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SLOVO ÚVODEM

Vyslepičit, nebo ututlat v roce 2021? I s takovými otázkami se na nás oznamovatelé obraceli. Bohužel, za právního stavu v roce 2021 jsme museli upřímně odpovídat,
že vyslepičit znamená pro lidi stále zásadní riziko.
Jsem hrdý na to, že se nám s kolegy podařilo razantně
vstoupit do přípravy zákona na ochranu oznamovatelů, který se tak stal jedním z nejprogresivnějších v EU.
Škoda, že volby do sněmovny přeruší legislativní proces
všech zákonů. Kolegyně alespoň uspořádaly skvělou
konferenci na téma ochrany oznamovatelů, za kterou
jsme obdrželi chválu ze soukromé i státní sféry.
Vedle toho jsme zužitkovali i ohromnou zkušenost, neboť jsme měli možnost být imaginárními klienty marketingové firmy v soutěži Young Lions. 22 týmů marketérů
se zabývalo tématem whistleblowingu. Vítězný návrh byl
následně předlohou pro celou kampaň a propojil nás
k dlouhodobé spolupráci s profesionálními marketéry
z agentury AMI digital.
Zásadní legislativní „zářez“ se nám podařil i ve snaze reformovat ÚOHS. S kolegy z Rekonstrukce státu
i z Transparency International jsme se spojili a udrželi
téma reformy tak živé, že náš legislativní návrh byl předložen v Poslanecké sněmovně jako společný návrh šesti
stran. Významnou zásluhu na tom má hlavně kolega Jan
Nevyjel.
Zapojili jsme se rovněž do mezinárodního projektu společně s maďarskými, polskými a rumunskými partnery,
ve kterém sledujeme, zda pandemie covidu-19 nebyla
zneužita jednotlivými vládami k omezení pravomocí samospráv nebo zda pandemie nepřinesla i některá inovativní opatření, např. ve formě on-line zasedání zastupitelstev obcí a krajů.

I my sami jsme si vyzkoušeli pracovat bez fyzické přítomnosti a např. naše semináře jak pro zastupitele, tak
pro studenty středních škol jsme přesunuli do on-line
prostoru. Myslím, že můžeme směle tvrdit, že školení
máme velmi dobře propracovaná, což potvrzuje i skvělá
zpětná vazba účastníků.
S úctou
Marek Zelenka
předseda Oživení, z. s.
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O VZNIKU ORGANIZACE

Nevládní organizace Oživení již funguje téměř 25 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: transparentní
fungování obcí, 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.

Učíme občany, jak získávat informace o vládnutí radnic a jak se aktivně podílet na rozhodování.

Vzděláváme studenty k pochopení fungování samospráv a v negativních důsledcích korupce.

Dlouhodobě sledujeme fenomén radničních periodik a nově se zabýváme krizí regionálních médií.
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JAKÉ PROBLÉMY ŘEŠÍME?

V roce 2021 byla otázka korupce stále důležitá, stejně
jako představy občanů o tom, co je dobrá vláda. V každoročním indexu vnímání korupce ve veřejném sektoru
a podnikání (CPI 2021), který pravidelně vydává Transparency International, Česká republika stagnuje druhým rokem s 54 body. V roce 2018 jsme přitom dosáhli
59 bodů.
Více na webových stránkách:
https://www.transparency.cz/cpi2021/

Dlouhodobě v průzkumech CVVM vychází jako nejvyšší
důvěra ve starosty a obecní zastupitelstva. Podle detailnějších výsledků se ukazuje provázanost se schopností
sledovat napřímo, co starosta/zastupitelstvo dělá – vyšší
důvěru tak vykazují lidé z menších obcí a měst do 2 tisíc
obyvatel.
Více na webových stránkách:
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5486/f9/pi220107.pdf

Také výzkumy CVVM zabývající se spokojeností a důvěrou české veřejnosti ve stát, demokracii a instituce ukazují, že stále máme rezervy. Pouze 48 % lidí je spokojeno s tím, jak funguje česká demokracie a 66 % si myslí,
že se politici nezajímají o názory obyčejných lidí.
Více na webových stránkách:
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5482/f9/pd211213.pdf
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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 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.

