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Úvodní slovo a zpráva o aktivitách v roce 2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení podporovatelé a příznivci TOPAZ,
dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu politického institute TOPAZ za rok
2018, 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 2018 pro nás byl v mnohém úspěšný. Jako politický institut jsme dosáhli
podpory ze státního rozpočtu. Díky tomuto faktu jsme mohli rozšířit tým a
uspořádat tak více než 42 přednášek, konferencí, diskusí, projektů pro
regionální politiku, projektů v zahraničí a projektů v místních organizací – i
díky tomuto projektu, se téměř 40 % akcí uskutečnilo v regionech, na které se
stále více snažíme cílit.
I v rámci této aktivity vznikla v průběhu roku 2018 dobrovolnická organizace
Ambasadoři TOPAZ, která by nám měla umožnit lépe a cíleněji pronikat do
regionů a organizovat akce přímo v místech, již se naše témata týkají.
Nezaháleli jsme ani po publikační stránce. Vydali jsme hned dvě publikace,
první z nich byla publikace s názvem: “Česká politika životního prostředí: Naše
společná
budoucnost
v udržitelném
rozvoji”
(dostupná
z:
https://bit.ly/2DPkrfm) a druhá již třetí ročník naší ročenky: “Pravicová řešení
politických výzev pro rok 2019” (dostupná z: https://bit.ly/2L6DtPl).
Založili jsme vlastní periodikum, TOPAZ policy papers a získali ISSN, pod
kterým vydáváme studie k nejrůznějším tématům. Za rok 2018 jsme jich vydali
osm:
1) Pražský pravicový volič – Jaroslav Poláček
(dostupné z: https://bit.ly/2W7BG1p)
2) Evropská unie, Rusko a Východní partnerství: konfrontace a konkurence –
Michael Romancov
(dostupné z: https://bit.ly/2FJcDu0)
3) Nové prvky českých volebních kampaní: personalizace, emocionalizace,
sociální sítě – Jakub Charvát

4)
5)

6)

7)

8)

(dostupné z: https://bit.ly/2DruJRx)
Nestabilita českých vlád po roce 2000: příčiny a důsledky – Ladislav Cabada
(dostupné z: https://bit.ly/2FBKfg9)
Ekonomické náklady a přínosy členství v Evropské unii z pohledu České
republiky – Lubor Lacina
(dostupné z: https://bit.ly/2FLE1t4)
Ochrana životního prostředí: řešení v návratu k dynamickému přístupu 90.
let – Bedřich Moldan
(dostupné z: https://bit.ly/2U9Pwid)
České a evropské politické strany v novém sociálním a politickém prostředí
– Thibault Muzergues
(dostupné z: https://bit.ly/2T878e4)
Životní prostředí a udržitelný rozvoj – Lucie Tungul
(dostupné z: https://bit.ly/2FSeO02)

Mezi naše partnery v roce 2018 patřily organizace: CEVRO, Evropská lidová
strana v Evropském parlamentu, Hanns-Seidel-Stiftung, Institut pro
křesťansko-demokratickou politiku, International Republican Institute, Klub
na obranu demokracie, Knihovna Václava Havla, Konrad-Adenauer-Stiftung,
politická strana T0P 09 a Wilfried Martens Centre for European Studies.
V neposlední řadě europoslanci Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil a Jaromír
Štětina a poslankyně Helena Langšádlová a Markéta Pekarová Adamová.
V rámci mezinárodního projektu Good Governance in Ukrainian
Municipalities Transferring V4 Experience jsme spolupracovali s Robert
Schuman Institute (Maďarsko).
V rámci mezinárodního projektu NET@WORK 2018 Foundation Forum of the
Martens Centre jsme dále spolupracovali s Political Academy of the Austrian
People’s Party, the Foundation for a Civic Hungary a Hanns-Seidel-Stiftung.
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Leden
•

Diskuse: Debata s kandidáty na prezidenta ČR

Únor
•
•
•
•

Seminář: Správa měst a obcí na Ukrajině
Diskuse: Svoboda veřejnoprávních médií
Diskuse: Proč to J. Drahoš nevyhrál?
Policy paper: Pražský pravicový volič

