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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 adistribuci 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.

Transparency International – Česká republika, 
nevládní nezisková organizace s více než dvěma 
desítkami let zkušeností a praxe, mapuje stav korupce 
v ČR, poskytuje bezplatné právní poradenství, věnuje 
se investigativní a analitycké činnosti, poukazuje 
na legislativní nedostatky a přichází s možnostmi řešení.

Institut pro udržitelný rozvoj hledá řešení problémů 
spojených s neudržitelnými vzorci výroby a spotřeby, 
změnou klimatu a úbytkem biodiverzity.
Členové Institutu usilují o udržitelnou a efektivní 
veřejnou správu, bojují s korupcí a klientelismem.

Nezávislý spolek Stop tunelům je striktně apolitické 
sdružení aktivních občanů Ústeckého kraje, které 
se věnuje prosazování, podpoře a propagaci zásad 
demokratického právního státu, transparentního 
rozhodování ve veřejné sféře a principů aktivní občanské 
společnosti.

Spoluzakladatelem a členem spolku je vysokoškolský 
pedagog doc. Ing. Petr VYMĚTAL. PhD. (VŠE, 
Praha; ČVUT, Praha),  expert na problematiku veřejné 
správy, který představuje významné přemostění mezi 
akademickou obcí a zkušenostmi zástupců členských  
organizací.

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Transparency International - Česká republika, o. p. s. (IČ: 272 15 814), 
při výkonu funkce zastupuje Mgr. Petr LEYER

KONTROLNÍ KOMISE
Tereza ŠTYSOVÁ
Mgr. Jaroslav TAUCHMAN

ZAMĚSTNANCI V ROCE 2021
Ing. Jana STEHNOVÁ, projektová manažerka
Bc. Markéta SVOBODOVÁ, asistentka projektu 
Mgr. Hana VITOVSKÁ, finanční manažerka 
Mgr. Jan DUPÁK, právník  
Mgr. Ondřej SRB, právník
Mgr. Barbora KOMBEREC NOVOSADOVÁ, výzkumnice
Mgr. Martina ŠTĚPÁNKOVÁ ŠTÝBROVÁ, výzkumnice
Mgr. Petr LOVĚTÍNSKÝ, výzkumník
Mgr. Lucia VILIMOVSKÁ, výzkumná asistentka

LIDÉ V ASTŘE
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ČINNOST V ROCE 2021

Projekt Zvyšování protikorupční odolnosti metodik jednotného 
národního rámce pro programové období 2021-2027

Spolek ASTRA za finanční podpory z Operačního programu Technická spolupráce pro programové období 2014–
2021 realizoval výzkumně-evaluační projekt zaměřený na metodické prostředí pro implementaci Fondů EU v ČR 
v programovém období 2021–2027, a to s ohledem na deklarované snahy Evropské komise i horizontálních orgánů 
pro řízení a kontrolu finančních prostředků pro politiku koheze v ČR směřující ke zvyšování transparentnosti 
implementačního prostředí a současně snižování administrativní zátěže pro zaměstnance implementační struktury 
a zejména žadatele a příjemce podpory.

Základním cílem projektu je zpracování ex-ante evaluace protikorupční robustnosti metodického prostředí ve smyslu 
hodnocení úplnosti a srozumitelnosti metodických dokumentů horizontálních orgánů a jejich následného přenesení do 
metodických dokumentů jednotlivých řídicích orgánů. Konkrétně projekt hodnotí úpravu metodick Jednotného národního 
rámce v oblastech: prevence střetu zájmů, rozkrývání vlastnické struktury, transparentnost procesů, opatření proti omezování 
politických vlivů, preventivní prvky bránící podvodům či prosazování kultury odmítající podvody.

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000257
Více o projektu: https://www.astracr.cz/project/protikorupcni-robustnost-jednotneho-narodniho-ramce/

V roce 2021 byly analyzovány bezmála dvě desítky metodických pokynů Jednotného metodického prostředí (JMP) pro 
programové odbobí 2014–2020 včetně jejich četných příloh a pětice dalších souvisejících koncepčních a strategických 
dokumentů, dále byly analyzovány dostupné verze metodických pokynů Jednotného národního rámce pro programové 
období 2021–2027, které byly pouzovány z hlediska jejich potenciálu pro zvyšování transparentnosti o protikorupční odolnosti 
metodického prostředí pro řízení a kontrolu Fondů EU. 
Dalšími analyzovanými dokumenty byly operační manuály, příručky pro žadatele a příjemce a další metodické dokumenty 
celkem osmi operačních programů období 2014–2020.
V průběhu roku bylo realizováno celkem 24 semi-strukturovaných rozhovorů se zástupci implementační struktury napříč 
jednotlivými orgány (horizontální orgány, řídicí orgány i zprostředkující subjekty) i s experty mimo ni, v neposlední řadě rovněž 
proběhla dvě expertní kolokvia k problematice střetu zájmů. 

