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NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY

SLOVO ÚVODEM
Loňský rok byl na jednu stranu pro nás všechny náročný
a v mnohém neobvyklý, nicméně pro nás v Oživení byl
tento rok překvapivě ve znamení růstu. Podařilo se
nám rozšířit tým, posílit naši komunikaci a obklopit se
odborníky z praxe, kteří nám pomohli zlepšit fungování jak v rámci našich odborných a advokačních aktivit
směrem k občanům, veřejnosti i samosprávám, tak lépe
nastavit naše interní procesy.
Rok 2020 s sebou přinesl i náročné zkoušky. Za běhu
jsme museli měnit způsob své práce i plány. Namísto
zrušených veřejných akcí jsme část svých aktivit zvládli
přesunout do online prostoru (např. školení pro nové
zastupitele, BezkorupceTour). Zároveň jsme pro širokou veřejnost spustili nově upravené webové stránky
www.piskamfauly.cz, zaměřené na osvětu a poradenství k připravované ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).
Velký kus práce jsme odvedli na návrhu reformy antimonopolního úřadu. Text zákona i s důvodovou
zprávou ze společné dílny Oživení, Rekonstrukce státu
a Transparency International se dokonce podařilo načíst i jako poslanecký návrh s širokou podporou. Debatu
o pojetí dohledu nad veřejnými zakázkami jsme tak zasadili do námi zvoleného rámce. A o jeho správnosti nás
ujišťují i odborníci z praxe.
S reformou ÚOHS souvisel i tlak na odvolání předsedy ÚOHS Petra Rafaje, který díky nám a svým kauzám
skončil na postu předsedy v prosinci 2020. Výběrové
řízení na pozici nového předsedy se rozhodla vláda vypsat opět až po našem mediálním tlaku.
Dále jsme úspěšně dokončili analýzu krajských periodik a televizí. Tento projekt odhalil zásadní a dlouhodobě neřešené téma a bude mít dohru u správních
orgánů, které díky našim podnětům konečně vyjasní,

kde jsou hranice politické sebeprezentace placené z veřejných peněz.
Velmi si vážíme Vaší podpory. Společně s Vámi, našimi
dárci a fanoušky, sdílíme hodnoty demokracie, transparentnosti a aktivního občanství. Díky Vaší podpoře
můžeme a budeme v naší práci pokračovat s radostí a stejnou energií jako doposud.
A za to Vám moc děkujeme!
S úctou
Marek Zelenka
předseda Oživení, z. s.
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O VZNIKU ORGANIZACE
Spolek Oživení již funguje více než 20 let. Impulsem
pro vznik sdružení byla v začátcích 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.

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?
V ČR dlouhodobě přetrvává přesvědčení občanů, že korupce je jedním z nejdůležitějších problémů naší země.
Veřejné mínění Čechů je podle průzkumů v tomto názoru trvale konzistentní.
Podle posledního šetření CVVM ze začátku roku 2020
si občané například stále myslí, že hlavní vliv na rozhodování politiků má zejména korupce a úplatky společně
se zájmovými skupinami. Občané se naopak nacházejí
až na konci žebříčku, za médii, odbory, vědci a dalšími
skupinami.
Ze zpráv BIS i dalších úřadů vyplývá, že korupce v ČR
existuje, a to nejen ve veřejných zakázkách.
V závěrečné zprávě BIS se píše o několika případech
dlouhodobě budovaných vztahů mezi soukromým dodavatelem a veřejným zadavatelem, který byl založen
především na osobních přátelských vazbách rozhodujících osob. Jejich důsledkem pak bylo např. přehlížení
chyb dodavatele, neuplatňování sankcí nebo zvýhodňování poskytnutím neveřejných informací. Obvyklé