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.

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.

Neznalost – nízké povědomí o politickém systému,
zákonech a kompetencích jednotlivých orgánů mezi
širokou veřejností.

Politické reprezentaci se dlouhodobě nedaří budit v lidech důvěru, že řeší skutečné problémy občanů. Stejně tak se nedaří zvyšovat důvěru občanů k institucím
a pravidlům, která přijímáme.

Nedůvěra – lidé vykazují velmi nízkou míru důvěry
ve veřejné instituce.

Strach – chybí podpora oznamovatelů nekalého jednání.

DŮSLEDKY
Výše popsané problémy a jejich příčiny vedou k důsledkům, které se týkají všech občanů ČR, ať již se o politiku
zajímají, nebo ne. Podlomenou důvěru ve stát a jeho instituce ukazují výsledky průzkumů kontinuálně.
I v roce 2020 21 % občanů zvolilo na sedmibodové škále úplatky a korupci jako hlavní faktor pro rozhodování
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politiků. Druhé místo obsadily zájmové skupiny a lobby.
Pouze 2 % z dotázaných si myslí, že největší vliv na rozhodování mají občané.
Ke komunálním volbám přišlo v roce 2018 pouze 48 %
voličů. Navzdory tomu, že právě starostové mají nejvyšší
důvěru občanů.

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:
Plníme garantskou roli v platformě Rekonstrukce státu.
Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti.
Jsme členy mezinárodní sítě UNCAC Coalition.
Jsme členy sítě Whistleblowing International Network.
Jsme členy Rady vlády pro koordinaci boje proti korupci a jejích 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.
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 zpoplatněny.
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LEGISLATIVNÍ PROSAZOVÁNÍ CÍLŮ

1

Legislativní a formální prosazování našich cílů

I v roce 2021 jsme legislativně řešili zejména dvě naše
témata – reforma ÚOHS a ochrana oznamovatelů.
Návrh zákona o ochraně oznamovatelů se nepodařilo
schválit. Přestože lze jako objektivní důvod zmínit podzimní volby do Poslanecké sněmovny, z celého procesu
vyplývá, že zároveň chyběla vůle zákon skutečně přijmout. A to i přes končící dvouletý termín na transpozici
evropské směrnice a hrozící sankce pro nesplnění této
povinnosti. Naše úsilí, aby ČR měla dobrý právní základ
pro ochranu lidí, kteří oznámí protiprávní jednání v rámci práce, se proto přesouvá do roku 2022.

Reforma ÚOHS
Soustavnou činností v rámci Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí jsme dosáhli toho, že vláda pověřila
Úřad vlády, aby zřídil pracovní skupinu k reformě ÚOHS.
Práce této skupiny jsme se od začátku účastnili. Oproti
mizivé aktivitě ostatních členů skupiny jsme se rozhodli
přijít s vlastním návrhem k reformě, který fakticky určoval tón celé debaty. Společně s Rekonstrukcí státu jsme
uspořádali odborný kulatý stůl za účasti českého i slovenského předsedy ÚOHS, resp. ÚVO a dalších advokátů, politiků i expertů z oboru.
Nakonec se náš návrh reformy po všech zapracovaných
připomínkách dostal až do Sněmovny, neboť se stal
společným návrhem šesti politických stran. Nicméně legislativní proces skončil volbami v říjnu 2021, a reforma
se proto odkládá na další volební období.
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2

Projektové aktivity

Protikorupční právní poradna 2021
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. Během této doby navštíví tým
Oživení řadu obcí a pomáhá místním s konkrétními právními problémy.