V roce 2021 bylo publikováno Průběžné hodnocení JNR, které je dále aktualizováno v závěrečné evaluační zprávě z roku 2022.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
ZA ROK 2021
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ROZVAHA (BILANCE) 
k 31. 12. 2021 
(v celých tis. Kč) 

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

a b 1 2

A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM (ř. 02 + 10 + 21 - 
28) 1 0 0

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09) 2 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 10 54 54

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 54 54

A.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27) 21 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 
39) 28 54 54

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku (088) 38 54 54

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM (ř. 41 + 51 + 71 + 
80) 40 81 1 008

B.I. Zásoby celkem (ř. 42 až 50) 41 0 0

B.II. Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) 51 0 0

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79) 71 81 79

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 1 1

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 80 78

B.IV. Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82) 80 0 929

B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 929

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40) 83 81 1 008

Kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 540 4 248

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

PASIVA Číslo 
řádku

Stav 
k prvnímu 
dni účet.
období

Stav 
k posl. dni 
účetního 
období

c d 3 4

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM (ř. 85 + 89) 84 61 51

A.I. Jmění celkem (ř. 86 + 88) 85 0 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 + 92) 89 61 51

A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 90 X -10

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 91 -409 X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 92 470 61

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 93 20 957

B.I. Rezervy celkem (ř. 95) 94 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103) 96 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 20 957

B.III.1. Dodavatelé (321) 105 5 8

B.III.5. Zaměstnanci (331) 109 8 89

B.III.7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného 
zdrav. pojištění (336) 111 5 50

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 2 10

B.III.17. Jiné závazky (379) 121 0 800

B.IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 0 0

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 81 1 008

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 324 4 032
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
k 31. 12. 2021 
(v celých tis. Kč) 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

NÁZEV POLOŽKY číslo 
řádku

činnost 
hlavní

činnost 
hospodářská celkem

a b 1 2 3

A. NÁKLADY  (ř. 39) 1 1 970 0 1 970

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 
8) 2 103 0 103

A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek (501-3) 3 2 0 2

A.I.6 Ostatní služby (518) 8 101 0 101

A.II.
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, 
zboží, vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku 
(ř. 10 až 12)

9 0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem  (ř. 14 až 18) 13 1 861 0 1 861

A.III.10 Mzdové náklady (521) 14 1 391 0 1 391

A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 15 470 0 470

A.IV. Daně a poplatky celkem (ř. 20) 19 0 0 0

A.V. Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 6 0 6

A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 28 6 0 6

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem (ř. 30 až 34) 29 0 0 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 0 0 0

A.VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 39 1 970 0 1 970

NÁZEV POLOŽKY číslo 
řádku

činnost 
hlavní

činnost 
hospodářská celkem

a b 1 2 3

B. VÝNOSY (ř. 67) 40 1 960 0 1 960

B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 1 960 0 1 960

B.I.1 Provozní dotace (691) 42 1 960 0 1 960

B.II. Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46) 43 0 0 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 
(ř. 48 až 50) 47 0 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 0 0 0

B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem (ř. 59 až 63) 58 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 64 1 960 0 1 960

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 
(ř. 39 - 64 + 38) 65 -10 0 -10

A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 66 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66) 67 -10 0 -10

Kontrolní číslo 999 15 700 0 15 700
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

ASTRA - Asociace pro transparentnost, z. s. (dále jen 
„společnost“) byla založena dne 1.  2. 2016 a vznikla zapsá-
ním do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 6. 1. 2017. 

Jejím hlavním účelem je: Hájení, poskytování ochrany, 
podpory a služeb členům spolku a koordinace jejich společ-
ného postupu v oblasti rozvoje občanské společnosti, me-
chanismů 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 2021 došlo ke změně v obchodním rejstříku – 
Předsedu statutárního orgánu  Transparency International 
- Česká republika, o.p.s., IČ: 272 15 814 při výkonu funkce 
zastupuje Mgr. PETR LEYER, který odstoupil z kontrolní 
komise.

1.3. Statutární orgán a kontrolní komise 
k rozvahovému dni

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 pro-
vádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti 
není podnikání a účtujícími v  oustavě podvojného účetnic-
tví, v platném znění a Českými účetními standardy pro pod-
nikatele 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. 2021 za kalendářní rok 2021. Účetní závěrka byla 
sestavena dne 15. 4. 2022.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisí-
cích korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak. 