Březen
•
•
•
•
•
Duben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Květen
•
•
•
•
•
•
•

Konference: CZEXIT
Prezentace aktivit TOPAZu: Masarykova
univerzita v Brně
Prezentace aktivit TOPAZu: Univerzita Karlova
v Praze
Policy paper: Nové prvky českých volebních
kampaní – personalizace, emocionalizace,
sociální sítě
Policy paper: Evropská unie, Rusko a Východní
partnerství – konfrontace a konkurence
Diskuse: Evropská unie po Brexitu
Diskuse: S Babišem nebo proti Babišovi
Ideová konference: Smart city, Pardubice
Partnerský seminář WMCES, Brusel
Setkání s novými členy TOP 09 Praha
Konference: Povolební situace v Evropě
Ideová konference TOP 09 Praha
Projekt MO: Dvůr Králové
Projekt pro MO: Uherské Hradiště
Dětská konference v Poslanecké sněmovně P
ČR
Cesta regionální politiků do Bruselu
NET@WORK – Euroskepticismus ve Střední
Evropě: Další referendum na dohled?
Policy paper: nestabilita českých vlád po roce
2000 – příčiny a důsledky
Diskuse: Má se Evropa obávat Turecka?
Projekt MO: Chytré Lázně Bohdaneč
Diskuse: Referenda – výzva pro demokracii,
nebo krok zpět?
Školení ke kampani TOP 09
Konference: Budoucnost jednotného
digitálního trhu
Článek: vyděsit a vyfakturovat: Prochází
ochrana osobních dat revoluční změnou?
Článek: Trump, Skripal a Jie Ťie-ming aneb
poučení ze tří selhání politiky prezidenta
Zemana

•
Červen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policy paper: Ochrana životního prostředí –
řešení v návratu k dynamickému přístupu
90. let
Policy paper: Ekonomické náklady a přínosy
členství v EU z pohledu ČR
Projekt pro MO: Vysoké mýto
Projekt pro TT: LIberec
Ideová konference: Hradec Králové
Diskuse: Matky v ringu: rodina nebo profese?
Projekt pro MO: Rudná
Projekt pro MO: Kroměříž
Kulatý stůl: nové přístupy v občanském
vzdělávání, 100 let české demokracie
Setkání mladých
Policy paper: České a evropské politické strany
v novém sociálním a politickém prostředí

Červenec
•
Článek: Podpora našeho členství v EU prošla
krizovým obdobím, napříč sociálními skupinami
zůstávají velké rozdíly
Září
•
•
•
Říjen
•
•
Listopad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diskuse: Proč volby do Senátu nejsou o
Senátu?
Projekt pro MO: Benátky nad Jizerou
Projekt pro MO: Dobrá Voda
Diskuse: Sendvičová generace
Konference: Budoucnost evropských hranic
Projekt pro MO: Žďár nad Sázavou
Projekt pro MO: Rudná
Projekt pro MO: Uherské Hradiště
Konference: Zacházení se životním prostředím
Konference: Nízkouhlíková energetika –
budoucnost zelené energie
Konference: Posilování bezpečnostní a
obranné spolupráce
Cesta regionální politiků do Bruselu
Školení: praxe regionální politiky a nový
zastupitel
Publikace: Pravicová řešení politických výzev
pro rok 2019
Publikace: Česká politika životního prostředí

Základní informace o organizaci v roce 2018
Název:

TOPAZ, z. s.

Adresa sídla:

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

IČ:

22745696

V roce 2018 došlo ke změně v obsazení níže zmíněných hlavních orgánů
institutu jednáním členské schůze k 11. září 2018.

Do 11. září 2018:
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

Po 11. září 2018:
Prezident spolku:

Karel Schwarzenberg

Předseda výkonné rady:

Reda Ifrah

Výkonná rada:

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

Akademická rada:

Lucie Tungul
Hynek Jeřábek
Michael Romancov
Zdeněk Tůma
Miroslav Zámečník
Jakub Lepš

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