přitom bylo, že motivací zástupců státu nebyla zjevná
korupce, ale snaha zjednodušit si pracovní situaci a nevystavovat se například riziku potíží s novým, neosvědčeným dodavatelem. Pokud pak ze strany zástupců státu docházelo k přijetí korupčního plnění, byly přijímané
materiální výhody často poměrně nevýznamné a zcela
nesrovnatelné s objemem obchodního plnění, příjemcům však poskytovaly určitý pocit výlučnosti.
Z naší praxe anebo například z dat Zindex, a nakonec
i z citace závěrečné zprávy BIS je ovšem patrné, že
zhodnocení situace v ČR, a zejména hledání jejích příčin, může být složitější. Například v zakázkách se velmi
často jedná o chyby způsobené neznalostí a praktickou
nezkušeností s nakupováním služeb a zboží. Situaci
ztěžují i nejasná a nesrozumitelná pravidla, kterými se
mají zakázky řídit. Prostor pro nevýhodné hospodaření
s veřejnými penězi je tak podporován systémově a takto
nejasná pravidla zároveň usnadňují pozici těm, kteří se
snaží vědomě z veřejných financí saturovat své osobní
potřeby a zájmy.
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KDE VIDÍME PŘÍČINU?
Z POZICE POLITICKÉ REPREZENTACE
Politická reprezentace na nejvyšší úrovni
podporuje protikorupční opatření spíše rétoricky než svým rozhodováním.
Neochota prosazovat systémová řešení
– politici se mnohem častěji soustředí na
tzv. rychlá vítězství, kterými se mohou pochlubit před voliči, než na dlouhodobé systémové cíle
Snaha uspokojit různé zájmové skupiny –
mnoho (nejen) protikorupčních opatření
obsahuje nekoncepční výjimky, o které se
svádí politický boj ještě roky po účinnosti
zákona – příkladem jsou výjimky pro ČEZ
a České dráhy ze zákona o registru smluv
nebo výjimky v zákoně o střetu zájmů.

Z POZICE OBČANŮ
Nečinnost – Politiku občané standardně
vnímají jako něco nekalého, 30–40 % lidí
uvádí, že se vůbec nezajímají o veřejné
dění, nechtějí si špinit ruce politikou.
Zklamání – Pokusy občanů zvolit nově založené politické strany a hnutí bez korupční historie velice často nevedly ke zlepšení.
Neznalost – Nízké povědomí o politickém
systému, zákonech a kompetencích jednotlivých orgánů mezi širokou veřejností.
Strach – Chybí podpora oznamovatelů nekalého jednání.

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. V době epidemie se
opět zvyšovala nespokojenost s politickou situací, přes-
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tože nespokojenost stále nedosahuje výše z let 2012
a 2013. Více informací v hodnocení institucí a politické
situace naleznete v průzkumu CVVM.

JAKÉ JE NAŠE ŘEŠENÍ?

1

Legislativní a formální prosazování našich cílů – členství v poradních orgánech vlády a pracovních skupinách. Členství v zastřešujících iniciativách týkajících se našich témat:
Od roku 2019 jsme členy Whistleblowing International Network
Jsme členy Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci
Jsme členy 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.
Jsme členy Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj ČR k veřejným zakázkám.
Jsme členy Monitorovacího výboru Operačního programu Zaměstnanost.
Plníme garantskou roli v platformě Rekonstrukce státu.
Jsme členy spolku Otevřená města, z. s.

2
3

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.
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ROK 2020
1. LEGISLATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ CÍLŮ
V roce 2020 jsme legislativně prosazovali dva zákony
s potenciálem systémově zlepšit oblasti, kterým se věnujeme – zadávání veřejných zakázek a ochranu oznamovatelů.
V případě zadávání veřejných zakázek pokračujeme ve
snaze prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), stejně jako v šíření dobré praxe
v podobě metodiky, kterou jsme spoluvytvářeli. Metodika zatím bohužel zůstává nezávazným materiálem,
přestože ji na svých stránkách doporučuje Ministerstvo
pro místní rozvoj a díky společnému tlaku s Rekonstrukcí státu se dostala i do meziresortního připomínkového
řízení. Tam zatím čeká na projednání a případné schválení.
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Druhým cílem je dosáhnout do 17. prosince 2021 schválení zákona o ochraně oznamovatelů. Oživení se tématem zabývá dlouhodobě, připomínkovali jsme několik
historických návrhů, které se však prosadit nepovedlo.
Díky tomu nás předběhla Evropské unie a aktuální návrh zákona už je reakcí a povinným převedením povinností z evropské úrovně do českého právního systému.
Rok 2020 byl ve znamení připomínkování a odborných
diskuzí o návrhu z dílny Ministerstva spravedlnosti. Ve
spolupráci s kolegy z Transparency International a Rekonstrukce státu se nám podařilo dosáhnout toho, že
až na jeden bod je návrh kvalitním základem pro praktickou ochranu lidí, kteří nahlásí protiprávní jednání
v rámci své práce.

