
 

 

Topaz | Opletalova 1603/57 

110 00 Praha 1-Nové Město 

Tel. +420 255 790 915 

info@top-az.eu 

 

 

  

Výroční zpráva o činnosti 
politického institutu TOPAZ 
v roce 2019 

    

 

 

  Obsah: 
 

 

Úvodní slovo a zpráva o aktivitách v roce 2019 
Přehled akcí (konference, kulaté stoly) 

Přehled publikační činnosti 

Základní údaje o organizaci 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Topaz | Opletalova 1603/57 

110 00 Praha 1-Nové Město 

Tel. +420 255 790 915 

info@top-az.eu 

 

    Úvodní slovo a zpráva o aktivitách v roce 2019 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení podporovatelé a příznivci spolku a          

politického institutu TOPAZ, 

 

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu za rok 2019, kterou jsme 
připravili s cílem informovat Vás nejen o finančních a organizačních 
záležitostech TOPAZu v minulém roce, ale také o projektech a akcích, které 
jsme uspořádali. 

Stejně jako předchozí rok, tak i rok 2019 byl pro TOPAZ úspěšný. TOPAZu se 
v roce 2019 podařilo uspořádat devět tematicky zaměřených kulatých stolů a 
šest konferencí. Představili jsme výzkum Střední třída a publikovali devět 
Policy Papers a dvě samostatné publikace. Zároveň jsme byli v krajích a 
v místních organizacích TOP 09, abychom podpořili jejich místní projekty. 

Přes 200 lidí je ve skupině ambasadoři, kam jsou zváni ti, kteří chtějí o TOPAZu 
vědět více a případě uspořádat i svou akci. Se skupinou sdílíme zejména 
informace o rámcových programech, které nám pomáhají rozšířit akce do 
regionů. 

To vše by se nepodařilo bez spolupráce s našimi partnery. V roce 2019 mezi 
naše hlavní partnery patřily: Wilfried Martens Centre for European Studies, 
Konrad-Adenauer-Stiftung, politická strana T0P 09, Hanns-Seidel-Stiftung, 
Knihovna Václava Havla či International Republican Institute. V neposlední 
řadě pak europoslanci Luděk Niedermayer (EPP) a Jiří Pospíšil (EPP).  

TOPAZU v roce 2019 hospodařil s celkovou částkou 3,508 mil. Kč, přičemž 
čtvrtina zdrojů pochází právě od našich partnerů a sponzorů. Příspěvek od 
státu na činnost politickému institutu činil v roce 2019 2,6 mil. Kč. 
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Přehled akcí uskutečněných v roce 2019 

 

Konference 

 

Školení pro regionální politiky a nové zastupitele, 5. 2. 2019 
http://bit.ly/2v8mqsr 

Digital Society - The future of democracy, 21. - 23. 2. 2019  
http://bit.ly/3aGMmdL 

 
20 let v NATO, stálo to za to?, 23. 4. 2019  
http://bit.ly/38Fy8sr 
 
Školení pro regionální politiky - Prezentace výzkumu Střední třída, prezentace 
průzkumu – volby, problematika sucha v ČR - téma pro krajské volby 2020,    
6. – 7. 6. 2019 
http://bit.ly/2IxsIFh 
 
Představení výsledků výzkumu Střední třída, 12. 6. 2019  
http://bit.ly/2TuWKi2 

Střední třída na křižovatce, 17. 11. 2019, 
http://bit.ly/2uO4Fyt 
  
 

 

 

 

http://bit.ly/2v8mqsr
http://bit.ly/3aGMmdL
http://bit.ly/2IxsIFh
http://bit.ly/2TuWKi2
http://bit.ly/2uO4Fyt
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Kulaté stoly 

 

Smyslem uzavřených Kulatých stolů na vybrané téma je propojit názory 
expertů nejen z ČR, vybraných znalců v oblasti legislativy, zástupců profesních 
organizací a lidí z praxe s odbornými garanty TOP 09 a na základě debaty 
předložit konkrétní návrhy a opatření týkající se dané problematiky. 
Výstupem jsou pak tematicky zaměřené Policy Papery či návrhy legislativních 
změn. V roce 2019 TOPAZ uspořádal devět takových Kulatých stolů:  

 

