
Zpráva o činnosti TOPAZ

Předkládaná zpráva o činnosti TOPAZ je historicky 
první psanou zprávou o činnosti think-tanku TOP 09 
určenou delegátům Celostátního sněmu TOP 09 
a zahrnuje období let 2016 a 2017. O předchozí 
činnosti informoval ústně delegáty 4. Celostátního 
sněmu TOP 09 v roce 2015 předseda výkonné rady 
TOPAZ Reda Ifrah.

V roce 2017 na základě usnesení Výkonného 
výboru TOP 09 272-1-170228 ze dne 28. února 
2017 TOP 09 potvrdila statut TOPAZ ve smyslu 
stranického think-tanku, který se na základě zákona 
č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích může po volbách přihlásit 
ke statutu politického institutu. 

Činnost v letech 2016 a 2017
TOPAZ vyvíjí svou činnost v několika klíčových 
oblastech. Kromě pořádání seminářů a konferencí 
zaměřených na vzdělávání členů TOP 09 přenáší 
prostřednictvím svých aktivit stranické ideje na širší 
nestranickou veřejnost a prostřednictvím diskuse 
s odbornou i laickou veřejností se pokouší utvářet 
nové a formovat současné názory, které mohou být 
stranou TOP 09 následně použity v reálné politice. 

TOPAZ každoročně pořádá akce věnované regio-
nálním politikům, a to jak v České republice, tak 
v centru evropského dění v Bruselu a jeho institu-
cích v rámci projektu Potkej svého europoslance. 
Nejedná se pouze o školení týkající se politického 
marketingu, leadershipu a předávání know-how 

a řešení problémů mezi regionálními politiky, ale 
také o podporu samostatných akcí a aktivit 
místních organizací TOP 09. 

Pro mladou generaci, a to za podpory celostátní 
mládežnické organizace TOP tým a dalších mládež-
nických organizací středopravicových politických 
stran (Mladí konzervativci, Mladí křesťanští demo-
kraté a Mladí lidovci), pořádá TOPAZ dvakrát ročně 
diskusní setkání, které nejenom že vytváří příleži-
tost diskutovat o českých a evropských politických 
a společenských tématech, ale také podporuje 
aktivizaci mladé generace do veřejného života. 

TOPAZ se jako spoluorganizátor zúčastnil již 
druhého ročníku série konferencí Net@Work 
našeho partnera Wilfried Martens Centre for 
European studies. V rámci prvního ročníku jsme 
přinesli na evropskou půdu téma podnikání malých 
a středních podniků a tento rok jsme připravili 
odborný panel k evropské sousedské politice. 

Věnujeme se ovšem i publikační činnosti. Mezi 
vlajkové lodě této naší aktivity zcela jistě patří 
vydaná publikace Pravicová řešení politických 
výzev pro rok 2017, kde v devíti kapitolách přední 
čeští odborníci, ale také odborníci z našich partner-
ských organizací přinášejí nejen přehled současné 
situace v klíčových politikách ovlivňujících náš život 
a společnost, ale také definují doporučení 
k politickým rozhodnutím a následnému postupu. 
Příprava publikace pro rok 2018 je již v plném 
proudu. 

Mezi dalšími publikovanými tituly nemůžeme 
opomenout vydání příručky Kontaktní kampaně 
v moderní předvolební kampani, kterou jsme vydali 
ve spolupráci s pracovníky Celostátní kanceláře 
TOP 09.

Další informace o námi pořádaných a připravova-
ných akcích naleznete také 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 prostřednic-
tvím našeho TOPAZ youtube kanálu a aktuální 
situaci můžete sledovat i na našem twitteru. 

Výkonná rada TOPAZ
Výkonná rada TOPAZ je výkonným a statutárním 
orgánem spolku a má sedm členů. Předsedou 
Výkonné rady je Reda Ifrah, dalšími členy jsou   

1. místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek, místo-
předsedkyně TOP 09 a poslankyně Helena 
Langšádlová a místopředsedkyně TOP 09 
a poslankyně Markéta Pekarová Adamová, bývalá 
ředitelka TOPAZ Terezie Radoměřská, bývalý 
poslanec Jan Husák a předseda jihomoravské 
krajské organizace TOP 09 a náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Jan Vitula.

Akademická rada TOPAZ
Akademická rada TOPAZ je poradní orgánem 
spolku a má pět členů. Jejím členem 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. 

Partneři
Kromě spolupráce s TOP 09 a stabilního partner-
ství s Konrad-Adenauer-Stiftung, politickou nadací 
německé CDU, navázal TOPAZ velmi úspěšnou 
spolupráci i s Wilfried Martens Centre for European 
Studies, think-tankem Evropské lidové strany. Nově 
v roce 2017 TOPAZ spolupracoval i s politickou 
nadací německé CSU Hanns-Seidel-Stiftung. Mezi 
řadu expertních partnerů, kteří spolupracují 
s TOPAZ, patří i think-tank Evropské hodnoty. 

Opomenout nelze pochopitelně ani významnou 
spolupráci na organizaci akcí menšího i většího 
rozsahu a výjezdy pro regionální politiky do Bruselu 
s europoslanci Luďkem Niedermayerem, Jiřím 
Pospíšilem a Jaromírem Štětinou. 

TOPAZ by tímto chtěl poděkovat za součinnost 
a spolupráci, kterých se mu dostalo ze strany 
pracovníků Celostátní kanceláře TOP 09.
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