Projekt právní poradny vedeme díky pravidelným grantům na prevenci korupčního jednání, poskytovaným Ministerstvem spravedlnosti (do roku 2018 Ministerstvem
vnitra), již stabilně deset let. Jeho cílem 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 196 podnětů.
Pět nejzávažnějších či nejzajímavějších kauz jsme sepsali na webu Oživení.cz.
Vydali jsme dva newslettery: Ochrana oznamovatelů v ČR a Tři formy střetu zájmů ve veřejných zakázkách,
které ÚOHS odmítl loni řešit.
S naší mobilní právní poradnou jsme navštívili osobně Mutěnice, Poličku, Orlické Záhoří, Sušici, Volary, Dolní
Pěnu, Žamberk a Všenory.
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Orlické Záhoří - neplatné prodeje obecních pozemků

Dopady projektu:
Dopad projektu nejlépe ilustruje příklad zdárně dotažené kauzy.
V souvislosti s naší činností jsme byli seznámeni s prodeji některých pozemků ve vlastnictví obce Orlické Záhoří,
zejména obecních cest, které byly prodány soukromým
vlastníkům, mj. manželce místostarosty obce Orlické Záhoří. Po tlaku občanů byly nakonec z důvodu nestrategického prodeje obecních cest soukromým vlastníkům tyto
pozemky odkoupeny zpět, resp. směněny obcí za jiné
a méně klíčové pozemky. V souvislosti s těmito majetkovými operacemi obce však bylo zjištěno, že existují různé
verze obecních dokumentů (např. usnesení zastupitelstva obce nebo zveřejněné záměry prodeje pozemků),
které se postupně objevují na internetových stránkách
obce a na internetové stránce www.edesky.cz.
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Obrátili jsme se tedy na Ministerstvo vnitra s podnětem
k vykonání kontroly. Nakonec se podařilo prokázat neplatnost smluv, neboť záměr vyvěšený na fyzické úřední
desce nekorespondoval v době jeho vyvěšení se záměrem zveřejněným na webu. Informovali jsme domnělé
vlastníky předmětných nemovitostí o neplatnosti a obrátili se na okresní státní zastupitelství, aby podalo návrh
na zahájení řízení ve věci neplatnosti smluv. Tento tlak
nevydrželo vedení obce a konečně přistoupilo k nápravě. Ochránili jsme tak veřejný zájem na transparentním
nakládání s obecním majetkem, ale i domnělé vlastníky,
kteří mohli v budoucnu čelit nepříjemnému zjištění, že
koupí pouze přišli o peníze.

V roce 2021 jsme se zaměřili hojně na problematiku střetu zájmů, uvádíme některé zajímavé
kauzy.
ČEPRO a Babišův Agrofert
ČEPRO je akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká republika. ČEPRO ve výroční zprávě uvádí
mimo jiné, že jeho hlavním posláním je ochrana zásob
Správy státních hmotných rezerv. Přesto již ČEPRO od
roku 2017 nepostupuje podle zákona o veřejných zakázkách. Co se stalo v roce 2017? Podezřelá náhoda – na
bývalého premiéra začal dopadat tzv. lex Babiš a firmy
z jeho holdingu se nesměly dostávat k veřejným zakázkám.
Společně s kolegy z DatLab jsme se podívali na to, jak
velké objemy zakázek poptává ČEPRO u Babišových firem. Nakupuje totiž biosložku přimíchávanou do paliv.
A pro AGROFERT jde o zásadní obchody, protože v nich
jde o miliardy korun, což je i pro AGROFERT hodně.

Co se nestalo, ČEPRO začalo tvrdit, že vlastně není a nikdy nebylo veřejným zadavatelem. Poslali jsme tedy
podnět k ÚOHS, aby definoval, jakou povahu má ČEPRO
a podobné státní firmy. K našemu úžasu ÚOHS dovodil,
že ČEPRO skutečně nemusí zadávat veřejné zakázky,
neboť ministerstva financí i průmyslu mu odpověděla,
že ČEPRO je firma jako každá jiná, stát by ho klidně nechal zkrachovat, kdyby k takové situaci mělo dojít. Takové vyjádření je v rozporu se zdravým rozumem, ale i se
zakládajícími dokumenty ČEPRa a strategickými vládními dokumenty. Případem se tak nadále zabýváme.