Věda a výzkum, 13. 2. 2019 

Sociální a rodinné podnikání, 22. 2. 2019 

Penzijní reforma, 30. 3. 2019 

Snídaně s novináři – vzdělávání, inkluze a platy učitelů, 18. 6. 2019 

Sucho: vážná hrozba pro Českou republiku, 3. 9. 2019 

Brexit a nová Evropská komise, 30. 9. 2019 

Energetika a Praha, 7. 10. 2019 

Elektromobilita, 11. 10. 2019 

Práce v digitálním věku - výzvy a příležitosti, 21. 10.2019 
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Publikační činnost 
 
 
Již v roce 2018 jsme založili vlastní periodikum - TOPAZ Policy Papers - pod 
kterým vydáváme studie k nejrůznějším tématům a disponujeme vlastním ISSN. 
V roce 2019 jsme jich vydali devět: 

 

Podpora vysokoškolského vzdělávání a výzkumu - Ladislav Cabada  
(dostupné z: http://bit.ly/2VKnJbQ) 

 

Malé a střední podnikání - Lucie Tungul, Milan Pleva, Petr Šeda  
(dostupné z: http://bit.ly/2wkmmWQ) 

  
Reforma českého důchodového systému: proč a jak - Lukáš Kovanda 
(dostupné z: http://bit.ly/32JeOcd) 

 

Učitel – ředitel – zkoušky: strategická osa rozvoje veřejného vzdělávání v ČR - 
Bohumil Kartous (dostupné z: http://bit.ly/39jEL4H) 

 

BREXIT: Možné perspektivy odchodu Spojeného království z Evropské unie – 
autorský tým TOPAZ (dostupné z: http://bit.ly/32NlSof) 

 

Příliš mnoho regionálních organizací? Perspektivy středoevropské spolupráce - 
Ladislav Cabada (dostupné z: http://bit.ly/2TgXQ24) 

 

Implementace konceptu Smart City ve městě Písek - Josef Knot 
(dostupné z: http://bit.ly/2Th08hC) 

 

Konzervativní nebo progresivní vize budoucnosti práce? - Žiga Turk (dostupné z: 
http://bit.ly/2vnJT9q) 

 
Vliv automatizace a digitalizace na trh práce - Lenka Sojková (dostupné z: 

http://bit.ly/2PD7mtN) 
 

 

http://bit.ly/2VKnJbQ
http://bit.ly/2wkmmWQ
http://bit.ly/32JeOcd
http://bit.ly/39jEL4H
http://bit.ly/32NlSof
http://bit.ly/2TgXQ24
http://bit.ly/2Th08hC
http://bit.ly/2vnJT9q
http://bit.ly/2PD7mtN
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Publikovaný výzkum  

Střední třída http://bit.ly/32TWugP 

 

Knižní publikace 

Ročenka - Ekonomika, politika a Evropa. Pravicová řešení politických výzev pro 

rok 2020 http://bit.ly/38nVAKA 

Střední třída na křižovatce http://bit.ly/39glzVn) 

* 

Účast TOPAZu na mezinárodních konferencích WMCES 

Think-in, Praha červen 2019 

TOPAZ ve spolupráci s evropským politickým institutem EPP realizoval v Praze 

každoročním setkání partnerských institutů. Na tomto setkání se vyhodnocuje 

předchozí rok a plánují se aktivity na rok následující 

Net@work, Brusel, říjen 2019 

Již se stává tradicí, že TOPAZ se účastní celoevropské diskusní platformy, na 

které členské EPP think tanky diskutují s odborníky různorodá témata, která 

hýbají Evropskou unií nebo jsou stěžejní v členských zemích 

Transatlantická konference, Záhřeb, listopad 2019 

WMCES každý rok realizuje konferenci, která má nabízí prostor pro setkání 

evropských i amerických zástupců think tanků. V roce 2019 se této konference 

účastnil i zástupce TOPAZu 

 

 

http://bit.ly/32TWugP
http://bit.ly/38nVAKA
http://bit.ly/39glzVn
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Vybrané projekty místních organizací v krajích 

Žatec – 23. 1. 2019. Diskuze členů MO Žatec. Hosté: Martin Veselý, Jiří Havel, 

Jan Kovář, Šárka Riedlová. 

Dvůr králové nad Labem – 7. 3. 2019. Kalhoty pro TGM.  

