad projektu: Zatím je předčasné hodnotit, příští rok bude zhodnocen jak dopad projektu v rámci 
České republiky a Slovenska, tak ve všech zapojených zemích.
Realizátoři projektu: Šárka Trunkátová, Lenka ježková a Lenka Svobodová
Stránka projektu: https://eatproject.eu/
Podpořeno: Evropská komise, 62,932 EUR                                                           

Partneři: 
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NABÍDKA EXPERTNÍCH SLUŽEB

SEMINÁŘE

V roce 2019 jsme proškolili na 200 zastupitelů a 60 úředníků samospráv napříč republikou. Seminářů 
právního maxima či minima se zúčastnili zastupitelé z Českých Budějovic, Jihlavy, Chocně, Pardubické-
ho, Plzeňského či Olomouckého kraje. Dále jsme školili zastupitele Prahy 1 a 10. S prevencí korupčního 
jednání jsme seznámili pracovníky Katastrálního úřadu. 

ZPRAVODAJE NA KONFERENCI TRANSPARENTNÍ SAMOSPRÁVA A OBČANSKÁ PARTICIPACE

Téma radničních zpravodajů dostalo prostor na závěrečné konferenci pořádané Asociací pro transpa-
rentnost. O příspěvek zaměřený na radniční zpravodaje z pohledu občanské participace projevilo publi-
kum zájem a padalo mnoho dotazů na to, jak účinně dosáhnout zvýšené kvality vydávaných zpravodajů.
  
Přestože se touto problematikou zabýváme dlouhodobě, situace není příliš optimistická – dokud není 
ve vedení samosprávy vůle pojmout zpravodaj jako nezávislé a objektivní médium pro všechny občany, 
existuje velmi málo nástrojů, jak zpravodaj skutečně zlepšit. Jednou z nejúčinnějších možností je to, aby 
se opoziční zastupitelé domáhali prostoru pro prezentaci svých názorů, klidně i prostřednictvím soudů.  

Skutečně kvalitní zpravodaj potřebuje péči redakční rady, opravdovou nezávislost na politicích a zvídavé 
novináře, kteří vnímají potřeby novinářské profese. 

místo konání: Pardubice, 12.listopadu 2019
pořadatel: Asociace pro transparentnost, z. s., ve spolupráci s  Transparency International a  Minister-
stvem pro místní rozvoj.
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Cílem semináře 
je naučit nejen nové zastupitele základní právní souvislosti, na které mohou narazit s  výkonem své-
ho mandátu. Jak využít svůj mandát v mezích zákona na maximum jsme v uvedených městech školili 
napříč politickým spektrem, v celkem 25 různých politických stranách a hnutích. Zastupitelé nejčastěji 
řešili téma veřejných zakázek a střetu zájmů, proto jsme pro ně přichystali speciální semináře na daná 
témata. Těmto tématům se snažíme věnovat své newslettery, které zasíláme prostřednictvím naší právní 
poradny.

nabídků seminářů pro zastupitele naleznete na stránkách: https://www.seminare.oziveni.cz/

AUDITY ZPRAVODAJŮ:
V roce 2019 jsme provedli několik auditů zpravodajů a/nebo analýz pravidel. Analýza proběhla ve městech 
Nové Město na Moravě, Soběslav, Vejprnice, Libčice nad Vltavou, Lednice, Mnichovo Hradiště, Choceň.  

REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ 
Rehabilitační úřad v Hrabyni nás oslovil s žádostí, zda bychom jim pomohli s aktualizací Interního proti-
korupčního programu a s nastavením funkčního systému hodnocení rizik. Na základě rozhovorů s per-
sonálem jsme vytvořili mapu rizik. Ta je podkladem pro sledování konkrétních činností či postupů, které 
mohou být z pohledu korupce rizikové. Nově byla ustavena prošetřovatelka, která je jedinou osobou, jíž 
mohou zaměstnanci ohlašovat případná pochybení. 

NOVÁ SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VE ŽĎÁRU NA SÁZAVOU
Ve Žďáru nad Sázavou jsme pořádali workshop pro radu města a městské organizace a pomáhali přena-
stavit interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek.  

SPOLUPRÁCE S VEDENÍM MĚSTA CHOCEŇ 
S novým vedením Chocně jsme v pravidelném kontaktu a řešili jsme již např. nastavení radničního peri-
odika, správné nastavení veřejných zakázek nebo vlastnické politiky. 

