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Název: občanské sdružení TOPAZ 

Sídlo: Újezd 450/40, 118 00 Prahal

IČ: 22745696

Občanské sdružení TOPAZ vzniklo registrací stanov ministerstvem vnitra České republiky 
dne 3. dubna 2012, ustavující valná hromada (UVH) proběhla dne 29. května 2012.

Účel sdružení:

Cílem občanského sdružení 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 nestraníckou veřejnost a utváření nových názorů, které mohou stranou TOP 09 
následně být použity v reálné politice.

Předseda sdružení k 31. prosinci 2012:
Předsedou sdružení byl UVH jmenován Karel Schwarzenberg.

Představenstvo sdružení k 31. prosinci 2012:

Předsedou představenstva sdružení byl UVH jmenován Marek Ženíšek, členy 
představenstva Helena Langšádlová, Terezie Radoměřská, Jan Husák, Jan Vitula.

Dozorčí rada sdružení k 31. prosinci 2012:

Do dozorčí rady sdružení byli UVH jmenováni Ivan Mikloš, Tomáš Sedláček, Miroslav 
Zámečník, Karel Rais, Zdeněk Tůma, Hynek Jeřábek, Martin Kovář.

Zřizovatel:
Politická strana TOP 09
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Přehled akcí uskutečněných pod hlavičkou TOPAZu za rok 2012:

-> 06/2012 -  „Evropská konference“ (účast 97 osob);
-> 09/2012 -  seminář o kampani na sociálních sítích „Like pro Topku“ ;

-  stranická konference „Nebojme se reforem“ (účast 71 osob);
10/2012 -  trénink door-to-door kampaně pro krajskou organizaci TOP 09 Praha;

-  školení komunikace a řízení;
-» 11/2012 -  školení manažerské dovednosti krajských manažerů TOP 09.

Přehled materiálů, které vyšly pod hlavičkou TOPAZu v roce 2012:

07/2012 volební manuál TOP 09 a Starostů 
-> 09/2012 informační brožura „Co prosadili ministři TOP 09“

Od svého vzniku na jaře roku 2012 fungoval TOPAZ souběžně s komisí pro vzdělávání TOP 
09, je jíž funkci plně převzal v roce 2013. Působení obou orgánů se proto v roce 2012 
prolínalo. TOPAZ nehospodařil se samostatným rozpočtem, jeho činnost byla financována 
částečně jednorázovými peněžitými dary od politické strany TOP 09, částečně 
prostřednictvím faktur vystavovaných politické straně TOP 09. Přehled financování aktivit 
TOPAZu je  uveden níže.

V květnu 2012 podal TOPAZ přihlášku do Centre for European Studies (CES). O jeho 
členství bylo rozhodováno v listopadu 2012, TOPAZ získal statut přidružené spolupracující 
organizace. Hlavními důvody pro neudělení plného členství byla krátká existence sdružení a 
malá aktivita. O jeho plném členství bude rozhodnuto v květnu 2013.

V červnu 2012 se TOPAZ ucházel o pořadatelství programu „Rising Stars“ pořádaného ve 
spolupráci s International Republican Institute (IRI). Přihláška TOPAZu byla zamítnuta
z důvodu příliš krátkého trvání sdružení a nedostatku zkušeností. Materiály, které byly 
vypracovány pro tuto akci, byly následně použity při sestavování harmonogramu akcí 
TOPAZu na rok 2013. Bližší spolupráce s IRI byla rozvinuta na podzim 2012, kdy byla 
zahájena i spolupráce s Konrad-Adenauer Stiftung (KAS).

V listopadu 2012 byl TOPAZu vypracován společností LAVMI grafický manuál a korporátní 
design společně s návrhem webových stránek.

V roce 2012 uspořádal TOPAZ dvě velké konference, jednu zcela veřejnou -  Evropskou 
konferenci, druhou určenou primárně členům TOP 09 -  Nebojme se reforem. Evropská 
konference byla první akcí pod hlavičkou TOPAZu vůbec, projekt na ní byl představen 
veřejnosti a médiím. O akci a vzniku TOPAZu psaly největší tuzemské zpravodajské portály 
iDnes.cz a Novinky.cz a časopis Týden. O druhé velké konferenci rovněž proběhla zmínka 
na serveru iDnes.cz a v deníku Právo.
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Přehled financování aktivit TOPAZu za rok 2012:

V roce 2012 obdržel TOPAZ od strany TOP 09 dva peněžité dary ve výši celkem 210 000 
korun, rozdělené do dvou částek ve výši 160 000 korun a 50 000 korun.

Politické straně TOPAZ v roce 2012 fakturoval celkem za 310 176 korun:

Faktura TOP 09 14. 9. 2012 tiskoviny - informační brožura 
„Co prosadili ministři TOP 09“ 11 540,00

Faktura TOP 09 14. 9. 2012 občerstvení na semináři 23 210,00

Faktura TOP 09 16. 10. 2012 trénink door-to-door kampaně, seminář 
„Like pro Topku“ 31 426,00

Faktura TOP 09 5. 11. 2012 administrativní práce spojené 
s uspořádáním školení 30 000,00

Faktura TOP 09 5. 11. 2012 školení komunikace a řízení 34 000,00

Faktura TOP 09 16. 11. 2012 školení manžerské dovednosti krajských 
manažerů TOP 09 30 000,00

Faktura TOP 09 20. 12. 2012 korporátní design a grafický manuál 150 000,00

tra k».1 n a m řs ti 23, P rague

Vypracoval Ondřej Kolář, 27. 3. 2013 
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