Výroční zpráva TOPAZ 2017

Obsah:





Úvodní slovo
Základní údaje o organizaci
Zpráva o hospodaření za rok 2017
Zpráva o akcích za rok 2017

Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení podporovatelé a příznivci TOPAZu,
dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu politického institute TOPAZ za rok
2017, kterou jsme připravili s cílem informovat Vás nejen o finančních a
organizačních záležitostech, ale také o projektech, které jsme sami nebo ve
spolupráci s partnery, uspořádali.
Rok 2017 pro nás byl v mnohém úspěšný. Podařilo se nám se oficiálně
transformovat do politického institutu. Navázali jsme kontakty s dalšími
partner, jmenovitě Hanns-Seidel-Stiftung, International Visegrad Fund,
Robert Schuman Institute a Youth EPP. Vydali jsme dvě publikace, první z nich
byla brožura “Kontaktní kampaně v moderní předvolební kampani” a druhou
ročenka “Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018”. Uspořádali jsme
také více než 40 přednášek, konferencí, diskusí, projektů pro regionální
politiky i projektů v zahraničí (Lvov, Brusel).
Mezi naše partnery v roce 2017 patřil: Hanns-Seidel-Stiftun, KonradAdenauer-Stiftung, Wilfried Martens Centre for European Studies,
europoslanci Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil a Jaromír Štětina, poslankyně
Helena Langšádlová a Markéta Pekarová Adamová, International Republican
Institute, Klub na obranu demokracie, CEVRO, Institut pro křesťanskodemokratickou politiku a politická strana TOP 09.

Základní informace o organizaci v roce 2017
Název:

TOPAZ, z.s.

Adresa sídla:

Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

IČ:

22745696

Prezident spolku:

Karel Schwarzenberg

Předseda výkonné rady:

Reda Ifrah

Výkonná rada:

Markéta Pekarová Adamová
Helena Langšádlová
Terezie Radoměřská
Jan Husák
Jan Vitula
Marek Ženíšek

Akademická rada:

Lucie Tungul
Hynek Jeřábek
Michael Romancov
Zdeněk Tůma
Miroslav Zámečník

V roce 2017 nedošlo k žádné změně v obsazení výše zmíněných hlavních
orgánů institutu.

Zpráva o hospodaření za rok 2017
Institut v roce 2017 hospodařil s celkovými příjmy ve výši 2 001 095,09 Kč,
přičemž celou částku tvořily příjmy od našich partnerů. V roce 2017 nepřijal
institut žádnou dotaci z veřejných rozpočtů. Výdaje v roce 2017 činily
2 200 360,13 Kč. TOPAZ vstupoval do roku 2017 se zůstatkem na účtu v
hodnotě 317 256,68 Kč, celková bilance hospodaření k 31. 12. 2017 byla
117 991,64 Kč.
Institut vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a to ve zjednodušeném rozsahu.
Všechny bezhotovostní finanční transakce v roce 2017 byly realizovány přes
bankovní účet institutu č. 7117934001/5500 vedený u Raiffaisenbank a.s.
Výkonná rada institutu schválila hospodaření za rok 2017 jednomyslně
1. 2. 2018.

Zpráva o akcích za rok 2017
TOPAZ v roce 2017 uspořádal více než 40 přednášek, konferencí, diskusí,
projektů pro regionální politiky i projektů v zahraničí (Lvov, Brusel).
Z toho:











1 studijní cestu regionálních politiků do Evropského parlamentu
1 panel zahraniční konference Net@work v Bruselu
1 konference věnovanou otázce EURA a naší pozice v EU
2 vícedenní setkání a školení pro regionální politiky
2 vícedenní setkání mladých
2 konference věnované problematice fake news a dezinformací
4 projekty v českých regionech (městech a obcích)
5 snídaní s novináři na úzce profilovaná témata
5 diskusí v parlamentu s poslanci
11 přednášek na středních školách na téma fungování Evropského
parlamentu



Ve spolupráci s dalšími partnery (Konrad-Adenauer-Stiftung, CEVRO
a IKDP) jsme otevřeli platformu pro diskusi o budoucnosti
občanského vzdělávání v ČR



Vydali jsme také dvě publikace (obě jsou volně ke stažení na našich
webových stránkách):
o Kontaktní kampaně v moderní předvolební kampani – je
manuál, který srozumitelně vysvětluje, jak se tvoří efektivní
kampaně s využitím moderních metod a poznatků, které
máme v posledních letech k dispozici. (TOPAZ, WMCES)
o Pravicová řešení politických výzev pro rok 2018 – je publikace,
která v jednotlivých kapitolách přináší a navrhuje hodnotově
vázaná řešení stěžejních vnitřních I vnějších výzev, jimž Česká
republika čelí. (TOPAZ, KAS, WMCES)

O TOPAZu:
TOPAZ vznikl k dubnu 2012 jako občanské sdružení, nyní je zapsaným spolkem a
podle aktuálního zákona o politických stranách i politickým institutem. Je blízce
spojen s politickou stranou TOP 09.

www.top-az.eu
www.facebook.com/topazeu