BRNO STŘED 
Na rizikové nastavení veřejných zakázek jsme brněnskou městskou část upozorňovali již v auditu v roce 
2017. Naše upozornění následně potvrdila svým zásahem policie. Pro městskou část jsme nyní vypraco-
vali další audit, zaměřený na čtyři konkrétní podezřelé zakázky, a na základě nich jsme pomáhali změnit 
celé interní nastavení zadávání veřejných zakázek. 



Naše aktivity v minulém roce podpořili 

Děkujeme Janu Bartovi, který ještě jednou podpořil naše aktivity. Díky němu jsme mohli proškolit velké 
množství zastupitelů.  
 

Poděkování patří také všem ostatním dárcům, kteří nám svými pravidelnými nebo jednorázovými finanč-
ními dary pomáhají v naší činnosti, firmě UVT, která nám zajišťuje IT podporu, a všem ostatním lidem, 
kteří s námi spolupracují.  
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Luděk Holoubek   
Igor Kyselka   
Jan Báča    
Martin Kameník   
Vít Masopust    
Radek Ocelák    
Olga Richterová   
Jakub Stránský   
Karel Suchomel   
Jan Barta    
Jáchym Hercher   
Michal Turek    
Jiří Šimána    
Rodan Hojgr    
Roman Krejčí    
Jan Jirka    
Michal Karásek   
Hana Heringová   
Anna Bugan    
Miroslav Kalous   
Martin Molák    
Marie Kordovská   
Marek Boček    
Martin Lojek    

Celkový součet   

DÁRCI OŽIVENÍ8
1 200
1 340

150 000
16 900

1 800
1 200
5 100
1 200

150
175 000

8 400
1 024
1 200
1 600
2 000
3 000

12
2 400
2 400
3 000
1 200
1 200

400
200

381 926
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KANCELÁŘ OŽIVENÍ V ROCE 2019

Lenka Ježková Šárka Trunkátová 

Klára Dušáková

Marek Zelenka

Lenka Svobodová Jan Nevyjel

Jakub Josef

ČLENOVÉ SPOLKU:

Kristýna Andrlová, Marie Čiverná, Lenka Ježková, 
Jarmila Johnová, Marián Kišďurka, Jan Kotecký,
Andrea Kohoutková, Tomáš Kramár, Vít Sochovský,
Radana Tichavská, Štěpán Rattay, Marek Zelenka
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2019

 
 
 
 
 
 
 

     
F I N A N Č N Í   Z P R Á V A   2 0 1 9   
ROZVAHA K 31. 12. 2019   
(v tisících Kč)   

  AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 

účetního období  
Stav k poslednímu 

dni účetního období 
A  Dlouhodobý majetek celkem 0 0 
 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 
 II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 32 
          4. Samost. mov . věci a soub. mov. věcí 0 0 
          7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 32 
 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 4 32 
          7. Oprávky k samost. mov. věcem a soub. mov.v. 4 32 
B  Krátkodobý majetek celkem 2 576 2 576 
 I. Zásoby celkem 0 0 
          7. Zboží na skladě a v prodejnách 0 0 
 II. Pohledávky 1 033 1 513 
          1. Odběratelé  14 81 
          4. Poskytnuté provozní zálohy 0 0 
          5. Ostatní pohledávky 1 1 
          8. Daň z příjmu 0 0 

  
        13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování        
s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 1 003 

 
1 416   

          17. Jiné pohledávky 15 15 
 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 542 1 246 
          1. Pokladna 43 34 
          3. Bankovní účty 1 499 1 212 
 IV. Jiná aktiva celkem 1 67 
          1. Náklady příštích období 1 49 
          2. Příjmy příštích období 0 18 
AKTIVA  CELKEM 2 576 2 826 
      0 
  PASIVA   0 
A  Vlastní zdroje celkem 899 1 074 
 I. Jmění celkem 105 216 
          1. Vlastní jmění 7 7 
          2. Fondy 98 209 
 II. Výsledek hospodaření celkem 794 858 
          1. Účet výsledku hospodaření -19 64 
          2. Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení                    0 0 

  
        3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 
let                    813 

 
794 

B  Cizí zdroje celkem 1 677 1 752 
 I. Rezervy 0 0 
 II. Dlouhodobé závazky 0 0 
 III. Krátkodobé závazky 43 1 605 
          1. Dodavatelé 40 16 
          5. Zaměstnanci 0 0 
          8. Daň z příjmu  0 0 
          9. Ostatní přímé daně 2 1 
         12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 1 0 

  
       13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů 
územních samosprávných celků 0 

