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O nás

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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Úvodní slovo
Ambicí ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s., je propojovat místní organizace, skupiny i aktivní jednotlivce v regionech, využít
vzájemnou synergii a sdílet postupy a nápady. Při boji s korupcí na jakékoliv úrovni se totiž může člověk snadno dostat do situace, kdy cítí
osamělost, marnost, nedostatek podpory nebo právní pomoci. A právě na takové situace chce ASTRA, z. s., reagovat a nabídnout řešení.
Aktuálně Astra realizuje jeden projekt, o kterém je řeč v této výroční zprávě. Naše aktivity chceme však rozvíjet, síť spolupracovníků
ve městech a obcích rozšiřovat a zabývat se dalšími aktivitami, které budou mít smysl a reálný dopad.

David Ondráčka, M. A.
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Základní údaje

Statutární orgán:
Ing. Petr VYMĚTAL, Ph.D. (do 31. 1. 2018)
Transparency International - Česká republika, o.p.s., IČ: 272 15 814, při výkonu funkce zastupuje David Ondráčka, M. A. (od 1. 2. 2018)

Kontrolní komise:
Mgr. Petr LEYER – člen kontrolní komise
Tereza ŠTYSOVÁ – členka kontrolní komise
Mgr. Jaroslav TAUCHMAN – člen kontrolní komise
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Realizovaný projekt
Název:

MAPOVÁNÍ RIZIK KORUPCE V REGIONECH

Datum zahájení realizace projektu:

1. 6. 2017

Datum ukončení projektu:

15. 12. 2019

Registrační číslo projektu:

CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000092

I přes dlouhodobou snahu ČR prosazovat protikorupční opatření do všech oblastí veřejného vládnutí lze konstatovat,
že veřejná správa v České republice trpí vysokou mírou korupce a nízkou mírou transparentnosti.
Z mnoha současných průzkumů veřejného mínění vyplývá, že důvěra občanů v objektivnost a nestrannost úředníků
a úřadů (na centrální, regionální i místní úrovni) je na minimu. Korupce se v řadě případů (zejména u veřejných zakázek) považuje za něco
běžného.
Zároveň však není možné vytvářet dlouhodobé protikorupční strategie, které by reflektovaly specifika daného regionu
či města, a mohly tak účinně snižovat míru korupčních rizik. Důvodem je fakt, že většina protikorupčních výzkumů
je zaměřena na stanovení míry korupce v zemích či celých sektorech. Na úrovni regionálních a místních samospráv data
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o projevech, indikátorech a efektivitě protikorupčních mechanismů chybí, stejně tak jako o míře transparentnosti veřejných procesů
a dodržování principů otevřeného vládnutí. Analýza takových dat by přitom mohla vést k nastavení skutečně efektivních nástrojů, které
zlepší prostředí, ve kterém korupce vzniká, a k posílení jeho protikorupčního potenciálu.
Cílem projektu Mapování rizik korupce v regionech, který realizuje ASTRA je zvýšení transparentnosti a účinnosti veřejné správy cestou
snížení korupčních příležitostí a jednání, zavádění nástrojů hodnocení dopadů korupce, dalšího vzdělávání, posílení komunikace
s veřejností a zavádění principů otevřeného vládnutí a podpory občanské participace.
Projekt by měl prostřednictvím svých výstupů odpovědět na otázky, jaké jsou na jednotlivých místních a regionálních úrovních nastaveny
nástroje k posilování protikorupčních a kontrolních mechanismů a nástroje pro prevenci vzniku nežádoucích vazeb a střetu zájmů, jaké
jsou způsoby identifikace, aktualizace a vyhodnocování rizika korupce a jaká adekvátní opatření byla přijata k jejich snížení. V neposlední
řadě by mělo být zmapováno, jak je v rámci regionů nastaven a propagován systém umožňující nahlášení podezření na korupci či
nezákonné jednání.
Kromě toho je projekt zaměřen na hodnocení zásadních koncepčních změn vyplývajících ze Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci
čerpání fondů SSR v období 2014 - 2020 a to především v oblasti vyšší transparentnosti procesů, nastavení mechanismů zamezujících
korupčnímu jednání při přípravě výzev a výběru projektů a identifikaci indikátorů korupce.
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Dílčími cíli projektu jsou:




Identifikace a popis korupčních rizik (úplatkářství, klientelismu, střetu zájmů, nepotismu i nepřímého úplatkářství) spojených s
využíváním veřejných prostředků na úrovni regionálních a místních samospráv, formulace doporučení pro jejich minimalizaci;
Posílení znalostí, dovedností a postojů zaměstnanců regionálních a místních samospráv v oblasti identifikace rizik korupce a její
prevence;
Posílení zapojení veřejnosti do kontroly účelnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky včetně prostředků ESIF na
regionální a místní úrovni.

Výstupy projektu budou využívány dlouhodobě při snižování korupčních rizik v oblastech nejvíce ohrožených korupcí
na regionální a místní úrovni, jakými jsou veřejné zakázky a dotační programy (v rámci ESIF i mimo jejich působnost).
Projekt Mapování korupce v regionech je spolufinancován Evropskou unií.
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Dosavadní analytické výstupy spolku:
1) KVALITATIVNÍ ANALÝZA: HODNOCENÍ STRATEGIE PRO BOJ S PODVODY A KORUPCÍ V RÁMCI ČERPÁNÍ FONDŮ SSR V
OBDOBÍ 2014–2020
2) KVANTITATIVNÍ ANALÝZA (trestní statistiky, statistika žádostí o informace a jejich vyřizování, podněty na ÚOHS, analýza
transparentnosti veřejných zakázek, analýza kontrolních závěrů NKÚ, analýza nesrovnalostí v rámci ESIF, analýza projektů
v rámci ITI a projektů MAS)
3) OBSAHOVÝ MONITORING PRÁCE REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY (Analýza otevřených zdrojů, regionálního
tisku a radničních periodik)
4) ANALÝZA KORUPČNÍCH RIZIK Z POHLEDU OBČANSKÉ A ODBORNÉ VEŘEJNOSTI (semi-strukturované rozhovory,
diskusní skupiny, online dotazníkové šetření)

Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8

9

ASTRA – Asociace pro transparentnost, z. s.

1)

KVALITATIVNÍ ANALÝZA: HODNOCENÍ STRATEGIE PRO BOJ S PODVODY A KORUPCÍ V RÁMCI ČERPÁNÍ FONDŮ SSR V

OBDOBÍ 2014–2020
Cílem kvalitativní analýzy Strategie bylo vyhodnotit její relevantnost z hlediska obecných protikorupčních mechanismů, mezinárodních
doporučení, národních metodik a porovnáním s riziky identifikovanými v oblasti korupce a podvodů v rámci programů a projektů
spolufinancovaných EU.
Pro hodnocení Strategie byla zvolena metodika porovnání opatření v ní uvedených se zásadními pravidly, požadavky a doporučeními v
oblasti boje proti korupci obecně a proti podvodům v programech a projektech spolufinancovaných EU. Posuzován byl soulad či
odlišnosti Strategie a těchto dokumentů z hlediska opatření pro boj proti podvodům a jejich nastavení.
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2)

KVANTITATIVNÍ ANALÝZA (trestní statistiky, statistika žádostí o informace a jejich vyřizování, podněty na ÚOHS, analýza

