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Občanské sdružení TOPAZ vzniklo registrací stanov ministerstvem vnitra České republiky
dne 3. dubna 2012, ustavující valná hromada (UVH) proběhla dne 29. května 2012. Na
základě aplikace NOZ byla změněna forma na zapsaný spolek
Účel spolku:
Cílem spolku TOPAZ je fungovat jako názorová platforma politické strany TOP 09. Obsahem
jeho činností je pořádání seminářů a konferencí zaměřených na vzdělávání členů TOP 09 a
generaci nových idejí, vedle toho rovněž přenášení stranických idejí na širší nestranickou
veřejnost a utváření nových názorů, které mohou stranou TOP 09 následně být použity
v reálné politice.
Předseda spolku k 31. prosinci 2014:
Předsedou sdružení je Karel Schwarzenberg.
Výkonná rada spolku k 31. prosinci 2014:
Předsedou Výkonné rady spolku byl zvolen Reda Ifrah,
členy Výkonné rady jsou Helena Langšádlová, Marek Ženíšek, Jan Husák, Jan Vitula.
Akademická rada spolku k 31. prosinci 2014:
Členy akademické rady spolku jsou: Ivan Mikloš, Tomáš Sedláček, Miroslav Zámečník, Karel
Rais, Zdeněk Tůma, Hynek Jeřábek, Martin Kovář.
Zřizovatel:
Politická strana TOP 09

Členství v mezinárodních organizacích:
Spolek TOPAZ se v prosinci 2013 rozhodnutím členských organizací stal členem Centre for
European Studies (CES). Během roku 2014 došlo k přejmenování této organizace na
Martens Centrum, přičemž členství v organizaci bylo zachováno.
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Struktura projektů a významní spolupracovníci
Spolek TOPAZ v roce 2014, stejně jako v letech předcházejících, spolupracoval s dalšími
neziskovými organizacemi, například EUŽ a především Nadací Konráda Adenauera.
TOPAZ z.s. v roce 2014 realizoval s Nadací Konráda Adenauera projekty:
-

-

-

Legislativa na komunální úrovni - projekt se realizoval čtyřmi celodenními semináři na
území celé republiky
Veřejnost a komunální politika, práce s médii – projekt realizovaný osmi celodenními
semináři regionálně určenými dle NUTS 2
Komunální politika jako umění konsensu – projekt určený zejména aktivním
komunálním politikům provedený jako sedm celodenních seminářů na území celé
republiky
Konzervativní politika a…. – projekt konferencí k jednotlivým tématům vnímaným
konzervativním nazíráním světa. Projekt byl určen zejména pro odborníky a poučené
laiky, odborně zaštítěn z akademické sféry a politicky orientován expertními komisemi
TOP 09. Těchto konferencí proběhlo devět.
Konference Naše Evropa – tematická konference k volbám do Evropského
parlamentu
Publikace Názory na Evropu – publikace navazující na konferenci Naše Evropa a
rozšiřující úzce politický pohled o široce akademická pojednání z hlediska
historického, ekonomického, politologického i sociálního

TOPAZ z.s. spolupracoval v roce 2014 s frakcí EPP v EP. Byla realizována první konference
s poslancem Evropského parlamentu Luďkem Niedermayerem, která byla plně hrazena
z prostředků frakce EPP – Energetika – hrozby i šance.
TOPAZ z.s. spolupracoval v r. 2014 také s EUŽ (Evropská unie žen), nově vzniknuvší
organizací konzervativně smýšlejících žen, která se hlásí k EWU; společně byla realizována
konference k budoucnosti energetiky v Evropě.
Zásadní nadále zůstává spolupráce TOPAZ z.s. se zřizovatelem, politickou stranou TOP 09,
pro níž bylo realizováno zejména:
-
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stranické vzdělávání – vedení expertních skupin, seminář o sociálních sítích Lajk pro
TOPku,
vzdělávání managementu – opakovaná a vícedenní školení managementu strany
realizace publikací – jak vnitřní potřeby (volební manuál) či obecně vzdělávací
(P.Piťha: O čem přemýšlí občan cestou k volbám)

Struktura finanční účasti spolupracujících organizací:
-

Legislativa na komunální úrovni

-

Veřejnost a komunální politika, práce s médii

-

Komunální politika jako umění konsensu

-

Konzervativní politika a….

-

Konference Naše Evropa

-

Publikace Názory na Evropu

-

Konference Energetika – hrozby i šance
Stranické vzdělávání TOP 09
Publikace

KAS
TOP 09
KAS
TOP 09
KAS
TOP 09
KAS
TOP 09
KAS
TOP 09
KAS
TOP 09
frakce EPP
TOP 09
TOP 09

52 980,-87 800,-78 231,-104 216,-47 829,-69 100,-81 431,-145 500,-81 431,-19 000,-26 112,-9 300,-113 179,-208 616,-400 000,--

Celkem se na realizaci společných konferencí a seminářů podílel KAS částkou 320 092,-Kč a TOP 09 částkou 434 916,-- Kč.
Frakce Evropské lidové strany v samostatné konferenci přispěla 113 179,-- Kč a TOP 09
realizovala stranické akce v hodnotě 608 616,-- Kč.

