
 

Oživení, z.s. oziveni.cz Tel.:  + 420 608 732 091 
Muchova 13 oziveni@oziveni.cz   
160 00 Praha 6 fb.com/oziveni.cz  IČO: 673 65 353 

 

Etický kodex  

pracovníků a členů spolku Oživení, z. s. 

 

Naše vize: Jsme nevládní neziskovou organizací, která prosazuje principy transparentní veřejné 

správy a udržitelného rozvoje.  

Poslání organizace: Podporujeme rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu a 

prosazujeme principy udržitelného rozvoje.  

Cíle našich aktivit: 

• demokratická, zodpovědná a ohleduplná společnost  

• transparentní veřejná správa založená na vládě práva  

• aktivní účast občanů na veřejném rozhodování  

Principy, kterými se řídíme:  

• V souladu s naší vizí a naším posláním pracujeme na dosahování cílů. 

• Jsme dobrovolná, nezisková, nestátní a nestranická organizace.  

• Dbáme o dobré jméno organizace, zachováváme a posilujeme její důvěryhodnost a 

profesionalitu při jednání s veřejností a představiteli veřejné správy, komerčního sektoru 

i ostatních nevládních neziskových organizací.  

• Při realizaci našich aktivit jednáme vždy odpovědně a nestranně a vždy se snažíme o 

objektivní a korektní rozhodnutí, uskutečněná na základě ověřených informací.  

• Člen sdružení či pracovník organizace je povinen oznámit a projednat s ostatními členy a 

pracovníky situace, jež jeho samého či organizaci mohou uvést do střetu zájmů či ohrozit 

nezávislost a nestrannost organizace.  

• V zájmu transparentního vystupování organizace každoročně zveřejňujeme ucelené údaje 

o aktivitách a financování organizace.  

• Způsob a zdroje financování volíme tak, aby nebyly v rozporu s našimi cíli a naším 

posláním.  

Souhlasím s tímto etickým kodexem a respektuji a zavazuji se dodržovat principy v něm uvedené. 

Jsem si vědom/a, že v případě porušení některého z principů tohoto etického kodexu, může Valná 

hromada Oživení na základě návrhu kteréhokoliv člena spolku rozhodnout o zrušení mého 

členství, respektive o ukončení spolupráce se mnou.  

Toto znění etického kodexu bylo schváleno Valnou hromadou Oživení, z. s. dne 7.4.2021. 

 

Seznam členů spolku Oživení, z.s. ke dni 7.4.2021: 

Marek Zelenka, Lenka Ježková, Šárka Trunkátová, Radana Tichavská, Marie Čiverná, Marián 

Kišďurka, Kristýna Andrlová, Jan Kotecký, Andrea Kohoutková, Jarmila Johnová, Vít Sochovský 
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Výsledek projednání střetu zájmů z valné hromady spolku ze dne 7.4.2021 

V souladu s Etickým kodexem Oživení, z.s. byly členy Oživení. z.s. projednány potenciální střety 

zájmů: 

a) současných členů a pracovníků Oživení, z.s.:  

• Marek Zelenka – předseda spolku; zastupitel města Olomouce (nestraník za STAN), člen 

Dozorčí rady Dopravního podniku města Olomouc, a.s.; 

• Jan Nevyjel – právník právní poradny; asistent poslance a místopředsedy Poslanecké 

sněmovny Vojtěcha Pikala (Pirátská strana), člen Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Bohumína. 

Po dobu výkonu zmíněných funkcí se aktivity Oživení, z.s., a to především v souvislosti s projektem 

právní poradny, nebudou vztahovat k činnosti města Olomouce, Olomouckého kraje, města 

Bohumína nebo poslanců Pirátské strany. Případní tazatelé budou odkazováni na jiné 

protikorupční organizace. Oživení, z.s. nevstoupí do žádného obchodního vztahu se zmíněnými 

městy a Olomouckým krajem, včetně všech městských a krajských organizací a nebude se ani 

veřejně k jejich činnosti vyjadřovat. Výjimkou jsou pouze systémové projekty, v jejichž rámci jsou 

hodnoceny všechny kraje nebo všechna krajská města podle jednotné metodiky.  

Vyjádření, která pronesou výše uvedení členové a pracovníci Oživení, z.s. v rámci výkonu svého 

mandátu nebo funkce, nevyjadřují názor Oživení, z.s.  

b) bývalých členů a pracovníků Oživení, z.s.: 

• Martin Kameník – bývalý předseda a člen spolku (do 13. února 2019); poradce primátora 

Hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba pro protikorupční témata a oblast veřejných zakázek 

• Štěpán Rattay – bývalý předseda a člen spolku (do 22. ledna 2020); zastupitel Městské 

části Praha 5 za Pirátskou stranu a předseda Kontrolního výboru 

Po dobu výkonu zmíněných funkcí budou při aktivitách Oživení, z.s., a to především v souvislosti 

s projektem právní poradny, případní tazatelé výslovně upozorněni na tyto potenciální střety 

zájmů a v případě, že z tohoto důvodu budou chtít spolupracovat s někým jiným, budou odkázáni 

na jiné protikorupční organizace.  

Vyjádření, která pronesou zmínění bývalí pracovníci a členové Oživení, z.s. v rámci výkonu svého 

mandátu nebo funkce, nevyjadřují názor Oživení, z.s.  

Prohlášení k finančním dotacím od státu 

Soutěžit ve veřejných otevřených výzvách o státní dotační podporu nepovažujeme za střet zájmů. 

Naopak skutečnost, že je stát schopen financovat i projekty, které mohou být kritické k jeho vlastní 

činnosti, považujeme za pozitivní rys a naplnění demokratické podstaty státu.  Financování z 

veřejných zdrojů považujeme za transparentnější než dary od některých velkých soukromých 

donorů, kteří mohou skrze organizace prosazovat své osobní zájmy. Naopak veřejné instituce mají 

společný zájem jako Oživení, z.s., a to dobré fungování veřejné správy a samosprávy v ČR. Naše 

projekty financované z veřejných zdrojů jsou uvedeny na webových stránkách Oživení, z.s. 
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