2. PROJEKTOVÉ AKTIVITY
Právní poradna 2020
V právní poradně nabízíme bezplatné expertní a právní
poradenství široké škále zájemců z řad veřejnosti. 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, v rámci níž tým Oživení navštíví řadu obcí, kde pomáhá místním s konkrétními právními problémy. V uplynulém roce byla bohužel naše
schopnost uskutečnit mobilní právní poradnu omezena
z důvodu probíhající pandemie koronaviru. Z plánovaných 10 konzultací se podařilo v první polovině projektu uspořádat pouze dvě, neboť jarní BezkorupceTour
byla odložena pro podezření na přítomnost koronaviru
u člena právního týmu. Výpadek v nerealizovaných konzultacích se podařilo vykompenzovat v podzimní mobilní právní poradně, která proběhla mezi 12. a 16. říjnem

z velké části prostřednictvím online videohovorů. Další
dvě mobilní právní poradny jsme formou online kulatého stolu uskutečnili též v měsících listopadu a prosinci
2020 s krajskými zastupiteli Ústeckého a Jihočeského
kraje.
Projekt právní poradny vedeme díky pravidelným grantům na prevenci korupčního jednání, poskytovaným
Ministerstvem spravedlnosti (dříve do roku 2018 Ministerstvem vnitra), již stabilně deset let. Cílem projektu
je poskytovat bezplatnou pomoc při řešení témat, která
se týkají korupčního jednání a nedodržování zákonů,
pomáhat občanům i zastupitelům v orientaci v aktuální
legislativě, sdílet dobrou praxi, nabízet řešení, která se
již v minulosti osvědčila, a občas také poskytovat morální podporu.

Výstupy projektu:
Zpracovali jsme 296 podnětů.
Osm nejzávažnějších či nejzajímavějších kauz jsme sepsali na webu Oživení.
Vydali jsme dva newslettery: Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Zpravodaj samospráv.
Uspořádali jsme v Litomyšli veřejnou debatu Z aktivního občana politikem a účastnili jsme se konference.
Nová metodika MMR pro zakázky malého rozsahu, na jejíž tvorbě jsme se také podíleli.
Uspořádali jsme školení na téma Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s praktickým příkladem
a konzultaci na radnici městské části Brno-střed k zajištění systému bezpečného a anonymního oznamování.
Publikovali jsme dva odborné články: Skuteční majitelé v utajení v Právním rádci č. 2/2020 a Stanovy obecních
a krajských společností může rada nadále měnit bez vědomí zastupitelstva v Právním prostoru.
S naší mobilní právní poradnou jsme navštívili osobně Brno-střed, Mutěnice, Českou Lípu, Mladou Boleslav
a Choceň. Ve zbylých případech jsme uskutečnili mobilní právní poradnu prostřednictvím online videohovorů.
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Dopady projektu:
Dopady projektu byly ovlivněny probíhající pandemií
koronaviru, která omezila některé naše tradiční aktivity, jako jsou výjezdy do terénu v rámci BezkorupceTour.
Pozorovali jsme také o něco menší počet relevantních

podnětů do právní poradny. Naopak stoupl počet dotazů, které byly ve vztahu k předmětu aktivit projektu
irelevantní, neboť souvisely s obavami způsobenými virovou epidemií.

Sérií několika podnětů na krajské a poté vrchní státní zastupitelství se nám podařilo vrátit do prověřovací fáze
trestní řízení se zastupiteli města Žamberk, kteří soustavně ve více než dvaceti případech blokovali projednání
několikamilionové škody na majetku obce vzniklé z trestné činnosti bývalého místostarosty.
Podobnou sérií podnětů k výkonu instančního dohledu v rámci systému státního zastupitelství se nám podařilo
opět otevřít trestní řízení, jehož předmětem bylo podezření na nezákonný prodej obecních pozemků v Telči.
Rozhodnutím Krajského státního zastupitelství v Brně došlo k závaznému pokynu vyhotovit nový znalecký
posudek, který podezření na nezákonný prodej obecních pozemků potvrdí, nebo vyvrátí. Ministerstvo vnitra
již dříve došlo na základě vlastního znaleckého posudku k závěru, že vedení obce zákon porušilo. Orgány činné
v trestním řízení ale věc odložily na základě posudku zadaného obcí.
Ačkoliv jsme vyhráli v uplynulém roce další kolo nekončícího soudního sporu s Českými drahami o poskytnutí
informací k rozvoji lokality Masarykova nádraží, České dráhy nadále odmítaly informace poskytnout. Navzdory
novele zákona o svobodném přístupu k informacím, která měla zabránit tzv. ping-pongu, odmítaly České dráhy
postoupit celý spis novému nadřízenému orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tomu tak nezbývá
než rozhodnutí drah o odmítnutí žádosti o informace soustavně rušit pro nepřezkoumatelnost.
V nadcházejícím měsíci budeme podávat novou žalobu