transparentnosti veřejných zakázek, analýza kontrolních závěrů NKÚ, analýza nesrovnalostí v rámci ESIF, analýza projektů v
rámci ITI a projektů MAS)
Jedná se o podkladovou analýzu kvantitativních dat s vytyčenými podněty k analýzám obsahovým, která zkoumala především kraje, větší
města a menší celky tam, kde to bylo možné. Technikou výzkumného šetření byl „desk research“ – identifikace, sběr a analýza relevantních
a dostupných dokumentů a podkladů.
Identifikovány byly problémové tematické oblasti a regiony, ve kterých je třeba zaměřit se na zvyšování transparentnosti a implementaci
protikorupčních opatření (problematika veřejných zakázek na úrovni měst a menších obcí, omezené praktické využívání protikorupčních
strategií a programů). Byly rovněž zdůrazněny dobré příklady na úrovni krajů, měst a obcí, které nejen efektivně bojují s korupcí, ale i
rozvíjejí transparentnost práce samosprávy a zavádějí preventivní programy nad rámec protikorupčních opatření stanovených zákonem
a dalšími předpisy na národní úrovni směrem k otevřenosti, udržitelnému rozvoji a řízení místní samosprávy (např. participativní metody,
otevřenost směrem k občanům v rámci implementace Místní agendy 21, Audity udržitelného rozvoje v rámci Národní sítě zdravých měst
ČR).
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3) OBSAHOVÝ MONITORING PRÁCE REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY (Analýza otevřených zdrojů, regionálního tisku a
radničních periodik)
Analýza byla realizována v průběhu ledna – května 2018 a jejím cílem bylo sledovat a vyhodnotit transparentnost veřejné správy na
regionální (obecní) úrovni z pohledu rozsahu, kvality, dostupnosti a přehlednosti zveřejňovaných informací, a to i nad rámec stanovený
zákonnou úpravou. Spolu s tím byla identifikována případná korupční rizika, ale především příklady dobré praxe, které mohou být snadno
využívány i v dalších regionech/obcích. Výstup doplňují informace o tom, jak je problematika otevřenosti, dobré správy a korupce
reflektována v regionálním tisku a radničních periodikách
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4) ANALÝZA KORUPČNÍCH RIZIK Z POHLEDU OBČANSKÉ A ODBORNÉ VEŘEJNOSTI (semi-strukturované rozhovory, diskusní
skupiny, online dotazníkové šetření)
Prostřednictvím semi-strukturovaných rozhovorů s vybranými osobnostmi ze sedmi regionů, které se otázkám korupci dlouhodobě věnují,
realizací diskusních skupin na téma identifikace silných a slabých stránek systému a realizací online dotazníkového šetření bylo mapováno,
jak problematiku korupce v oblasti státní správy a hospodaření s veřejnými financemi se zaměřením na fondy EU vnímá občanská a
odborná veřejnost, zaměstnanci a volení zástupci regionálních a místních samospráv.
Diskusní skupiny a semi-strukturované rozhodvory mapovaly postoje respondentů v několika tematických okruzích, mezi něž patřila např.
oblast dotačních titulů, kontrol, oblasti participace, ale i veřejných zakázek. Došlo k identifikaci principů, jejichž respektování by výrazně
posílilo efektivní využití nejen dotačních peněz.
Cílem dotazníkového šetření pak bylo získat širokou datovou základnu pro zmapování postojů, znalostí, dovedností a zkušeností
zaměstnanců a volených zástupců regionálních a místních samospráv v problematice korupčních rizik, jejich projevů a proměn v čase.
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Lidé v ASTŘE v roce 2018
Ivana Dufková

projektová manažerka († 30. září 2018)

Lenka Lenochová

koordinátorka projektu (do 30. listopadu 2018)
projektová manažerka (od 1. prosince 2018)

Jana Stehnová

projektová koordinátorka (od 1. prosince 2018)

Klára Šmejkalová

asistentka projektu

David Kotora

komunikační manažer

Sylvie Kloboučková

právnička

Tereza Štysová

finanční manažerka do 31. března 2018

Hana Vitovská

finanční manažerka od 1. června 2018

Daniela Fialová

expertka pro obsahový monitoring

Jaroslav Tauchman

expert pro obsahový monitoring
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Petr Jansa

expert pro jednání osmi diskusních skupin (focus group)

Petr Vymětal

expert pro „prvotní analýzu a interpretaci výsledků dotazníkového šetření“

Externí spolupracovníci
Ing Anna Duchková

vedení účetnictví

Ing. Jiří Duchek

správa IT

Media Energy/p. Minář správa webových stránek
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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:

do 31. 1. 2018 – Švermova 32/35, Liberec
od 1. 2. 2018 – Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8

Statutární zástupce:

Ing. Petr Vymětal PhD.
Transparency International - Česká republika, o.p.s., IČ: 272 15 814, při výkonu funkce
zastupuje David Ondráčka, M. A.