Šumperk – zakázka pro radního je podle ÚOHS v pořádku

Podali jsme podnět k ÚOHS na situaci, kdy jeden z radních v Šumperku zároveň spoluvlastní stavební společnost, která vyhrála už druhou veřejnou zakázku od města, jejímž je představitelem. Chtěli jsme, aby se ÚOHS
vyjádřil k tomu, jak mají obce v podobné situaci postupovat, aby předcházely střetu zájmů, který by následně hrozil sankcemi od ÚOHS nebo dotačních orgánů.
ÚOHS nakonec nezahájil správní řízení se Šumperkem,
neboť dle jeho názoru stačilo, že radní nebyl součástí
hodnotící komise posuzující nabídky.

hodnotící komisi, která je jinak nepovinná. Podobným
úsudkem se pak řídil i dotační orgán.
Dle našeho názoru jde ale o poněkud naivní rozhodnutí, neboť členové komise – úředníci města – jsou fakticky podřízenými radního, který tak na ně má logicky
vliv. Stejně tak se střet zájmů může projevit i v případě,
kdy se na zakázce něco pokazí a bude třeba vymáhat
smluvní sankce nebo reklamace. Obáváme se, že dokud
bude radní radním, v zakázce bude „vše v naprostém
pořádku“.

Výsledek je tedy dobrý pro ostatní obce, které nyní vědí,
že je potřeba v podobných případech zřídit alespoň
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Mladá Boleslav – do zakázky se přihlásí městská firma, co teď?

V Mladé Boleslavi se před lety rozhodli, že budou spoluvlastnit společnost, která by se v jiných městech jmenovala
technické služby. Boleslav v této firmě drží 49% podíl,
zbytek má soukromá společnost. Jedním ze dvou jednatelů je navíc i mladoboleslavský radní. Avšak pokud
Boleslav poptává svoz odpadu, soutěží tzv. otevřenou
veřejnou zakázkou, kdy jedním ze soutěžitelů je její
vlastní firma. Firma, jejíž jedinou obživou je fakticky dodávání služeb pro Mladou Boleslav. V takové situaci je
samozřejmě nepředstavitelné, aby nevyhrála dceřiná
firma města.

Jenže podle ÚOHS bylo dostatečné opatření k prevenci
střetu zájmů to, že člen rady města a zároveň jednatel společnosti v jedné osobě odešel z jednání rady, na
kterém se zakázka schvalovala. Inu, střet zájmů je zatím
možné vyřešit i velmi formálně.

Trvání projektu: leden 2021 – prosinec 2021
Realizátoři projektu: Marek Zelenka, Jan Nevyjel, Luisa Blahová, Tomáš Münzberger, podpůrnou spolupráci poskytoval Pavel Černohous
Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti, částkou 705 106 Kč
.
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Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku

# S ODVAHOU
Druhým rokem jsme pracovali na tom, aby lidé, kteří
upozorní na protiprávní jednání v rámci své práce, byli
co nejlépe chráněni.
Cílem projektu je zlepšit v České republice postavení
oznamovatelů, což v sobě zahrnuje více aktivit, které se
vzájemně doplňují.
Jednou z důležitých je schválení zákona, který konečně
v České republice zavede komplexní ochranu oznamovatelů protiprávního jednání. Zákon se bohužel nepodařilo v roce 2021 schválit, zejména kvůli podzimním

volbám, a proto budeme v advokační práci pokračovat
i v roce 2022. Od 17. 12. 2021 tak v České republice
částečně fungují pravidla podle evropské směrnice.
Další důležitou aktivitou je osvěta. Jedná se o téma, které není veřejnosti příliš známé, přestože oznamovatelem se může stát každý zaměstnanec, podnikatel nebo
stážista. Proto jsme realizovali on-line kampaň, uspořádali konferenci a téma průběžně komunikujeme na
svých sítích a webových stránkách. Dosah naší organizace, stejně jako například našich partnerů je limitovaný.
Proto doufáme, že již brzy k tématu spustí vysvětlující
kampaň stát, konkrétně Ministerstvo spravedlnosti.

