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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. 

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 nestranickou veřejnost a 

utváření nových názorů, které mohou stranou TOP 09 následně být použity v reálné politice. 

Předseda sdružení k 31. prosinci 2013 

Předsedou sdružení byl UVH jmenován Karel Schwarzenberg. 

Představenstvo sdružení k 31. prosinci 2013 

Předsedou představenstva sdružení byl UVH jmenován Marek Ženíšek. 

Členy představenstva: Helena Langšádlová, Terezie Radoměřská, Jan Husák, Jan Vitula. 

Dozorčí rada sdružení k 31. prosinci 2013 

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 

Přehled akcí uskutečněných pod hlavičkou TOPAZu za rok 2013: 

Sekce Názory: 

02/2013 – konference „Komunismus včera a dnes"; 



 

03/2013 – konference na téma „Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic“; 

09/2013 – dvě debaty s předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem – za cílem vyhodnocení témat, 

které rezonují naší společností; 

10/2013 – seminář „Péče o životní prostředí je součástí konzervativní politiky“. 

Sekce Vzdělávání: 

04/2013 – seminář TOPAZ ve spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR: „TOPAZ k tématu 

českého zdravotnictví“; 

04/2013 – expertní seminář věnovaný problematice budoucího čerpání evropských peněz malými a 

středními podniky, 

09/2013 – workshop „LIKE pro TOPKU II“; 

09/2013 – seminář „Politika v praxi“ pro kandidáty v předčasných volbách do PSP ČR. 

Přehled materiálů, které vyšly pod hlavičkou TOPAZu v roce 2013: 

12/2013 - Názory & vzdělávání 2012 – 2013 – prezentace mapující fungování TOPAZu v letech 2012 

a 2013. 

 

V roce 2013 TOPAZ plně převzal funkci komise pro vzdělávání TOP 09, s níž souběžně fungoval od 

svého vzniku na jaře 2012. 

Vedle Konrad Adenauer Stiftung (KAS) se partnerem TOPAZu stalo i Centre for European Studies 

(CES), jehož plnohodnotným členem se TOPAZ stal 3. prosince 2013, poté, co byl v listopadu 2012 

přijat se statutem přidružené spolupracující organizace, z důvodů krátké existence sdružení a malé 

aktivity. 

Na třetím celostátním sněmu TOP 09 v prosinci 2013 byly kromě výsledků činnosti prezentovány i 

nově spuštěné webové stránky <www.top-az.eu>, na kterých se zájemci mohou dočíst o plánovaných 

akcích, sledovat kalendář, a dále fotky, videa a vydané materiály z proběhlých akcí pořádaných a 

spolupořádaných TOPAZem. 

 

 

 

http://www.top-az.eu/


 

Přehled financování aktivit TOPAZu za rok 2013: 

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. 

Vypracoval Ondřej Kolář, 27. 3. 2013 

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 

 

 


