Centrum aplikované ekonomie o.s.
Opletalova 26, Praha 1, 110 00
tel: +420 602 693 748, +420 724 280 577
email: info@zindex.cz , web: zIndex.cz

Centrum aplikované ekonomie o.s. – výroční zpráva
2011
Vize
Pomocí
aplikovaného
ekonomického
výzkumu
hospodářských a společenských otázek v ČR i EU

přispívat

k řešení

složitých

Hlavní aktivity roku 2011
Dne 29.6.2011 bylo občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra. Jako hlavní
cíle pro svou činnost si sdružení stanovilo 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. Sepjetí s výzkumem vyjadřuje
i umístění sídla sdružení do budovy Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy v Opletalově 26, Praha 1.
Hlavní významnou aktivitou roku 2011 bylo získání grantu od Nadačního fondu proti
korupci na zpracování Analýza vazeb mezi politiky a dodavateli veřejných zakázek ve
spolupráci s občanským sdružením Naši politici o.s. Jednalo se o pilotní projekt plošné
detekce možného střetu zájmů pomocí spojení databází politiků, firem a veřejných
zakázek, zaměřený na zakázky Hl. Města Prahy. Hlavním výstupem byla série
zakázek, u které existovalo reálné podezření na manipulaci zakázky díky
nadstandardním vazbám mezi dodavatelem a zadavatelem. Projekt byl ukončen
v lednu 2012.
Druhou aktivitou roku 2011 byl Monitoring Koalice pro transparentní podnikání, rovněž
podpořený Nadačním fondem proti korupci. Projekt na veřejně dostupných datech
zkoumal fungování Koalice pro transparentní podnikání ve vztahu k veřejným
zakázkám. Výsledky byly komunikovány s účastníky Koalice pro transparentní
podnikání.
Obě 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 portále aktualne.cz.
Z hlediska publikační činnosti týmu lze zmínit publikaci: Chvalkovská, J., Janský, P.,
Skuhrovec, J. (2011): CIA, zIndex a další nástroje prevence korupce (nejen) v
legislativě, in: Kohout, P. et al. (2011): Boj proti korupci, Polygrafie ÚV, Praha

Organizační struktura sdružení
Na ustavující schůzi dne 1.8.2011 byl předsedou sdružení zvolen Jiří Skuhrovec,
revizorem sdružení byla zvolena Jana Chvalkovská. Sdružení mělo ke dni 31.12.2011
tři členy: Jiřího Skuhrovce, Janu Chvalkovskou a Hanu Reimarovou,
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Hospodaření sdružení v roce 2011
Náklady sdružení činily v roce 2011 celkem 129 985 Kč, z čehož činily osobní náklady
celkem 30 060 Kč a služby 99 925 Kč (jednalo se o služby externích spolupracovníků
sdružení v oblasti data-miningu a čištění databáze).
Výnosy sdružení činily v roce 2011 celkem 205 340 Kč, hospodářský výsledek činnosti
sdružení byl 75 355 Kč.
Sdružení vede podvojné účetnictví a podalo řádné daňové přiznání.
Financování sdružení je možné sledovat na transparentním účtu sdružení u FIO banky
2100153900/2010.
Dne 1.2.2012
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