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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení podporovatelé TOP týmu, 

 

dostává se vám do rukou výroční zpráva naší organizace za rok 2016, kterou jsme připravili s 

cílem shrnout pro vás ty nejdůležitější události, které TOP týmu minulý rok přinesl. Budeme 

velmi rádi, pokud si najdete čas a naši zprávu si pročtete. Než se do toho pustíte, dovolte mi 

však na úvod pár slov, jak já osobně vnímám naše působení v uplynulém roce. 

 

Rok 2016 pro nás byl velmi úspěšný. Pořádali jsme akce, které reagovaly na aktuální 

společenské dění. Za všechny zmiňme alespoň konferenci o Roli Visegradské čtyřky ve světle 

krize evropské integrace, diskusi „Zda mají školy stále monopol na vzdělávání„ či zahájení 

projektu TOP DEBAT. Pokračovali jsme také v úspěšných Studentských interpelacích, kterými 

přibližujeme politiku studentům středních škol. Co nejaktivněji jsme se snažili přispět v 

podzimní senátní kampani. Jsme rádi, že naše pomoc byla vidět a nesmírně si vážíme slov 

uznání od vedení pražské TOP 09. 

 

Největším oceněním naší loňské práce je však to, že jsme díky své aktivitě pomohli dalším 

mladým lidem v zakládání ostatních krajských organizací TOP týmu. Jsem proto nesmírně 

rád, že TOP tým nyní působí již v sedmi krajích a děkuji tamním kolegům, kteří se do toho 

rozhodli jít s námi a rozšiřovat TOP tým dále po České republice. Tato skutečnost je pro nás 

dokladem, že mladí lidé mají zájem o naši politiku a práci pro stranu TOP 09, pokud je jim 

dobrou a atraktivní formou prezentována. Za podpory vedení strany navíc již nyní 

připravujeme založení celostátní organizace, které by mělo proběhnout v první polovině roku 

2017. Tento krok je pro TOP tým milníkem. Díky němu se definitivně stane etablovanou 

organizací v společenském dění dnešní mladé generace, se schopností aktivně se podílet na 

formování témat pro mladé lidi a reprezentovat jejich konzervativně-liberální část.  

 

Dovolte mi proto využít této příležitosti a srdečně poděkovat jak vedení pražské TOP 09, která 

TOP tým v jeho činnosti od začátku podporuje, a bez které by zmíněných úspěchů nebylo 

možné dosáhnout, tak i všem dalším, kteří TOP týmu a jeho myšlence fandí. Věřte, že je to pro 

nás velmi motivující. Stejně tak bych rád poděkoval i samotným členům TOP týmu. Velmi si 

vážím všech mladých lidí, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas a energii a věnovat se 

politice. Zejména oni jsou motorem toho, že je naše organizace úspěšná.   

 

Jak všichni víme, rok 2017 pro nás bude skutečně nesmírně důležitý. Nejen že se konečně 

staneme celostátní organizací, ale navíc nás čekají sněmovní volby, které nejsou klíčové jen 

pro naši mateřskou stranu TOP 09, ale samozřejmě i pro nás. Věřím, že k jejich úspěšnému 

zvládnutí mohou svojí významnou rolí přispět právě i mladí lidé podporující politiku TOP 09 

a zejména TOP tým. Rád bych se proto pokusil vytvořit prostor k tomu, aby mohli být mladí 

lidé v rámci strany více programově iniciativní a začali častěji zvedat témata atraktivní pro 

naši generaci a přispívali k jejich zpracování. 

 

Na závěr tak přeji celé naší organizaci i všem podporovatelům politiky TOP 09 dostatek sil, 

energie a odhodlání, abychom výzvy, které nám rok 2017 přinese, úspěšně zvládli.  

 

Děkuji vám za podporu a přeji úspěšný rok 2017, v kterém se budu opět těšit na spolupráci 

za TOP tým z. s.  

Jan Kavalírek, předseda 



 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 

Identifikační údaje spolku: 

 

Název: TOP tým z.s. 

