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Spolek ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s., dále jen „ASTRA“, vznikl jakožto trvalé uskupení působící na území
České republiky na národní úrovni, členskou základnu tvoří řádní a přidružení členové, přičemž 51% z členské základny
tvoří vždy nevládní neziskové organizace.
Účelem spolku ASTRA je hájení, poskytování ochrany, podpory a služeb svým členům a koordinace jejich společného
postupu v oblasti rozvoje občanské společnosti, demokracie, transparentnosti a boje proti korupci.
Hlavní činnost spolku ASTRA spočívá v realizaci projektů směřujících k všestrannému rozvoji občanské
společnosti, mechanismů demokracie, transparentnosti a boje proti korupci, dále v analytické a
investigativní činnosti, připomínkování a prosazování relevantní legislativy, pořádání seminářů, přednášek
a konferencí, organizování kampaní, propagaci aktivit spolku a osvětě (např. prostřednictvím pořádání
benefičních akcí a informování veřejnosti), vydávání a distribuci publikací, brožur, letáků a dalších
materiálů. Dále je působnost spolku ASTRA zaměřena na poradenské a konzultační činnosti, účast v rozhodovacích procesech v relevantních oblastech, zapojování dobrovolníků,podporu dobrovolnictví obecně a
na zvyšování profesionality členů a rozšiřování stávající sítě nevládních neziskových organizací.
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Ing. Petr Vymětal, Ph.D., předseda spolku

„ASTRA vznikla jako snaha o vytváření synergií protikorupčních organizací, místních a regionálních iniciativ, akademiků
a odborníků. Její ambicí je podílet se na dlouhodobých analytických projektech, které přinesou reálná data a podložené
poznatky z terénu a mohou být využity pro formulování veřejné politiky vlády, krajů i měst. Jsem přesvědčen, že
výzkum, fundovaná analýza a interpretace dat u nás velmi chybí a je zde velký prostor pro zlepšování. A to je přesně
role, kterou ASTRA hodlá hrát.“
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Základní údaje:

Statutární orgán:
Ing. Petr VYMĚTAL, Ph.D.

Kontrolní komise:
Mgr. Petr LEYER – člen kontrolní komise
Tereza ŠTYSOVÁ – členka kontrolní komise
Jaroslav TAUCHMAN – člen kontrolní komise
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Kontaktní údaje:

Název spolku: ASTRA - Asociace pro transparentnost, z. s.
Datum a číslo zápisu: 6. ledna 2017, L 10309 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Sídlo organizace: Švermova 32/35, 460 10 Liberec 10
Statutární zástupce: Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
E-mail: posta@astracr.cz

Webové stránky: www.astracr.cz

IČO: 05641632
Bankovní spojení: FIO Banka
Číslo účtu: 2101140730/2010
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Finanční část
ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s., vznikla k 1. 12. 2016. V prosinci nebyla provozována ekonomická činnost,
jediným finančním nákladem byla částka 500 Kč na založení bankovního účtu.
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Příloha účetní závěrky za rok 2016

1.

OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti
ASTRA - Asociace pro transparentnost, z. s. (dále jen „společnost“) byla zaloţena dne
1. 12. 2016 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 6. 1. 2017.
Jejím hlavním účelem je: Hájení, poskytování ochrany, podpory a sluţeb členům spolku
a koordinace jejich společného postupu v oblasti rozvoje občanské společnosti,
mechanismů demokracie, transparentnosti a boje proti korupci.
Zakladatelé:
Transparency International – Česká republika o.p.s.
KPKP, Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s.
Ing. Petr Vymětal Ph.D.

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V roce 2016 nedošlo k ţádným změnám v obchodním rejstříku.

1.3. Statutární orgán a kontrolní komise k rozvahovému dni
Statutární orgán
Kontrolní komise

Funkce
Předseda

Jméno
Ing. Petr Vymětal Ph.D.

Člen
Člen
Člen

Mgr. Petr Leyer
Tereza Štysová
Jaroslav Tauchman
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2.

ÚČETNÍ METODY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky,
jejichţ hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném
znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve
svých aktivitách.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2016 za kalendářní
rok 2016. Účetní závěrka byla sestavena dne 17. 7. 2017.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),
není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ jeden
rok a jehoţ ocenění je v jednotlivém případě vyšší neţ 40 tis. Kč u hmotného majetku, a
60 u nehmotného majetku.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou
sníţenou o oprávky a případné opravné poloţky.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého
hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis.
Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků
a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované ţivotnosti majetku
lineární metodou.
Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován u pronajímatele.
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2.2. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou.
2.3. Závazky
Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
2.4. Rezervy
Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichţ povaha je jasně
definována a u nichţ je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, ţe nastanou, nebo jisté,
ţe nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamţik jejich vzniku.
2.5. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České
národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB
platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
2.6. Výnosy
Výnosy z vedlejší hospodářské činnosti se účtují v okamţiku poskytnutí sluţby.
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3.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Společnost k 31. 12. 2016 neevidovala v účetnictví ţádný dlouhodobý nehmotný
majetek.
3.2.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Společnost k 31. 12. 2016 neevidovala v účetnictví ţádný drobný dlouhodobý hmotný
majetek.

3.3. Krátkodobé pohledávky
Společnost nemá k datu 31. 12. 2016 pohledávky po splatnosti
3.4. Časové rozlišení aktivní
Časové rozlišení aktivní obsahuje zejména příjmy příštích období z nepřijatých
peněţních prostředků na základě uzavřených smluv na neziskové projekty. V roce 2016
se ţádné takové případy neuskutečnily.
3.5. Vlastní kapitál
Vlastní kapitál společnosti je k datu účetní závěrky ve výši 1 tis. Kč. Výsledek
hospodaření za rok 2016 ve schvalovacím řízení ve výši 0 tis. Kč.
3.6. Krátkodobé závazky
Společnost nemá k datu 31. 12. 2016 závazky po splatnosti.
3.7. Časové rozlišení pasivní
Časové rozlišení pasivní obsahuje zejména výnosy příštích období z titulu časově
rozlišení přijatých peněţních prostředků na neziskové projekty. Jedná se o projekty,
které časově přesahují účetní období končící 31. 12.
Ţádné takové účetní případy však v roce 2016 nenastaly.
3.8. Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky
Společnost neevidovala k 31. 12. 2016 ţádné závazky z titulu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti po lhůtě splatnosti. Rovněţ tak
ţádné nedoplatky příslušným finančním orgánům.
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3.9. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:
V roce 2016 neměla společnost ţádné zaměstnance.
3.10. Daňový základ
Společnost v roce 2016 nevykonávala ţádnou ekonomickou činnost, tedy neměla ani
povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
3.11. Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti
V roce 2016 společnost neměla ţádné výnosy z hlavní ani hospodářské činnosti.
3.12. Závazky neuvedené v rozvaze
K 31. 12.2016 se společnost neúčastnila ţádného soudního sporu, jehoţ rozhodnutí by
mělo podstatný dopad na společnost. Společnost nemá uzavřené ţádné leasingové
smlouvy, ze kterých by vyplýval budoucí závazek.
3.13. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k ţádným událostem, které by měly významný dopad na
účetní závěrku.
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