Přehled účetních aktivit TOPAZ z.s.:
výdaje bezhotovostně:
-1 610 725,60
příjmy bezhotovostně:
1 617 145,-výdaje hotově:
-133 248,-příjmy hotově:
108 000,-Z toho:
- příjmy z poplatků účastníků:
61 500,-- bankovní poplatky:
- 8 565,90
- autorské honoráře (včetně odvedené daně):
-56 946,-- ostatní výdaje (benzin a pod):
-12 222,39
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Výsledek:
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1 725 145,-- Kč
1 743 973,60 Kč
-18 828,60 Kč

Chronologický přehled akcí TOPAZ z.s. v roce 2014:
Datum
Měsíc
28 leden
13 únor

Po volbách je před volbami

27 březen

Vedení expertní skupiny

4 duben

Veřejnost a komunální politika - práce s médii

9 duben

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o médiích, ale báli jste se zeptat

11 duben

Komunální politika jako umění konsensu - strategická komunikace

11 duben

Legislativa na komunální úrovni - nový Občanský zákoník

11 duben

Veřejnost a komunální politika - práce s médii

11. - 12. duben

Naše Evropa - setkání kandidátů TOP 09 a STAN do EP

23 duben

Konference ICT

25 duben

Veřejnost a komunální politika - práce s médii

16 květen

Legislativa na komunální úrovni - nový Občanský zákoník

16 květen

Komunální politika jako umění konsensu - strategická komunikace

17 květen

Komunální volby - setkání předsedů MO a RO TOP 09

21 květen

Legislativa na komunální úrovni - nový Občanský zákoník

29 květen

Komunální politika jako umění konsensu - strategická komunikace

30 květen

Veřejnost a komunální politika - práce s médii

30 květen

Politická kultura a role žen v politice

6 červen

Legislativa na komunální úrovni - nový Občanský zákoník

13 červen

Komunální politika jako umění konsensu - strategická komunikace

13 červen

Veřejnost a komunální politika - práce s médii

16 červen

Veřejnost a komunální politika - práce s médii

23 červen

Veřejnost a komunální politika - práce s médii

23 červen

Moderní trendy v organizaci veřejné dopravy

24 červen

Etika všedního dne: čtvrtá dimenze osobnosti

20 srpen

Veřejnost a komunální politika - práce s médii

21. - 22. srpen

Manažerské dovednosti, komunální kampaň

6 září

Lajk pro TOPku III

9 září

Mezinárodní konference: Smart cities

24 září
1 říjen
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Téma
Nedokončené vize Evropy: Pax Romana - Pax Christiana - Pax Europeana

Konzervativní politika a energetika
Služební zákon - zajistá lepší státní správu?

10 říjen

Vyhrát bitvu, vyhrát válku

20 říjen

Role náboženství a náboženských organizací v moderním státě

22 říjen

Tečka za volebním seriálem: dva roky, které změnily ČR

10 listopad Energetika - hrozby i šance
11 listopad Vzpomínkový večer na nezávislou skupinu Demokratická iniciativa
12 listopad Nový občanský zákoník a změny klíčových institutů civilního práva
12 listopad Konzervativní politika a životní prostředí

Výhled pro rok 2015
V roce 2015 plánuje TOPAZ z.s. realizovat řadu projektů společně s Nadací Konráda
Adenauera, které budou kopírovat zájem veřejnosti o lokální témata. Stěžejním projektem
proto budou konference v jednotlivých krajích republiky, směrované k tématům toho kterého
kraje, s přesahem na úroveň celostátní. Konference budou odborné za účasti veřejnosti.
Společně s KAS bude pokračovat vzdělávání komunálních politiků a také konference
věnující se tématům aktuálním, zaštítěné zejména poslanci Parlamentu ČR.
V roce 2015 se TOPAZ z.s. chce intenzivněji věnovat práci s mladými politiky a
angažovanými občany, soustředit se na vzdělávání mladé generace. Prostředkem bude
zejména projekt přednášek studentů politologie studentům středních škol, jejichž náplní by
měla být zejména tématika EU. Tato aktivita bude rovněž podpořena europoslanci za TOP
09 a bude završena společným setkáním mladých a poslanců PSP ČR, EP a představitelů
TOP 09.
Nově bude TOPAZ z.s. spolupracovat s Martens Centrum, a to zejména formou konferencí
na aktuální témata.

V Praze 31.3. 2015

Zpracovala:
Terezie Radoměřská
Výkonná ředitelka TOPAZ z.s.
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