Zajímavé kauzy roku 2020
Kauza Brosche
Společně s investigativními novináři televize Prima
CNN jsme odhalili, že šéf nemocničních nákupů ministra Vojtěcha Marek Brosche byl v minulosti několikrát
ve střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek. Zjistili
jsme, že u mnoha zakázek, které Marek Brosche administroval především pro Nemocnici Na Františku, byl
ve střetu zájmů s dodavateli. Marek Brosche například
osobně administroval pro nemocnici dodávku anestetik
zahájenou dne 11. 12. 2019, u které byl také členem
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hodnotící komise, jak vyplývá z rozhodnutí zadavatele
o výběru. Vítězem této zakázky se stala společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., pro kterou pracovala na
manažerské pozici matka Ing. Broscheho Regina Gabrielová. Ta byla zároveň jednatelkou dceřiné společnosti vítězného dodavatele pod názvem Advantis Medical
s.r.o. Tuto skutečnost ovšem Ing. Brosche nezmínil po
celou dobu procesu zadání veřejné zakázky. Naopak
učinil čestné prohlášení o nepodjatosti. Střet zájmů

v tomto případě byl ještě umocněn skutečností, že
Ing. Brosche převedl svou společnost PROSPITAL, skrze
kterou administroval zakázky pro Nemocnici Na Františku, na svou matku Reginu Gabrielovou ještě v průběhu
zadávání předmětné zakázky na anestetika, a to dne
19. 12. 2019. K výběru vítězného dodavatele PROMEDI-

CA PRAHA GROUP přitom došlo až dne 8. 1. 2020. Ve
výsledku tak manažerka vítězného dodavatele dokončila administraci zakázky, o kterou se sama ucházela.
V reakci na podnět, se kterým jsme se v této věci obrátili
na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, dozorový
orgán podal na Marka Broscheho trestní oznámení.

Kauza BusLine aneb jak dokázal ÚOHS v rozporu se zákonem zmařit vysoutěženou zakázku
Jablonec nad Nisou byl přinucen zrušit veřejnou zakázku na výběr nového autobusového dopravce pro Jablonecko kvůli nedodržování zákonných lhůt ze strany
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Případem
jsme se zabývali na podnět veřejnosti, která sledovala
s obavami následné přímé zadání zakázky z důvodu
mimořádné situace podle zákona o veřejných službách
v přepravě cestujících. Již v době nezákonného postupu ÚOHS přitom vyplynula na povrch skandální zjištění
ohledně dnes již bývalého předsedy Petra Rafaje. Klíčovým odhalením byla v kontextu rozhodovací činnosti
úřadu skutečnost, že Petra Rafaje v roce 2015 hostila

firma BusLine na fotbalovém zápase Ajax Amsterdam
v Nizozemsku, kde mu společnost dělala také jeho
dcera Petra (angažovaná toho času v rozkladové komisi úřadu) nebo dnes trestně stíhaný Miroslav Pelta
a bývalý vedoucí společnosti BusLine Jiří Vařil, rovněž
trestně stíhaný v kauze defraudace v libereckém dopravním podniku. Jelikož osoba Petra Rafaje zavdávala
již neúnosné pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti
dozorové činnosti ÚOHS, vyvinuli jsme v uplynulém roce
úspěšné úsilí k jeho odvolání. Bývalý předseda Petr Rafaj byl nucen po našem tlaku v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí rezignovat na svou funkci k 1. 12. 2020.

Trvání projektu: leden 2020 – prosinec 2020
Realizátoři projektu: Jan Nevyjel, Šárka Trunkátová, Marek Zelenka, Luisa Blahová, podpůrnou spolupráci poskytoval
Pavel Černohous
Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti, částkou 998 270 Kč
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Krajské zpravodaje v předvolebním čase
Radniční zpravodaje patří k našim oblíbeným tématům,
proto se vždy snažíme před krajskými a obecními volbami zmapovat situaci a úroveň předvolebních čísel. Sledujeme zejména zneužívání zpravodajů pro politickou
kampaň a hodnotíme objektivitu a vyváženost v naší
aplikaci hlasnatrouba.
Cílem projektu byla analýza předvolebních čísel krajských zpravodajů z pohledu objektivity a vyváženosti,
dále z pohledu dodržování zákazu vést volební kam-

paň v periodiku kraje a smluvních nastavení spolupráce
mezi soukromými televizemi a kraji.
Regionální média obecně přitahují mnohem méně pozornosti jak dohledových orgánů, tak veřejnosti. Při bližším pohledu se ale ukazuje, že jsou to většinou jediné
zdroje informací o dění na lokální úrovni a extrémně
ovlivňují názory lidí na dění v regionech i na politiku jako
takovou.

