
ZPRÁVA O ČINNOSTI POLITICKÉHO 
THINK TANKU TOPAZ

Za uplynulé dva roky jsme realizovali zhruba 100 
akcí, rozšířili jsme naše aktivity do regionů, založili 
Ambasadory TOPAZ, navázali jsme úspěšnou 
spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Pokračuje-
me ve vydávání publikací s názory předních odbor-
níků – generál Petr Pavel, Lukáš Kovanda, Ladislav 
Cabada, Bedřich Moldan, Michael Romancov, 
a další – na vybrané oblasti, otevřeli jsme novou 
ediční řadu (tzv. policy papers) a připravili jsme 
poprvé exkluzivní výzkum zaměřený na střední 
třídu. Členové týmu TOPAZu publikují, vystupují jako experti na televizních 
obrazovkách. Pracujeme i s dalšími instituty na průřezových tématech, jako je 
občanské vzdělávání.

TOPAZ z.s. je stranický think tank, který se na základě zákona č. 424/1991 Sb. 
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích přihlásil ke statutu 
politického institutu. TOPAZ i v letech 2018 a 2019 svou činnost vyvíjel ve dvou 
klíčových oblastech. Zaměřoval se a zaměřuje se i nadále na vzdělávání a na 
výměnu názorů mezi odborníky na dané oblasti. Proto také máme v podtitulu 
naší značky slova názory & vzdělávání.

V roce 2018 jsme poprvé získali podporu ze státního rozpočtu. Díky tomuto 
faktu jsme mohli rozšířit tým a uspořádat tak více než 42 přednášek, konferen-
cí, diskusí, projektů pro regionální politiku, akcí v zahraničí a projektů s podpo-
rou místních organizací – i díky tomuto se téměř 40 % akcí uskutečnilo 
v regionech, na které se stále více snažíme cílit.

V loňském roce jsme se zaměřili na lepší komunikaci s regiony – založili jsme 
uzavřenou skupinu Ambasadoři TOPAZ, která dnes má přes 200 členů a otevře-
li novou ediční řadu policy papers. 

V roce 2018 jsme vydali hned dvě publikace - první z nich byla publikace 
s názvem „Česká politika životního prostředí: Naše společná budoucnost 
v udržitelném rozvoji” a druhá (již třetí ročník naší publikace) „Pravicová řešení 
politických výzev pro rok 2019”. Takzvanou ročenku jsme vydali i v letošním roce 
pod názvem „Ekonomické, politické a společenské výzvy českých pravicových 
stran pro rok 2020.” Oba sborníky studií a esejů píší přední čeští odborníci, ale 
také odborníci z našich partnerských organizací, kteří přinášejí nejen přehled 
současné situace v klíčových politikách ovlivňujících náš život a společnost, ale 
také definují doporučení k politickým rozhodnutím a následnému postupu.

Založili jsme vlastní periodikum, TOPAZ policy 
papers a získali ISSN, pod kterým vydáváme studie 
k nejrůznějším tématům. Za rok 2018 jsme jich 
vydali osm. V roce 2019 jsme se věnovali reformě 
důchodového systému, podpoře malého a střední-
ho podnikání a podpoře vysokoškolského vzdělání.

V letošním roce jsme naši činnost zásadně rozšířili 
o dvě oblasti. Poprvé jsme realizovali rozsáhlý 
výzkum, který se zaměřil na zkoumání střední třídy 
a jejích názorů a potřeb. Výsledek můžete posoudit 
sami, jelikož publikaci naleznete na svém stole.  
Naše zkoumání chceme i v roce 2020 rozšířit a dále 
budeme zkoumat střední třídu, která je základním 
kamenem naší prosperity.

Mezi naše partnery patřily organizace: CEVRO, Evropská lidová strana v Evrop-
ském parlamentu, Hanns-Seidel-Stiftung, Institut pro křesťansko-demokratic-
kou politiku, International Republican Institute, Klub na obranu demokracie, 
Knihovna Václava Havla, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), politická strana 
TOP 09 a Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES). Zejména 
KAS Praha a WMCES patří mezi naše klíčové partnery.

Informace o námi pořádaných a připravovaných akcích naleznete na našich 
webových stránkách www.top-az.eu, případně na našem FB www.facebook.-
com/topazeu. Zhlédnout záznamy a sestřihy z našich akcí je možné také 
prostřednictvím našeho TOPAZ youtube kanálu a aktuální situaci můžete 
sledovat i na našem twitteru. 

Výkonná rada TOPAZ je výkonným a statutárním orgánem spolku a má sedm 
členů. Předsedou Výkonné rady je Reda Ifrah, dalšími členy jsou 1. místopřed-
sedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová, místopředseda 
TOP 09 Marek Ženíšek, poslankyně Helena Langšádlová, bývalá ředitelka 
TOPAZ a generální sekretář TOP 09 Terezie Radoměřská, bývalý poslanec 
Jan Husák a pražský radní Jan Chabr. 

Akademická rada TOPAZ je poradním orgánem spolku a má pět členů. Před-
sedkyní je politoložka Mgr. Lucie Tungul, M.A., Ph.D., sociolog Prof. PhDr. Hynek 
Jeřábek, CSc.; politolog a politický geograf PhDr. Michael Romancov, Ph.D.; 
ekonom doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. a ekonom Ing. Miroslav Zámečník. 