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba 
použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jed-
notlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku, 
a 60 tis. u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je 
oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné 
opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zda-
ňovací 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 nehmotné-
ho majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, 
je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku li-
neární metodou.

Funkce Jméno

Statutární 
orgán

předseda Mgr. Petr Leyer za Transparency 
International - Česká republika, 
o.p.s., IČ: 272 15 814

Kontrolní 
komise

členka
člen

Tereza Štysová
Jaroslav Tauchman

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpiso-
ván u pronajímatele. 
 
2.2. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hod-
notou. 

2.3. Závazky 

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

2.4. Rezervy

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, je-
jichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému 
dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nasta-
nou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik 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 okamžiku 
poskytnutí služby.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Společnost k 31. 12. 2021 neevidovala v účetnictví žádný 
dlouhodobý nehmotný majetek.

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Společnost k 31. 12. 2021 evidovala v účetnictví drobný 
dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně ve výši 54 
tis. Kč. Tento majetek měl k 31. 12. 2021 zůstatkovou hodno-
tu ve výši 0 tis. Kč. Jedná se zejména o kancelářské zařízení.

3.3. Krátkodobé pohledávky 

Společnost nemá k datu 31. 12. 2021 pohledávky po 
splatnosti 

3.4. Časové rozlišení aktivní

Časové rozlišení aktivní obsahuje zejména příjmy příštích 
období z nepřijatých peněžních prostředků na základě uza-
vřených smluv na neziskové projekty. 

Příjmy příštích období (údaje v tis. Kč):

Stav 
k 31. 12. 2021

Stav 
k 31. 12. 2020

Projekt: Protikorupční odolnost JNR 929 0
Příjmy příštích období celkem 929 0

3.5. Vlastní kapitál

Vlastní kapitál společnosti je k datu účetní závěrky ve 
výši 51 tis. Kč. Výsledek hospodaření za rok 2021 ve schvalo-
vacím řízení ve výši -10 tis. Kč.
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3.6. Krátkodobé závazky

Společnost nemá k datu 31. 12. 2021 závazky po splatnos-
ti. K 31 12. 2020 neměla společnost také závazky po splat-
nosti. 

3.7. Časové rozlišení pasivní

Časové rozlišení pasivní obsahuje zejména výnosy příš-
tích období z titulu časově rozlišení přijatých peněžních 
prostředků na neziskové projekty. Jedná se o projekty, které 
časově přesahují účetní období končící 31. 12.

Žádné takové účetní případy však v roce 2021 nenastaly.

3.8. Splatné závazky z titulu sociálního 
a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky

Společnost neevidovala k 31. 12. 2021 ani k 31. 12. 2020 
žádné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti po lhůtě splat-
nosti. Rovněž tak žádné nedoplatky příslušným finančním 
orgánům.

Výše splatných závazků z titulu pojistného na sociální za-
bezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činila 
35 tis. Kč.

Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního 
pojištění činila 15 tis. Kč k 31. 12. 2021.

3.9. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární 
orgány

Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní 
náklady jsou následující:

Stav k 31. 12. 2021 Stav k 31. 12. 2020

počet osobní nákla-
dy celkem počet osobní nákla-

dy celkem

Zaměstnanci 7 1 861 1 372
Celkem 7 1 861 1 372

V roce 2021 ani 2020 nebyly vyplaceny žádné odmě-
ny ani funkční požitky členům řídících a kontrolních orgá-
nů. Společnost neposkytuje členům řídících a kontrolních 
orgánů žádná jiná plnění a nebyly s nimi uzavřeny žádné 
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy, popř. s jejich 
rodinnými příslušníky.

3.10. Daňový základ

Společnost v roce 2021 nevykonávala žádnou ekono-
mickou činnost, tedy neměla ani povinnost podávat daňové 
přiznání k dani z příjmů právnických osob

3.11. Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti

V roce 2021 společnost neobdržela žádnou dotaci ani 
členské příspěvky.

V roce 2021 společnost nevykonávala žádnou hospodář-
skou činnost.

 
3.12. Závazky neuvedené v rozvaze

K 31. 12.2021 se společnost neúčastnila žádného soud-
ního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na 
společnost. Společnost nemá uzavřené žádné leasingové 
smlouvy, ze kterých by vyplýval budoucí závazek.

3.13. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, 
které by měly významný dopad na účetní závěrku.

 


