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k řešení
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Hlavní aktivity roku 2014
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.
Klíčovou aktivitou roku 2014 byla publikace výzkumů zIndex.cz, zaměřeného na
hodnocení dobré praxe měst a obcí ve veřejných zakázkách a PolitickeFinance.cz, tedy
služba mapující ekonomickou aktivitu politických stran, zejména pak .
Sdružení je nadále členem iniciativy Rekonstrukce státu, kde se svými datovými vstupy
podílelo na několika podnětech této inciativy. Jiří Skuhrovec byl jmenován jedním
z grarantů iniciativy, výstupy CAE byly využívány zejména v diskusi o regulaci státem
vlastněných podniků, financování politických stran a registru smluvVšechny 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 portálu aktualne.cz.
Sdružení bylo financováno výlučně soukromými dary a granty. Nejvýznamnější příjem
získalo sdružení na realizaci projektu zIndex od nadace OSF.

Organizační struktura sdružení
Na schůzi sdružení dne 31.1.2014 byl ve funkci předsedy sdružení potvrzen Jiří
Skuhrovec, revizorem sdružení byla opět zvolena Jana Chvalkovská. Sdružení mělo ke
dni 31.12.2014 tři členy: Jiřího Skuhrovce, Janu Chvalkovskou a Jana Soudka.

Hospodaření sdružení v roce 2014
Výkaz zisku a ztráty tvoří samostatnou přílohu, sdružení hospodařilo se ztrátou 144
tis. Kč.

Tato Zpráva byla schválena dne 27.11.2015 výborem sdružení.
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