Výstupy projektu:
Hlavním výstupem projektu je zpráva s výsledky analýzy. Vedle zpravodajů jsme do analýzy poprvé zařadili
i hodnocení TV pořadů, které si kraje nakupují u regionálních provozovatelů vysílání. V krátkosti lze závěry
analýzy shrnout takto:
		
		
		

1) Úroveň zpravodajů se příliš v čase nemění, zneužívání tohoto informačního kanálu pro vlastní
prezentaci (u jednotlivých politiků) a zejména pro podporu rozhodnutí aktuálního vedení jako
celku je stále značná.

		
		
		
		
		

2) Zpravodaje mají vyšší úroveň než televizní pořady, které si kraje nakupují. Celé prostředí regionálních
televizí a jejich vztahů k místním politickým reprezentacím funguje bez většího zájmu dohledových
orgánů, zcela nejasná jsou i pravidla, jak by mělo vypadat správné smluvní zajištění, zda zpravodajství
definuje text smlouvy nebo spíše forma pořadu, zda si kraj může vůbec nakupovat reklamu svých
představitelů aj.

Výsledky ze zprávy posloužily jako podklad pro newsletter, který vysvětluje základní pojmy a dobrou praxi
pro vydávání zpravodajů obcí, měst a krajů.
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Dopady projektu:
Na základě analýzy jsme zaslali příslušným dohledovým orgánům 14 podnětů.
4 podněty se týkaly zpravodajů a prověření porušení zákazu vést politickou kampaň v krajském zpravodaji.
Pokutu za vedení politické kampaně nakonec od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran
a hnutí (ÚDHPSH) dostaly dva kraje – Středočeský a Olomoucký. Naše zhodnocení rozhodovací praxe
ÚDHPSH je dostupné zde: https://bit.ly/3h3Xurq.
Nakonec jsme uskutečnili osobní schůzku v Brně v sídle úřadu, kde jsme diskutovali naše pohledy
na problematiku. Ze schůzky vyplynulo, že hlavní překážkou pro důslednější rozhodovací praxi je nedostatečné
personální obsazení úřadu.
10 podnětů jsme zaslali Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která dohlíží na objektivitu
a vyváženost zpravodajských pořadů. Jednání rady a její rozhodování probíhá nakonec většinově v roce 2021.
I zde je naším cílem sejít se se zástupci rady a prodiskutovat možnosti, jak nastavit pravidla čitelně a systémově.

Trvání projektu: leden 2020 – prosinec 2020
Realizátoři projektu: Šárka Trunkátová, Lenka Svobodová, Luisa Blahová
Stránka projektu: https://hlasnatrouba.cz/
Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti, částkou 228 391 Kč
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Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku
# S ODVAHOU
Na konci roku 2019 se objevila příležitost získat dlouhodobější grant od nadace OSF. Jako ideální téma na
čtyřletý projekt jsme si vybrali ochranu oznamovatelů.
Oživení se od roku 2012 zapojovalo do všech pokusů
prosadit v ČR zákonnou ochranu pro lidi, kteří upozorní
v rámci své práce na nějaké protiprávní jednání, a nyní
nastala ideální příležitost – český zákon musí vzniknout,
protože se v EU podařilo schválit směrnici, která platí
pro všechny. Máme radost, že náš projekt byl podpořen
a získali jsme prostředky pro intenzivní práci na zlepšení
postavení oznamovatelů u nás.
Cílem projektu je zlepšit postavení oznamovatelů u nás,
což v sobě zahrnuje mnoho aktivit, které se vzájemně

doplňují. Základním a výchozím bodem pro zlepšení
je přijetí transpozičního zákona, který nastaví základní procesy a pravidla – komu, jakým způsobem a v jakých případech bude poskytnuta ochrana a jak si stát
představuje správný proces oznámení. Samotný zákon
však nestačí. V ČR zatím chybí širší praktická zkušenost
s whistleblowingem – cílem je proto také co nejširší
osvěta tématu a vybudování Centra pro oznamování,
platformy, která nabídne (nejen) oznamovatelům pomocnou ruku.
Jedním z obecných cílů programu OSF je spolupráce
mezi neziskovými organizacemi. Velmi nás těší, že se
nám tento cíl daří naplňovat. Společný postup organizací v připomínkování zákona pomáhá tříbit požadavky,
a zároveň jim dodává na důrazu.