Adresa sídla: Malostranské nám. 266/5 

 Praha 1 

 PSČ 118 00 

IČ:  22888829 

 

Spolek TOP tým, z. s. byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů dne 

19. května 2011. 

 

Od 1. 1. 2014 je TOP tým z. s. spolkem registrovaným ve spolkovém rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22949. 

 

Hlavní orgány spolku a jejich personální obsazení: 

 

Předsednictvo spolku: 

 

Předseda:  Jan Kavalírek 

 

Místopředseda: Petr Kučera 

 Jana Cagašová  

 

Členové: Martin Damašek 

 Jakub Kůš 

 

Revizní komise spolku: 

 

Předseda: Tomáš Mudra 

 

Členové: Viktor Derka 

 Roman Staňek 

 

V uplynulém kalendářním roce 2016 nedošlo k žádné změně v obsazení hlavních orgánů 

spolku. Kromě výše uvedených orgánů spolek zřizuje další poradní a fakultativní orgány dle 

svých stanov. 

  



 
 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU ZA ROK 2016  
(stav k 31. prosinci 2016) 

 

Příjmy 
 

Spolek v roce 2016 hospodařil s celkovými příjmy ve výši 18 400 Kč, z toho sponzorské dary 

tvoří 7 000 Kč, členské příspěvky 11 400 Kč.  

 

V roce 2016 nepřijalo sdružení žádnou dotaci z veřejných rozpočtů. 

 

Výdaje 
 

V roce 2016 činily celkové výdaje spolku 10 858 Kč, z toho administrativní výdaje (výdaje na 

provoz spolku a pořízení spotřebního materiálu) byly 2 858 Kč a výdaje vynaložené na 

vlastní pořádání akcí spolku 8 000 Kč.  

 

Hospodářský výsledek 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 7 542 Kč.  

 

 

Daňová povinnost a účetnictví 
 

Členské příspěvky přijaté spolkem jsou na základě § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, od daně z příjmu osvobozeny. 

 

Spolek vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a to ve zjednodušeném rozsahu. 

 

Všechny bezhotovostní finanční transakce jsou realizovány přes bankovní účet sdružení č. 

107–293670277/0100 vedený u Komerční banka a.s. 

 

V Praze 4/1/2017       

Jana Cagašová 

 

 

Hospodaření spolku za kalendářní rok 2016 bylo v souladu se stanovami spolku v platném 

znění (čl. 8.5 písm. a) stanov) před vydáním této výroční zprávy přezkoumáno revizní komisí 

a předložená zpráva o hospodaření spolku odpovídá dle zjištění revizní komise skutečnému 

hospodaření spolku. 

 

V Praze 18/1/2017 Tomáš Mudra 

 předseda 

 revizní komise

     



 
 

ZE ŽIVOTA TOP týmu 

 

Rozjeli jsme TOP Debaty – prvním diskutujícím byl 

poslanec Martin Plíšek 

 
12. 04. 2016 

Nejen o zákonu o střetu zájmu bylo premiérové neformální setkání 

TOP Debata pořádané naším spolkem. Pozvání totiž přijal Martin 

Plíšek, poslanec a autor zmíněného návrhu zákona. 

 

V příjemném prostředí salónku restaurace nedaleko pražské náplavky se na přes dvě hodiny 

hovořilo, hodnotilo a debatovalo s jedním z aktuálně nejviditelnějších poslanců TOP 09. Pan 

poslanec Plíšek se například krátce zmínil o dalších připravovaných návrzích zákonů, jejichž 

přijetí je pro české soudnictví velmi potřebné a které reagují na aktuální nečinnost 

ministerstva spravedlnosti. Je jím například zákon o znalcích a tlumočnících, o zákon o 

veřejném opatrovnictví a o zákon o právní pomoci. 

 

Neformální setkání však nebylo jen o aktuálním dění v Poslanecké sněmovně. Hovořilo se i o 

blížících se krajských a senátních volbách. Ve druhé části setkání se diskuze také stočila třeba 

na téma celorepublikové mládežnické organizace TOP 09, jejíž vznik pan poslanec Plíšek 

podporuje. 