Jablonec nad Nisou – 22. 3. 2019. setkání s poslankyní Parlamentu ČR Markétou 

Adamovou Pekarovou      

Teplice – 27. 3. 2010. Setkání zastupitelů obcí a měst Ústeckého kraje. Hosté: 

Michal Kučera, Jiří Koubek, Pavel Janda, Radka Ostřížová 

Ústí nad Labem – 28. 3. 2019. Diskuze na téma „Jaký přínos by měla v Ústí nad 

Labem dlouhodobá koncepce v hospodaření s komunálním odpadem“ 

Plzeň – 28. 3. 2019. Školení pro regionální politiky -  zdokonalení v práci a v 

efektivní komunikaci na sociálních sítích. Hosté: Karel Naxera, Ilona Jehličková, 

Jan Fluxa, Ondřej Ženíšek.  

Olomouc – 2. 4. 2019. Česko opět na křižovatce. Debata s novinářem Ondřejem 

Kudrnou. 

Vysoké Mýto – 9. 5. 2019. Na pivo s… Petr Pavel a Pavel Kolář. Beseda na téma 

20 let v NATO, bezpečnost a spolupráce v Evropě. 

Nymburk – 14. 9. 2019. Rozloučení s létem. Neformální setkání s občany. 

Pelhřimov – 16. 9. 2019. Beseda s Miroslavem Kalouskem. Pro zastupitele, 

členy a podporovatele TOP 09 a následně s občany. 

Znojmo – 20. 9. 2019. Debata se studenty gymnázií na téma "Euro a 

modernizace české ekonomiky". Host Radek Špicar 

Havlíčkův Brod – 26. 9. 2019. Beseda s občany a Tomášem Czerninem na téma 

„Odpovědné hospodaření“. 

Střední Čechy – Září 2019. Produkce talk show s komunálními politiky- videa. 6 

dílů, 6 měst, 6 témat. Pro oslovení členů, kteří jsou po celém regionu. 

Benátky nad Jizerou - 12. 10. 2019. Běh pro Varhany s cílem získání finančních 

prostředků na obnovu a údržbu varhanního stroje v benáteckém farním kostele 

sv. Máří Magdalény. 

Černošice – 13. 10. 2019. Drakiáda. Zviditelnění naší TOP 09 a přispění ke 

komunitnímu životu v Černošicích. 

Beroun – 17. 10. 2019. Beseda novinářských ES! Diskuse s občany na aktuální 

témata. 



 

 

 

 

Základní informace o organizaci v roce 2019 
 

Název:  TOPAZ, z.s. 

Adresa sídla: Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČ:   22745696 

 

Prezident spolku:                  Karel Schwarzenberg 

 

Předseda výkonné rady:                Reda Ifrah 

Předsedkyně akademické rady:        Lucie Tungul 

Výkonný ředitel:                                  Marek Ženíšek 

 

Vedoucí výzkumu:                               Lucie Tungul 

Seniorní analytik:                                 Jaroslav Poláček 

Projektový manažer a vedoucí kanceláře:  Veronika Sasková 

 

Výkonná rada:                  Markéta Pekarová Adamová 

                                                               Reda Ifrah 

                    Jan Chabr  

                                                               Jan Husák  

                                                                Helena Langšádlová 

                    Terezie Radoměřská 

                    Marek Ženíšek 

Akademická rada:                  Lucie Tungul 

                    Hynek Jeřábek 

                     Jakub Lepš 

                                                               Michael Romancov 

                    Zdeněk Tůma 

                     Miroslav Zámečník   

            

 



 

 

 

 

O TOPAZu:  
 

TOPAZ vznikl v roce 2012 jako občanské sdružení. Nyní je zapsaným spolkem a 

podle aktuálního zákona o politických stranách i politickým institutem TOP 09.  

Hlavní činnost spolku je výzkumná, publikační, vzdělávací a kulturní činnost v 

oblasti: rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních 

lidských práv, rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti, podpory 

aktivní účasti občanů na veřejném životě, zlepšení kvality politické kultury a 

veřejné diskuse, a přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci. 

Náplní činnosti spolku je debata o celospolečenských tématech s nezávislými 

odborníky, spolupráce s expertními komisemi TOP 09, fundraising, vytváření 

názorových alternativ k výstupům veřejné správy a tvorba analytických a 

koncepčních materiálů pojednávajících o jednotlivých problematikách a 

navrhujících způsoby řešení. Posláním TOPAZu je pak poskytovat tyto výstupy 

širší stranické i nestranické veřejnosti. 
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