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Hlavní aktivity roku 2012
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.
První aktivitou roku 2012 bylo společné prezentování výsledků projektu Analýza vazeb
mezi politiky a dodavateli veřejných zakázek ve spolupráci s občanským sdružením
Naši politici o.s. a s donorem, Nadačním fondem proti korupci.
Velkou aktivitou roku 2012 byl projekt rozkrývání vlastnických struktur podniků, které
zvítězily ve veřejných zakázkách. V rámci projektu rozkrývání byla zkoumána
vlastnická struktura 1638 firem, které po roce 2008 dodávaly veřejné zakázky
ministerstvům a krajům ČR. Z těchto firem byla zjištěna kompletní vlastnická
struktura (po fyzické, zahraniční nebo institucionální vlastníky) u 1361, částečná pak u
dalších 121 firem. Tato práce zahrnovala ruční dohledání 1237 vlastnických vazeb
(typicky z Obchodního rejstříku nebo výročních zpráv), další 4000 byly staženy
strojově ze systému ARES. Pro prezentaci výsledků omezené cílové skupině byly
připraveny webové stránky fungující fakticky jako jednoduchý analytický nástroj, který
bude prezentován donorům projektu, případně dalším zájemcům z řad médií či policie.
Klíčové výsledky projektu (uváděny jsou procentní podíly na objemu zakázek):
1) Ve zkoumaných zakázkách o objemu 128 mld. Kč převažují mezi vlastníky
zahraniční firmy (39,37 %), těsně následované fyzickými osobami (39,08 %). Mimo
těchto dvou se vyskytují už pouze minoritní právní formy, pozoruhodných je mezi nimi
3.47 % veřejných zakázek, které stát zadal "vlastním" subjektům (státní podniky,
akciové společnosti). Oproti očekávání, pouze 14 % vlastníků nebylo dohledáno - ať už
kvůli netransparentní vlastnické struktuře, nebo nízké důležitosti subjektu z hlediska
objemu získaných zakázek.
2) Struktura dodavatelů podle zemí vlastníka je (spíš než odběratelsko-dodavatelskou
logikou) dána daňovou optimalizací a potenciálně i snahou zakrýt skutečné vlastníky.
Tomu naznačuje fakt, že Nizozemsko i Rakousko hrají podstatně významnější roli než
Německo, které je mezi vlastníky zastoupeno zhruba stejně jako Francie a Kypr.
3) Dohledání či ověření konečných fyzických vlastníků z ověřených Veřejně
dostupných zdrojů (justice.cz, ARES) nepředstavuje téměř u poloviny dodavatelů
(stále měřeno objemem zakázek) problém, a to bez jakékoliv spolupráce s
dodavatelem. Toto je podstatný závěr pro kalkulaci nákladů na povinné dokládání
majetkové struktury dodavatele.
Projekt navázal na výzkum vztahu anonymního vlastnictví, veřejných zakázek a
výnosů společností, publikovaný jako Chvalkovská, J., Janský, P., Skuhrovec, J.
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(2012): Listinné akcie na majitele a veřejné zakázky, Politická ekonomie. Výsledky
tohoto výzkumu vzbudily značnou pozornost médií i odborné veřejnosti.
Sdružení dále realizovalo několik drobných služeb pro jiná občanská sdružení (např.
Rozpočet veřejně, o.s. a pro Ekologický právní servis o.s.).
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 portále aktualne.cz.

Organizační struktura sdružení
Na schůzi sdružení dne 1.2.2013 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 2012
Náklady sdružení činily v roce 2012 celkem 298 982 Kč, z čehož činily osobní náklady
celkem 157 466 Kč a služby 141 516 Kč (jednalo se o služby externích
spolupracovníků sdružení v oblasti data-miningu, čištění databáze a zpracování
softwaru).
Výnosy sdružení činily v roce 2012 celkem 221 547 Kč, hospodářský výsledek činnosti
sdružení byl - 77 435 Kč.
Sdružení vede podvojné účetnictví a podalo řádné daňové přiznání.

Zpráva byla schválena dne 1.2.2013 výborem sdružení.
Kontakt:

Jana Chvalkovská
+420 724 280 577
jana.chvalkovska@zindex.cz

