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Hlavní aktivity roku 2013
Hlavní cíle činnosti sdružení dle stanov sdružení je shromažďování ekonomických dat
pro aplikovaný výzkum, ekonomický výzkum s přímou návazností na důležité
společenské a hospodářské otázky, podporu rozvoje aplikované ekonomie a
poskytování informací a konzultací pro využití výstupů výzkumu a dat v praxi.
Klíčovou aktivitou roku 2013 byla realizace projektu „Involving European civil society
players into detection and prevention of political corruption and public money fraud:
coalitions and capacity building in Czech Rep., Poland and Slovakia“ financovaného
Evropskou komisí (DG Home Affairs). Nositelem grantu byl Ekologický právní servis
o.s. (v průběhu roku přejmenován na Frank Bold Society), na projektu se dále podílelo
občanské sdružení Naši politici, Governance Institute Slovakia a Centrum Cyfrowe
z Polska). Sdružení se podílelo i na dalším projektu s Frank Bold Society – např. StateOwned Enterprises, clientele networks and financing of political parties: to solve the
puzzle (donor Open Society Institute – Think Tank Fund). V rámci těchto projektůbyla
realizována celá řada výzkumných a publikačních aktivit k ústřednímu tématu
projektu. Mezi klíčové výstupy patří studie Politická kontrola a korupční potenciál
veřejně vlastněných podniků (prezentováno na několika workshopech a v médiích),
Analýza finanční náročnosti a kvality výkonu státní správy do roku 2030 (rovněž
prezentováno na workshopech, dále v médiích ve spolupráci s iniciativou Rekonstrukce
státu), Špatná praxe ve státem vlastněných podnicích: případ České pošty, ČEZ and
Government – little girl taming big bad dog?, dále byly posilovány práce na rozvoji
výzkumu anonymního vlastnictví v ČR, na analýzách veřejných zakázek a na výzkumu
veřejné správy z pohledu institucionální ekonomie.
Sdružení se rovněž zapojilo do iniciativy Rekonstrukce státu, kde se svými datovými
vstupy podílelo na několika podnětech této inciativy – především pak na přípravě
analýz a komentářů k zákonu o státní službě – Jana Chvalkovská je členem pracovní
skupiny k tomuto tématu.
Všechny aktivity významně přispěly k naplňování cílů sdružení i k diskuzi nad
závažných hospodářským a společenským problémem, kterým je v České republice
korupce.
K popularizaci aktivit sdružení dále přispěly blogy Jiřího Skuhrovce na internetovém
zpravodajském portálu aktualne.cz a blogy Jany Chvalkovské na portálu ihned.cz.
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Organizační struktura sdružení
Na schůzi sdružení dne 31.1.2014 byl ve funkci předsedy sdružení potvrzen Jiří
Skuhrovec, revizorem sdružení byla opět zvolena Jana Chvalkovská. Sdružení mělo ke
dni 31.12.2013 tři členy: Jiřího Skuhrovce, Janu Chvalkovskou a Hanu Reimarovou,

Hospodaření sdružení v roce 2013
Náklady sdružení činily v roce 2013 celkem 450 753 Kč, z čehož činily osobní náklady
celkem 376 691 Kč a služby 74 062 Kč (jednalo se o služby externích spolupracovníků
sdružení v oblasti data-miningu, čištění databáze a zpracování softwaru).
Výnosy sdružení činily v roce 2013 celkem 675 947,84 Kč, hospodářský výsledek
činnosti sdružení byl 225 194,84 Kč.
Sdružení vede podvojné účetnictví a podalo řádné daňové přiznání.

Zpráva byla schválena dne 1.2.2013 výborem sdružení.
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