 

TOP Debata je nový cyklus neformálních setkání, která pořádá spolek TOP tým a která mají 

za cíl zprostředkovat setkání nejen svých členů, ale i členů TOP 09 a podporovatelů, se 

zajímavými osobnostmi veřejného života. 

 Petr Kučera 

 

Podzimní senátní kampaň v Praze 
 

I když v Praze na podzim proběhly 

„pouze“ senátní volby ve třech volebních 

obvodech, členové TOP týmu nezaháleli a 

vydatně pomáhali. V předvolební kampani 

Jiřího Holubáře na Praze 10, Jakuba Lepše 

na Praze 11 a samozřejmě i nově 

zvoleného senátora z Prahy 6 Jiřího 

Růžičky byli viditelným článkem. 

Nachodili stovky kilometrů, rozdali tisíce 

letáků a vykouzlili nespočet úsměvů.  

Všem patří veliký dík za odhodlání a pomoc v jejich volném čase. 

 

 

TOP tým poprvé na setkání evropských mládežnických organizací EPP  
 

28.12.2016 

Ve dnech 15. – 18. prosince proběhlo v Helsinkách setkání evropských mládežnických 

organizací sdružených pod Evropskou stranou lidovou (Youth of the European People´s Party 

/YEPP/). Pro TOP tým se jednalo o setkání zásadní. Šlo totiž o premiérové pozvání na 
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pravidelná zasedání Rady YEPPu, čímž bylo započato oficiální zahájení procesu k zisku 

plného členství TOP týmu v YEPP. 

 

„K plnému členství nás čeká ještě poměrně dlouhá cesta, ale nesmírně 

si vážíme možnosti představit zde TOP tým dalším mládežnickým 

organizacím z celé Evropy a navázat s nimi do budoucna užší kontakt a 

spolupráci. Je to pro nás další velký krok vpřed,“ říká Petr Kučera, 

vyslaný delegát a místopředseda pražského TOP týmu. Místopředseda 

Kučera představil náš spolek nejdříve na jednání Výkonné rady YEPPu 

a následně také na širším plénu organizace. 

 

Hlavní tématem setkání zástupců mládežnických organizací Evropské strany lidové (EPP) 

byla diskuze týkající se "Building Common EU Security and Energy Policy". Na konci 

třídenního setkání byla schválena Podrobná zpráva (Whitepaper) s konkrétními návrhy v 

reakci na aktuální dění v Evropě.  

 

V rámci zasedání byl také zformulován (Mladými křesťanskými demokraty) otevřený dopis 

předsedovi Evropské komise Jeanu Claude Junckerovi, jehož znění podpořilo 26 

mládežnických organizací Evropské lidové strany, které nesouhlasí s relativizací komunismu 

a totalitarismu reprezentovaný Fidelem Castrem. „Bez sebemenšího zaváhání jsme se přidali 

a podepsali tento otevřený dopis. Nemůžeme zapomenout, že Fidel Castro podpořil Sovětský 

svaz a invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa,“ doplnil Kučera. 

 

YEPP je organizace složená z téměř 60 středopravicových mládežnických politických 

sdružení z téměř 40 evropských států. Byla založena v roce 1997 v rámci struktury EPP a v 

současné době se jedná o největší politickou mládežnickou organizaci v Evropě.  

 

Stálými členy YEPPu je například německá Junge Union, francouzská Jeunes Républicains, 

švýcarští  křestanští demokraté (Junge Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz), 

maďarští Fidelitas nebo Mladí křesťanští demokraté z ČR.  

 

Premiérová účast zástupce TOP týmu na zasedání YEPPu se uskutečnila i díky finanční a 

administrativní podpoře od TOPAZ, think-thanku TOP 09, kterému tímto ještě jednou 

děkujeme za spolupráci. 