 
0 

         17. Jiné závazky 0 1 588 
 IV. Jiná pasiva celkem 1 634 147 
          2. Výnosy příštích období 1 634 147 
PASIVA  CELKEM 2 576 2 826 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2019    
(v tisících Kč)    
      

A.  NÁKLADY 
Hlavní činnost Hospodářská 

činnost 
Celkem 

      

 I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 893 88 1 981 

  
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek 57 14 

 
71 

  3. Opravy a udržování 1 0 1 
  4. Cestovné 29 0 29 
  5. Náklady na reprezentaci 1 0 1 
  6. Ostatní služby 1 805 74 1 879 
 II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0 
 III. Osobní náklady 239 8 247 
  10. Mzdové náklady 182 8 190 
  11. Zákonné sociální pojištění 57 0 57 

 IV. Daně a poplatky celkem 9 0 9 
  15. Ostatní daně a poplatky 9 0 9 
 V. Ostatní náklady celkem 67 0 67 
  16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4 0 4 
  19. Kurzové ztráty 61 0 61 
  21. Manka a škody 0 0 0 
  22. Jiné ostatní náklady 2 0 2 
  NÁKLADY CELKEM 2 208 96 2 304 
       
B.  VÝNOSY      
      
 I. Provozní dotace 1 737 0 1 737 
  1. Provozní dotace 1 737 0 1 737 
 II. Přijaté příspěvky 102 0 102 
  3. Přijaté příspěvky (dary) 102 0 102 
 III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 357 122 479 
 IV. Ostatní výnosy 50 0 50 
  8. Kurzové zisky 30 0 30 
  10. Jiné ostatní výnosy 20 0 20 
  VÝNOSY CELKEM 2 246 122 2 368 
   

 
  

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 38 26 64 
D.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 38 26 64 
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 III. Osobní náklady 239 8 247 
  10. Mzdové náklady 182 8 190 
  11. Zákonné sociální pojištění 57 0 57 

 IV. Daně a poplatky celkem 9 0 9 
  15. Ostatní daně a poplatky 9 0 9 
 V. Ostatní náklady celkem 67 0 67 
  16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4 0 4 
  19. Kurzové ztráty 61 0 61 
  21. Manka a škody 0 0 0 
  22. Jiné ostatní náklady 2 0 2 
  NÁKLADY CELKEM 2 208 96 2 304 
       
B.  VÝNOSY      
      
 I. Provozní dotace 1 737 0 1 737 
  1. Provozní dotace 1 737 0 1 737 
 II. Přijaté příspěvky 102 0 102 
  3. Přijaté příspěvky (dary) 102 0 102 
 III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 357 122 479 
 IV. Ostatní výnosy 50 0 50 
  8. Kurzové zisky 30 0 30 
  10. Jiné ostatní výnosy 20 0 20 
  VÝNOSY CELKEM 2 246 122 2 368 
   

 
  

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 38 26 64 
D.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 38 26 64 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2019 
(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  

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

9. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, a rozvahový den 
- od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, rozvahový den 31. 12. 2019 
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Ing. František Meierl  -  auditor  č. oprávnění 1160 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
 
 
Příjemce: zakladatelé spolku Oživení , o.s. se sídlem Muchova 232/13, Dejvice, Praha 6, PSČ 
16000. 
 
Výrok auditora 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku Oživení, o.s. („Spolek") sestavené na 
základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a 
ztráty za rok končící 31.12.2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o spolku jsou uvedeny příloze 
této účetní závěrky. 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku 
k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření  a peněžních toků  za rok 
končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Základ pro výrok 
 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito 
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V 
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky jsme na spolku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z 
uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 
 
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
statutární orgán spolku. 
 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také 
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech 
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda 
ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné 
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 
informací. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou 
a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o spolku, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V 
rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné 
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu spolku za účetní závěrku 
 
Statutární orgán spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán spolku povinno posoudit, zda je spolek 
schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti 
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení spolku nebo ukončení 
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že 
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v 
důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, 
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol 
statutárním orgánem. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem spolku relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního 
systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán spolku uvedlo v příloze 
účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost spolku trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že 
taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší 
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 
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informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti spolku trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali 
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
spolku ztratí schopnost trvat nepřetržitě. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále 
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
 
Praha 5 Zličín dne 18.5.2020 
 
 
Ověření provedl auditor Ing. František MEIERL, Lačnovská 377/8,  155 21  Praha 5 Zličín, 
zapsaný v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1160. 

         
 Ing. František MEIERL 
 auditor ev. č. 1160 
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