Výstupy projektu:
On-line konference: WHISTLEBLOWING 2021: Otevřenost na pracovišti ve světle aktuálních změn byla zaměřena na povinnost zavést ve veřejných institucích oznamovací kanály. Program se orientoval zejména na veřejný sektor, ale cílem bylo představit podněty a zkušenosti co nejvíce stran – novinářů, odborů, soukromého
sektoru, nevládních organizací. Záznam konference je dostupný na našem YouTube kanálu.
Celé jaro a podzim běžela na sociálních sítích kampaň Vyslepičit, nebo ututlat. Cílem bylo zaujmout provokativním vizuálem a přilákat pozornost k tématu.
Vytvořili jsme vysvětlující video Co je whistleblowing?
Na stránkách whistleblowingcenter.cz vedeme blog k tématu whistleblowingu.
Sledovali jsme průběh zákona ve sněmovně, k čemuž jsme vydali tiskové zprávy a účastnili se tiskové konference. Jako hosté v podcastu Dobrá správa jsme hovořili na téma ochrany oznamovatelů korupce.
Spolupracovali jsme na evropském reportu, který monitoroval členské státy a jejich úspěšnost v přijímání
zákonů o ochraně oznamovatelů.

13

Dopady projektu:
Konference se zúčastnilo on-line 86 lidí, další desítky zhlédnutí má záznam konference na našich stránkách
YouTube.
Kampaň zaujala na Facebooku v prvních dvou měsících přes 122 tisíc uživatelů.
Vysvětlující video Co je whistleblowing zhlédlo v rámci jednoho postu na FB 5 tisíc uživatelů.
V roce 2021 se na nás obrátilo pět potenciálních oznamovatelů, jeden případ dále řešíme, zbývající podněty
nebyly relevantní.

Trvání projektu: březen 2020 – únor 2024
Realizátoři projektu: Šárka Zvěřina Trunkátová, Lenka Ježková, Luisa Blahová, Marcela Janíčková
Stránka projektu: http://www.whistleblowingcenter.cz
Podpořeno: Nadací Open Society Foundations – Active Citizens Fund, částkou 250 000 EUR

Building the social support base of Oživení, Czech Republic

Díky tomuto projektu jsme se v Oživení mohli dva roky
věnovat rozvoji vztahů s našimi partnery, hledat nová
spojenectví s organizacemi a podporovateli našich aktivit. A zároveň vylepšit způsoby a formy, kterými komunikujeme naše témata. Komunikace našich témat
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je dlouhodobým oříškem – jak zaujmout, ale zároveň
nepřekročit mez serióznosti, jak vysvětlovat naše připomínky, návrhy a závěry jasně a stručně, a přitom říct vše
podstatné?

Výstupy projektu:
Naše semináře pro zastupitele získaly ocenění v soutěži Ceny SDG, kterou pořádá Asociace společenské
odpovědnosti.
Zúčastnili jsme se soutěže Young Lions pro mladé profesionály v oblasti komunikace a vítězný tým AMI Digital
vytvořil finální podobu kampaně Vyslepičit, nebo ututlat.
Vytvořili jsme krátké video, které představuje náš tým – Kdo jsme, co děláme a kam směřujeme?
Dopady projektu:
Díky projektu jsme součástí stále se rozrůstající sítě nevládních neziskových organizací, které se snaží vzájemně se od sebe učit, inspirovat a posilovat.
Stali jsme se členem Koalice proti korupci (UNCAC Coalition), celosvětové sítě organizací občanské společnosti, které se zavázaly prosazovat ratifikaci, provádění a monitorování Úmluvy OSN proti korupci (UNCAC).
Naše vzdělávací aktivity jsme rozšířili o školení pro studenty středních škol, v nichž jsme se zaměřili na informace o reálných možnostech ovlivňování veřejné správy a rozhodování institucí.