Výroční zprávy TOPAZu jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Reda Ifrah - předseda Výkonné rady 
Marek Ženíšek - výkonný ředitel
Lucie Tungul - předsedkyně Akademické rady
Jaroslav Poláček - seniorní analytik
Veronika Sasková - projektová manažerka



ZPRÁVA O ČINNOSTI POLITICKÉHO 
THINK TANKU TOPAZ

Za uplynulé dva roky jsme realizovali zhruba 100 
akcí, rozšířili jsme naše aktivity do regionů, založili 
Ambasadory TOPAZ, navázali jsme úspěšnou 
spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Pokračuje-
me ve vydávání publikací s názory předních odbor-
níků – generál Petr Pavel, Lukáš Kovanda, Ladislav 
Cabada, Bedřich Moldan, Michael Romancov, 
a další – na vybrané oblasti, otevřeli jsme novou 
ediční řadu (tzv. policy papers) a připravili jsme 
poprvé exkluzivní výzkum zaměřený na střední 
třídu. Členové týmu TOPAZu publikují, vystupují jako experti na televizních 
obrazovkách. Pracujeme i s dalšími instituty na průřezových tématech, jako je 
občanské vzdělávání.

TOPAZ z.s. je stranický think tank, který se na základě zákona č. 424/1991 Sb. 
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích přihlásil ke statutu 
politického institutu. TOPAZ i v letech 2018 a 2019 svou činnost vyvíjel ve dvou 
klíčových oblastech. Zaměřoval se a zaměřuje se i nadále na vzdělávání a na 
výměnu názorů mezi odborníky na dané oblasti. Proto také máme v podtitulu 
naší značky slova názory & vzdělávání.

V roce 2018 jsme poprvé získali podporu ze státního rozpočtu. Díky tomuto 
faktu jsme mohli rozšířit tým a uspořádat tak více než 42 přednášek, konferen-
cí, diskusí, projektů pro regionální politiku, akcí v zahraničí a projektů s podpo-
rou místních organizací – i díky tomuto se téměř 40 % akcí uskutečnilo 
v regionech, na které se stále více snažíme cílit.

V loňském roce jsme se zaměřili na lepší komunikaci s regiony – založili jsme 
uzavřenou skupinu Ambasadoři TOPAZ, která dnes má přes 200 členů a otevře-
li novou ediční řadu policy papers. 

V roce 2018 jsme vydali hned dvě publikace - první z nich byla publikace 
s názvem „Česká politika životního prostředí: Naše společná budoucnost 
v udržitelném rozvoji” a druhá (již třetí ročník naší publikace) „Pravicová řešení 
politických výzev pro rok 2019”. Takzvanou ročenku jsme vydali i v letošním roce 
pod názvem „Ekonomické, politické a společenské výzvy českých pravicových 
stran pro rok 2020.” Oba sborníky studií a esejů píší přední čeští odborníci, ale 
také odborníci z našich partnerských organizací, kteří přinášejí nejen přehled 
současné situace v klíčových politikách ovlivňujících náš život a společnost, ale 
také definují doporučení k politickým rozhodnutím a následnému postupu.

Založili jsme vlastní periodikum, TOPAZ policy 
papers a získali ISSN, pod kterým vydáváme studie 
k nejrůznějším tématům. Za rok 2018 jsme jich 
vydali osm. V roce 2019 jsme se věnovali reformě 
důchodového systému, podpoře malého a střední-
ho podnikání a podpoře vysokoškolského vzdělání.

V letošním roce jsme naši činnost zásadně rozšířili 
o dvě oblasti. Poprvé jsme realizovali rozsáhlý 
výzkum, který se zaměřil na zkoumání střední třídy 
a jejích názorů a potřeb. Výsledek můžete posoudit 
sami, jelikož publikaci naleznete na svém stole.  
Naše zkoumání chceme i v roce 2020 rozšířit a dále 
budeme zkoumat střední třídu, která je základním 
kamenem naší prosperity.

Mezi naše partnery patřily organizace: CEVRO, Evropská lidová strana v Evrop-
ském parlamentu, Hanns-Seidel-Stiftung, Institut pro křesťansko-demokratic-
kou politiku, International Republican Institute, Klub na obranu demokracie, 
Knihovna Václava Havla, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), politická strana 
TOP 09 a Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES). Zejména 
KAS Praha a WMCES patří mezi naše klíčové partnery.

Informace o námi pořádaných a připravovaných akcích naleznete na našich 
webových stránkách www.top-az.eu, případně na našem FB www.facebook.-
com/topazeu. Zhlédnout záznamy a sestřihy z našich akcí je možné také 
prostřednictvím našeho TOPAZ youtube kanálu a aktuální situaci můžete 
sledovat i na našem twitteru. 

Výkonná rada TOPAZ je výkonným a statutárním orgánem spolku a má sedm 
členů. Předsedou Výkonné rady je Reda Ifrah, dalšími členy jsou 1. místopřed-
sedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová, místopředseda 
TOP 09 Marek Ženíšek, poslankyně Helena Langšádlová, bývalá ředitelka 
TOPAZ a generální sekretář TOP 09 Terezie Radoměřská, bývalý poslanec 
Jan Husák a pražský radní Jan Chabr. 

Akademická rada TOPAZ je poradním orgánem spolku a má pět členů. Před-
sedkyní je politoložka Mgr. Lucie Tungul, M.A., Ph.D., sociolog Prof. PhDr. Hynek 
Jeřábek, CSc.; politolog a politický geograf PhDr. Michael Romancov, Ph.D.; 
ekonom doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. a ekonom Ing. Miroslav Zámečník. 

Výroční zprávy TOPAZu jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Reda Ifrah - předseda Výkonné rady 
Marek Ženíšek - výkonný ředitel
Lucie Tungul - předsedkyně Akademické rady
Jaroslav Poláček - seniorní analytik
Veronika Sasková - projektová manažerka