Výstupy projektu:
Projekt samotný jsme zahájili průzkumem veřejného mínění u agentury Behavio. Jeho cílem bylo zjistit, jaké
mají Češi povědomí o pojmu whitsleblowing, zda se setkávají s protiprávním jednáním v práci a co si myslí
o oznamovatelích a další. Výstupy průzkumu jsme sdíleli jak s ministerstvem, tak s novináři a veřejností.
Zároveň jsme výsledky prezentovali na dvou konferencích a vyšel nám příspěvek v právní monografii
– Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost.
Stěžejní náplní práce v roce 2020 byla advokační práce a připomínkování zákona.
Ke konci roku jsme spustili stránky piskamfauly.cz, které fungují jako informační rozcestník k tématu
a zároveň základ pro budování Centra pro oznamování.
V prosinci jsme se účastnili online panelové debaty k tématu oznamování nekalostí a ochrany oznamovatelů,
pořádané naším partnerem Transparency International ČR.
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Dopady projektu:
Návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti byl na konci roku připraven pro schválení vládou. Jeho
podoba je nakonec celkem zdařilá, přestože zůstává několik nedořešených míst, ministerstvo návrh
na základě (nejen) našich připomínek zlepšilo.
Díky projektu se Oživení stalo členem Asociace společenské odpovědnosti, největší iniciativy společenské
odpovědnosti (CSR) sdružující jak komerční organizace, velké zaměstnavatele, firmy, instituce, tak nevládní
organizace.
Pro mezinárodní sledování transpozičního procesu aktualizuje pravidelně českou přípravu zákona. Sledovat
jednotlivé země je možné na stránce polimeter.org.

Trvání projektu: březen 2020 – únor 2024
Realizátoři projektu: Šárka Trunkátová, Lenka Ježková, Luisa Blahová, Marcela Janíčková
Stránka projektu: https://www.piskamfauly.cz/
Podpořeno: Nadací Open Society Foundations – Active Citizens Fund, částkou 250 000 EUR
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Building the social support base of Oživení, Czech Republic
V říjnu 2019 se nám podařilo uspět u Open Society
Initiative for Europe s projektem, který je zaměřený 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 podporovatelů, sdílet

se širším okruhem lidí své aktivity a zlepšit komunikaci
k veřejnosti.
Cílem projektu je věnovat se vnitřnímu nastavení Oživení a komunikaci s našimi příznivci.

Výstupy projektu:
V rámci komunikační strategie jsme podnikli řadu úspěšných kroků, jako redesign a spuštění nových
webových stránek www.oziveni.cz.
Výrazně jsme posílili pravidelnou komunikaci a příspěvky na sociálních sítích – zejména na Facebooku
a Twitteru. Na Facebooku jsou nové příspěvky uveřejňovány v pravidelné frekvenci 3–4 x týdně, díky čemuž
roste počet sledujících (aktuálně téměř 3.800 followerů) i celková návštěvnost a dosah příspěvků.
Založili jsme nový profil na síti LinkedIn. Je zaměřen zejména na komunikaci směrem k zaměstnavatelům
a zaměstnancům (největší cílová skupina pro publikaci řady mediálních výstupů).
Kvůli pandemické situaci a covidu jsme byli nuceni přesunout většinu plánovaných aktivit do online prostoru,
kvůli čemuž dochází ke znatelnému poklesu účastníků. Úspěšní jsme byli v realizaci a plánování školení
a seminářů pro zastupitele a širší veřejnost.
V srpnu 2020 jsme zopakovali setkání v Litomyšli na zámeckém návrší. Celý program setkání se věnoval
tenké hranici, která vede na lokální úrovni mezi aktivním občanstvím a (zastupitelskou) politikou. Seminář
účastníkům nabídl různé formáty, které se snažily postihnout tyto „metamorfózy“ z různých úhlů pohledu.
V prosinci jsme se zúčastnili ve spolupráci s Transparency International Česká republika online panelové
debaty k tématu oznamování nekalostí a ochrana oznamovatelů (https://bit.ly/3dlod0j).
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Dopady projektu:
Díky členství v Asociaci společenské odpovědnosti (největší CSR platforma sdružující organizace, firmy,
instituce a neziskové organizace v ČR) se podařilo podpořit síťování, networking a viditelnost značky Oživení
navenek směrem k veřejnosti z řad jednotlivců i organizací, firem a institucí.
Dosáhli jsme posílení povědomí o značce Oživení a zároveň rozšíření platformy našich podporovatelů (dárců,
fanoušků) nejen z řad aktivních občanů a zastupitelů samospráv, ale také z řad širší veřejnosti, zaměstnanců
a firem.
Nadále figurujeme v organizaci Rekontrukce státu, se kterou jsme nastavili společnou komunikační strategii
směrem k podporovatelům a ambasadorům v regionech Ústí nad Labem a Karlovy Vary.
Oživení nastartovalo aktivity zaměřené na vzdělávání, interní rozvoj týmu a podporu komunikace a současně
na zviditelnění v širší komunitě společensky odpovědných institucí a organizací v ČR. Cílíme tak na větší
povědomí o značce Oživení a zároveň se snažíme o rozšíření platformy našich podporovatelů. Do budoucna
plánujeme pokračovat v dosavadních aktivitách. Nově chystáme vzdělávací programy pro studenty středních
škol a dále rozvojové akce a networking zaměřený na podporu cíle udržitelného rozvoje.