Trvání projektu: říjen 2019 – říjen 2021.
Realizátoři projektu: Marek Zelenka, Marcela Janíčková
Podpořeno: Nadací Open Society Foundations – Open Society Initiative for Europe, částkou 31 308 USD
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Upgraduj si demokracii
V rámci projektu Upgraduj si demokracii jsme se prostřednictvím moderních nástrojů zaměřili na zvyšování povědomí studentů o fungování veřejných institucí,
možnosti aktivního zapojení a podpory veřejné kontroly. Snažíme se studentům přiblížit základní fungování –
co dělá státní správa a co samospráva, za kým jít, pokud

chtějí něco ve svém městě změnit.
Podporujeme studenty v jejich kompetencích ovlivnit
rozhodovací procesy a zprostředkujeme jim dovednosti
a postoje aktivního občanství na konkrétních příkladech.

Výstupy projektu:
Připravili jsme čtyřhodinový blokový kurz, který jsme realizovali u 3 tříd septimánů.
V druhém pololetí jsme uskutečnili další přednášky pro studenty gymnázia.
Připravili jsme vizuální schémata (sketchnoting) kvůli lepšímu uchopení tématu veřejné správy a občanské
participace.
Vytvořili jsme on-line kvízy formou služby kahoot, které si studenti velmi oblíbili, a v hodinách ocenili gamifikační prvky.
V rámci projektu Jeden svět na školách jsme zaktualizovali nabídku našich studijních materiálů.

Dopady projektu:
Celkem jsme proškolili 226 studentů – budoucích prvovoličů.
Vzdělávací materiály dostupné na webových stránkách Jeden svět na školách byly v průběhu roku 2021 staženy 41x.
41 pedagogů použilo materiály ve výuce.
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Trvání projektu: leden 2021 – prosinec 2021
Realizátoři projektu: Marek Zelenka, Lenka Svobodová
Podpořeno: Ministerstvem spravedlnosti, částkou 634 753 Kč

Upgrade českých krajů
Díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze se můžeme
věnovat navazování systémové spolupráce se zástupci
krajů, poskytovat jim protikorupční audity i poradenství
se zaváděním nových vnitřních směrnic, můžeme nabídnout celkovou systémovou podporu při implemen-

taci aktualizovaných politik. Cílem projektu jsou dobře
vyškolení a podporovaní veřejní činitelé, kteří budou
přijímat a realizovat politiku ve prospěch odpovědnosti,
prosperity a transparentnosti.

Výstupy projektu:
Provedli jsme 2 hloubkové revize a doporučili jsme vybrané interní postupy.
Konzultovali jsme interní postupy s 15 úředníky samosprávných celků.
Vytvořili jsme vzdělávací materiály a webináře k tématům whistleblowingu, veřejných zakázek a mediální politiky samospráv. Vše dostupné zde: https://www.oziveni.cz/seminare/vzdelavaci-moduly/
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Dopady projektu:
Městská část Brno-střed přijala na základě našich konzultací systém bezpečného oznamování v podobě nástroje Nenech to být.
Městská část Praha 5 na základě naší analýzy a konzultací upravila směrnici o zadávání veřejných zakázek
v souladu s naší metodikou.
Vedení města Choceň přijalo nová pravidla zadávání veřejných zakázek a řešili jsme pravidla vydávání obecního zpravodaje.
Městská část Praha 3 přijala novou směrnici o zadávání veřejných zakázek podle naší metodiky pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.

Trvání projektu: leden 2021 – prosinec 2021
Realizátoři projektu: Marek Zelenka, Lenka Svobodová
Podpořeno: Velvyslanectvím USA v České republice, částkou 9 000 USD

Promoting Local Government Accountability
Společně s K-MONITOR (Maďarsko), FUNKY CITIZENS
(Rumunsko), SIEĆ OBYWATELSKA (Polsko) se podílíme
na projektu zaměřeném na zkoumání vlivu epidemie
covidu-19 na demokratické zásady na lokální úrovni. Cílem je vysledovat, zda epidemie přinesla nové metody
zastupitelské demokracie (např. on-line zasedání orgá-
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nů obce), zda centrální vlády naopak neomezovaly vliv
samospráv (např. omezením přerozdělování rozpočtových prostředků) nebo zda se zde neobjevily jiné hrozby
pro fungování lokálních demokratických institucí.