E-mail:

posta@astracr.cz

Webové stránky:

www.astracr.cz
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IČO:

05641632

Bankovní spojení:

FIO Banka

Číslo účtu:

2101140730/2010
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Účetní závěrka roku 2018
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ZA ROK 2018
Název společnosti:

ASTRA - Asociace pro transparentnost, z. s.

Sídlo:

Sokolovská 260/143, Libeň, 180 00 Praha 8

Právní forma:

zapsaný spolek

IČO:

05641632
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Příloha účetní závěrky za rok 2018

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 2018 došlo ke změnám v obchodním rejstříku.

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

Kontrolní komise

Funkce
Předseda

Jméno
David Ondráčka za Transparency
International - Česká republika, o.p.s.,
IČ: 272 15 814

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. 2018 za kalendářní
rok 2018. Účetní závěrka byla sestavena dne 10.6.2019.
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. 2018 neevidovala v účetnictví ţádný dlouhodobý nehmotný
majetek.
3.2.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Společnost k 31. 12. 2018 evidovala v účetnictví drobný dlouhodobý hmotný majetek
v pořizovací ceně ve výši 54 tis. Kč. Tento majetek měl k 31. 12. 2018 zůstatkovou
hodnotu ve výši 0 tis. Kč. Jedná se zejména o kancelářské zařízení.

3.3. Krátkodobé pohledávky
Společnost nemá k datu 31. 12. 2018 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.
Příjmy příštích období
Projekt
Mapování rizika korupce v regionech
Příjmy příštích období celkem

Stav k 31. 12. 2018
693

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2017

693

702

3.5. Vlastní kapitál
Vlastní kapitál společnosti je k datu účetní závěrky ve výši 1 tis. Kč. Výsledek
hospodaření za rok 2018 ve schvalovacím řízení ve výši 181 tis. Kč.
3.6. Krátkodobé závazky
Společnost nemá k datu 31. 12. 2018 závazky po splatnosti. K 31 12. 2017 neměla
společnost také 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 2018 nenastaly.
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3.8. Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky
Společnost neevidovala k 31. 12. 2018 ani k 31. 12. 2017 ţádné závazky z titulu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti po lhůtě
splatnosti. Rovněţ tak ţádné nedoplatky příslušným finančním orgánům.
Výše splatných závazků z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti činila 25 tis. Kč.
Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění činila 11 tis. Kč k 31.
12. 2018.
3.9. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:
K 31.12.2018
Počet
Osobní náklady
Celkem
6
875
6
1 178

Zaměstnanci
Celkem

K 31.12.2017
Počet
Osobní náklady
Celkem
9
639
9
1 732

V roce 2018 a 2017 nebyly vyplaceny ţádné odměny ani funkční poţitky členům
řídících a kontrolních orgánů. Společnost neposkytuje členům řídících a kontrolních
orgánů ţádná jiná plnění a nebyly s nimi uzavřeny ţádné obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy, popř. s jejich rodinnými příslušníky.
3.10. Daňový základ
Společnost v roce 2018 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 2018 společnost vyúčtovala dotaci k projektu Mapování rizik korupce
v regionech ve výši 1 991 tis. Kč. Dále obdrţela členské příspěvky ve výši 190 tis. Kč.
V roce 2018 společnost nevykonávala ţádnou hospodářskou činnost.
3.12. Závazky neuvedené v rozvaze
K 31. 12.2018 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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