Trvání projektu: říjen 2019 – říjen 2021
Realizátoři projektu: Marek Zelenka, Marcela Janíčková, Jakub Varvařovský
Podpořeno: Nadací Open Society Foundations-Open Society Initiative For Europe, částkou 31 308 USD
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EAT (Expanding Anonymous Tipping)
Od února 2019 jsme byli součástí evropského projektu, jehož hlavním cílem bylo zlepšit bezpečnost oznamování nekalých jednání – jak pro oznamovatele (whistleblowery), tak pro příjemce oznámení.
Cílem bylo pomoci co největšímu množství veřejných
i soukromých subjektů zavést nástroje pro anonymní
oznamování Globaleaks (GL) zdarma, společně s nastavením celého systému oznamování podle jejich potřeb.

V prosinci 2019 byla schválena evropská směrnice
o ochraně oznamovatelů, která zavádí povinnost pro
rozsáhlé spektrum subjektů zřídit bezpečný vnitřní
oznamovací systém. Proto existovala naděje, že projekt
bude díky této nadcházející povinnosti úspěšný.
Projekt byl podpořen Evropskou komisí a jeho implementace proběhla v 11 členských zemích.

Výstupy projektu:
Nástroj jsme prezentovali jak na větších akcích, tak přímými nabídkami firmám, obcím a městům nebo
úřadům, poptávka po nástroji ale nebyla velká. Výstupy projektu tak tvoří nejvíce naše snahy nabízet nástroj
relevantním subjektům.
Nakonec jsme energii více zaměřili na osvětu a zvyšování obecného povědomí o tématu oznamovaní,
ale i advokačním aktivitám a zapojili jsme se do připomínkování návrhu nového zákona v rámci jiného projektu.
Videoprezentace kanálu GL
Prezentace na konferenci: Transparency International Slovensko – Chránené oznamovanie protiprávneho
konania na pracovisku v Bratislavě, 2019
Prezentace na konferenci: Otevřená města, z. s. – Veřejná správa prakticky, ročník 2020
Handbook
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Dopady projektu:
Bezpečný nástroj pro oznamování si zavedlo pouze Brno-střed. Dopad projektu proto nelze hodnotit příliš
příznivě. Realizace ukázala, že není snadné do českého prostředí přinášet řešení, která fungují jinde, protože
po takovém řešení zatím chybí poptávka. V širší perspektivě je možné hovořit přímo o rozdílu mezi státy
post-komunistickými a těmi, které fungují v rámci EU již delší dobu a téma whitsleblowingu je v nich mnohem
rozšířenější.
Přestože dopady projektu nejsou optimistické, jeden výrazný přínos přesto měl, a to, že jsme díky němu
mnohem lépe dokázali pojmenovat překážky, které nás čekají v další práci pro zlepšení ochrany
oznamovatelů u nás.