Výstupy projektu:
Analýza legislativních a vládních opatření, která v průběhu pandemie ovlivňovala fungování samospráv, kupř. zákaz
pořádání zasedání zastupitelstev naživo s přítomností veřejnosti.
Analýza rozpočtových opatření, která měla vliv na fungování samospráv (např. v Maďarsku a Polsku byly patrné snahy o omezení samostatnosti samospráv vlivem zásahů do jejich rozpočtů, čímž se staly závislejšími
na vůli centrální vlády).
Souhrn nejlepší praxe ze samospráv dotčených států (i pandemie mohla posunout komunální úroveň blíže
21. století).

Dopady projektu:
Získali jsme kontakty na expertní organizace našeho zaměření v okolních státech.
Oživení může přenést dobrou praxi z ostatních států do doporučení pro příslušné české instituce. Můžeme
tak i propojovat naše klienty s obcemi a regiony v okolních státech kvůli výměně konkrétních dobrých zkušeností s moderními metodami osvědčené praxe.
V okolních zemích patrně více než v ČR byl covid-19 i možností pro centrální vlády, jak upevnit svou moc nad
samosprávami, které nezřídka tvoří hlavní bašty opozice proti vládám s nedemokratickými rysy. Díky spolupráci máme přehled o tom, jaké hrozby mohou být použity k omezení pravomocí samospráv.

Trvání projektu: červenec 2021 – červen 2023
Realizátoři projektu: Marek Zelenka, Jan Nevyjel, Tomáš Münzberger
Podpořeno: Nadací National Endowment for Democracy, částkou 27 000 USD
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Taking the fear out of local politics
(Nebojme se lokální politiky)
V roce 2021 jsme se jako partneři podíleli na zvyšování
participace občanů v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Jsou to kraje, které se dlouhodobě potýkají s nejnižší
účastí ve volbách. Využili jsme aktivizující atmosféru voleb do Poslanecké sněmovny k tzv. akcelerátoru občanského lobbingu a společně s Rekonstrukcí státu jsme
občanům těchto dvou krajů nabízeli možnost vzdělat se
v oblasti občanského lobbingu.

Součástí workshopů bylo nejen teoretické vyprávění,
ale zejména možnost pobavit se s politiky přímo – pozvání na workshopy přijali krajští politici z různých stran
a účastníci s nimi mohli probírat jakákoliv témata, která
je zajímala. Zejména v Ústeckém kraji byla debata velmi
zajímavá a ukázala, že hovořit o místních problémech
může být poučné nejen pro občany, ale i pro politiky.

Výstupy projektu, kterých jsme se účastnili jako partneři:
Workshopy v Karlových Varech a v Ústí nad Labem, jejichž součástí byly i diskuse s krajskými zastupiteli z různých stran.

Dopady projektu:
V rámci projektu se pro Rekonstrukci státu podařilo získat 9 nových ambasadorů, kteří mají zájem podílet se
na občanském lobbingu za transparentní a efektivní vládnutí.
Díky workshopům v krajích jsme umožnili zahájit diskusi občanů s politiky napříč politickým spektrem a poukázali
jsme na potřebu pravidelné a otevřené diskuse, kterou někteří z politiků i přislíbili.

Trvání projektu: listopad 2020 – prosinec 2021
Realizátoři projektu: Šárka Trunkátová, Marek Zelenka, Marcela Janíčková
Podpořeno: Nadací MitOSt and Sofia Platform Foundation – inkubátor lokálních občanských aktivit Civic Europe,
částkou 38 705 Kč.
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Nabídka expertních služeb

Semináře
V roce 2021 jsme opět školili aktivní občany a zastupitele. V druhém pandemickém roce jsme mohli společně
s účastníky ladit podobu webinářů, ale uskutečnit i řadu
osobních setkání, která jsou v případě seminářů nenahraditelná.

Pro Nadaci VIA jsme školili budoucí kandidáty do zastupitelstev v rámci programu Nebojme se komunální
politiky. O náš právně zaměřený seminář je evidentně
ze stran účastníků tohoto kurzu takový zájem, že nás
nadace poptává opakovaně.

V sérii čtyř po sobě jdoucích seminářů jsme napříč republikou proškolili na 150 budoucích kandidátů v komunálních volbách 2022. Seznámili jsme je s právními
základy zastupitelského mandátu, s praktickým životem
zastupitele a tím, čeho lze na komunální úrovni efektivně dosáhnout. Z dalších témat nadále přetrvával zájem
o veřejné zakázky, nakládání s majetkem a městské obchodní společnosti, v neposlední řadě o mediální politiku. Školili jsme také zastupitele v Břeclavi a Českých
Budějovicích.

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/seminare/.
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KANCELÁŘ OŽIVENÍ V ROCE 2021

Luisa Blahová

Marcela Janíčková

Lenka Ježková

Marie Krutišová

Tomáš Münzberger

Jan Nevyjel

Lenka Svobodová

Kristýna Šišoláková

Šárka Zvěřina
Trunkátová

Marek Zelenka

Radana Tichavská

Sylvie Pavlová

ČLENOVÉ SPOLKU:
Kristýna Andrlová, Marie Čiverná, Lenka Ježková, Jarmila Johnová, Marián Kišďurka, Andrea Kohoutková, Jan Kotecký,
Tomáš Kramár (do dubna 2021), Vít Sochovský, Radana Tichavská, Šárka Zvěřina 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
Nadace MitOSt and Sofia Platform Foundation – inkubátor lokálních občanských aktivit Civic Europe
Nadace National Endowment for Democracy
Velvyslanectví USA v České republice

Poděkování patří všem 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 2021 jsme intenzivně
pracovali zejména s Transparency International ČR, Rekonstrukcí státu, Transparency International SK a Mobbing Free Institut.
Za trpělivost děkujeme našemu mentorovi Igoru Blaževičovi, který nám pomáhá, abychom byli udržitelnou
a rozvíjející se organizací.
Za pomoc s vývojem webu www.whistleblowingcenter.cz
děkujeme organizaci Česko.Digital, jmenovitě Martinu

Wenischovi a UIX architektovi Ondřeji Jelínkovi. Velkou
pomocí byl pro nás copywriter Matěj Černý se svou
schopností převést naše „odborné“ vyjadřování do češtiny srozumitelné pro všechny.
Za výbornou spolupráci při přípravě kampaně Vyslepičit, nebo ututlat děkujeme digitální agentuře AMI Digital. Spolupráce začala zasláním našeho tématu ochrany
oznamovatelů do soutěže Young Lions a také za tuto
příležitost jsme velmi vděčni.
Děkujeme za pomoc s organizací konference, kterou
nám za pět minut dvanáct pomohli do on-line prostoru
převést Zdeněk Zapata a jeho tým.
Děkujeme také Alexandru Strnadovi za správu našeho
hlavního webu oziveni.cz a Tomáši Poprikovi za to, že je
výborný grafik.
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DÁRCI OŽIVENÍ
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Jaromír Beránek
Lenka Cendelínová
Jáchym Hercher
Luděk Holoubek
Martin Kameník
Eva Kocnárová
Michal Kozák
Roman Krajči
Lenka Marečková
Vít Masopust
Nadace Via
Jiří Pek
Olga Richterová
Roman Sedlák
Josef Soumar
Jakub Stránský
Pavel Suchomel
Jiří Šimána
Martin Štěpař

1 000
2 000
1 200
1 200
1 000
2 700
500
2 000
300
1 800
16 075
300
4 600
2 400
500
1 700
150
1 200
5 500

Celkem:

46 128
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