Trvání projektu: únor 2019 – leden 2021
Realizátoři projektu: Lenka Svobodová, Lenka Ježková, Šárka Trunkátová
Stránka projektu: https://eatproject.eu/
Podpořeno: Evropskou komisí, částkou 62,932 EUR

Partneři projektu:
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3. NABÍDKA EXPERTNÍCH SLUŽEB
Semináře
Navzdory pandemické situaci, která nepřála osobnímu
setkávání, se nám i v roce 2020 dařilo podpořit jak zastupitele, tak studenty a aktivní občany formou seminářů či webinářů.
Ve spolupráci s nadací Via jsme školili aktivní občany
v Moravičanech na Litovelsku, kde se sešla skupina
cca 20 aktivních občanů a budoucích pravděpodobných
kandidátů do voleb. Seznámili se s právními základy potřebnými k výkonu zastupitelského mandátu.
Studenty žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci
jsme seznámili s informačními zdroji, které mohou jako
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novináři použít ve své práci a jejichž pomocí si mohou
sami vše ověřit – od profilů zadavatele až po využití zákona o svobodném přístupu k informacím.
Bezprostředně po podzimních volbách jsme proškolili
více než tři desítky nově zvolených krajských zastupitelů
v Jihočeském, Ústeckém a Středočeském kraji.
Cílem našich seminářů je především ukazovat příklady dobré praxe na konkrétních kauzách, se kterými se setkáváme v naší právní poradně.
Nabídku našich seminářů naleznete na stránkách:
https://www.oziveni.cz/.

KANCELÁŘ OŽIVENÍ V ROCE 2020:

Luisa Blahová

Marcela Janíčková

Lenka Ježková

Jan Nevyjel

Sylvie Pavlová

Lenka Svobodová

Kristýna Šišoláková

Radana Tichavská

Šárka Trunkátová

Marek Zelenka

Jakub Varvařovský

ČLENOVÉ SPOLKU:
Kristýna Andrlová, Marie Čiverná, Lenka Ježková, Jarmila Johnová, Marián Kišďurka, Andrea Kohoutková,
Jan Kotecký, Tomáš Kramár, Štěpán Rattay, Vít Sochovský, Radana Tichavská, Šárka Trunkátová, Marek
Zelenka
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PODĚKOVÁNÍ
Naše aktivity v minulém roce podpořili:
Ministerstvo spravedlnosti
Evropská komise
Nadace Open Society Foundations – Open Society Initiative For Europe
Nadace Open Society Foundations – Active Citizens Fund

Děkujeme Stanislavu Košťálovi, který ocenil naši činnost částkou, která výrazně překonala naše očekávání.
Poděkování patří také všem ostatním dárcům, kteří nám svými pravidelnými nebo jednorázovými finančními dary
pomáhají v naší činnosti, firmě UVT, která nám zajišťuje IT podporu, a všem ostatním lidem, kteří s námi spolupracují,
pomáhají nám nebo nám fandí.
Za výbornou spolupráci děkujeme také všem našim partnerům v projektech. V roce 2020 jsme intenzivně pracovali zejména s Transparency International ČR, Rekonstrukcí státu (Frankem Boldem), Transparency International SK
a Mobbing Free Institut. Za spolupráci a pomoc s vývojem webu piskamfauly.cz děkujeme vynikajícímu webovému
designérovi Ondrovi Jelínkovi a organizaci Česko.Digital, jmenovitě Martinu Wenishovi.
Velkou pomocí je pro nás copywriter Matěj Černý a jeho schopnost převést naše „odborné“ vyjadřování do češtiny
srozumitelné pro všechny.
Děkujeme také Alexandru Strnadovi a Tomáši Poprikovi, kteří se pustili do nevděčné práce úpravy našeho starého
webu Oživení na modernější, přehlednější a mnohem příjemnější webovou stránku.
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DÁRCI OŽIVENÍ
Anna Bugan			
Michal Čermák a PARTNEŘI SP
Jáchym Hercher		
Rodan Hojgr			

2 200
10 000
3 000
200

Luděk Holoubek		

1 200

Jiří Hušek			

1 000

Jan Jirka			

500

Michal Karásek			

12

Tomáš Kokeš			

1 000

Stanislav Košťál			

600 000

Roman Krajčí			

2 000

Vít Masopust 			

1 800

Radek Ocelák			

200

Olga Richterová			

4 400

Roman Sedlák			

1 000

Jakub Stránský			

1 200

Pavel Suchomel			

820

Jiří Šimána			

1 200

Martin Štěpař			

5 000

Petr Tvarůžek			

4000

Dagmar Volencová

celkem:

300

641 032
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