Petr Kučera 

 

 

 

AKCE 
 

Mají školy monopol na vzdělávání?, diskutovalo se na 

debatě TOP týmu 

 
14. 06. 2016 

Ve čtvrtek 9. 6. uspořádal TOP tým  ve spolupráci s TOPAZ a za 

podpory Konrad Adenauer Stiftung debatu na téma „Mají školy 

monopol na vzdělávání“. Pozvání přijali  Mgr. Jiří Růžička, ředitel 

Gymnázia Jana Keplera a kandidát TOP 09 ve volbách do Senátu 

Parlamentu ČR na Praze 6, Radek Špicar, M. Phil., viceprezident 
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Svazu průmyslu a dopravy a Mgr. Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné 

společnosti pro inkluzivní vzdělávání. 

 

Intenzivní a podnětná debata se soustředila kolem čtyř problémů či otázek: 

– Jaká jsou společenská očekávání funkce školy? 

– Jsou globalizace a technologický pokrok ohrožením škol nebo obohacením výchovně-

vzdělávacího poslání školy? 

– Je duální model vzdělávání vhodný a možný i v ČR? 

A konečně provokativní otázka: posilují poslední legislativní změny ve školství poptávku po 

alternativním vzdělávání? 

 

Zatímco se účastníci shodli v odpovědi na otázku obsaženou v názvu debaty, tedy v tom, že 

škola ztratila monopol na vzdělávání, neshodli se už, pokud jde o společenská očekávání, 

která jsou či by měla být kladena na školu. Shoda debatujících panovala v tom, že jak 

důsledky globalizace, tak i technologický pokrok jsou spíše výzvou pro školu a obohacením 

vzdělávání, byť, český učitel, žák, ale i zaměstnanec, je charakterizován nízkou mírou 

mobility. 

 

Účastníci se také shodli v tom, že duální model vzdělávání (kombinace teoretického 

vzdělávání a praktického zapojení na pracovišti) je žádoucí, ale české prostředí na něj není 

připravené. V této souvislosti se diskutující shodli, že současný zákon o pedagogických 

pracovnících situaci spíše komplikuje a mělo by být umožněno vyučovat lidem přicházejícím 

z praxe, systém přípravy učitelů na pedagogických fakultách se zdá být příliš uzavřený. 

 

Co se týká legislativních změn ve školství, hodnocení je rozporuplné: Byť zaměstnavatelé 

prosazovali jednotné přijímací zkoušky a maturitu z matematiky, hrozí, že se učení zvrhne na 

přípravu žáků na zkoušky a povinnost maturovat z matematiky nepřinese kýžený rozvoj 

analytického myšlení. 

 

Ač účastníci inklusi hodnotili veskrze positivně a zazněl i argument, že více heterogenní 

kolektiv je kreativnější, panuje spíše skepse, pokud jde o připravenost a zajištění dostatečných 

finančních prostředků. 

 

Rozvoj alternativních školství a umožnění domácího vzdělávání na II. stupni ZŠ diskutující 

vnímali pozitivně, byť nemůže jít o hlavní způsoby vzdělávání a nemůže jimi být nesena 

systémová změna. Případnou další legislativní změnou by pak měla být liberalizace systému 

vzdělávání učitelů. 

Martin Damašek 

 

 

Studentské interpelace nadále pokračují 
 

Již druhým rokem probíhá projekt s názvem „Studentské 

interpelace“, na kterém TOP tým spolupracuje s poslankyní a 

místopředsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. 

Účelem interpelací je debata se studenty gymnázií, obchodních 

akademií a středních odborných škol o principech zastupitelské 

demokracie a přiblížení fungování legislativního procesu 

v praxi. 

 



 
 

„Jedná se o velmi úspěšný projekt. V roce 2016 jsme v Praze navštívili 3 školy a několik 

mimopražských a vždy nás příjemně překvapí vysoký počet zvídavých dotazů studentů, kteří 

mají zájem a přehled o dění v české politice. V následujícím roce se chystáme nadále 

pokračovat, jelikož se jedná o aktuální téma, zvlášť před podzimním volbami do parlamentu,“ 

uvedl Dušan Šulc, předseda Sekce školství TOP týmu. 

 

V případě zájmu o účast ve „Studentských interpelacích“ nás neváhejte kontaktovat pomocí e-

mailu: info@toptym.cz. 

 

 

TOP tým uspořádal pod hlavičkou Asociace 

mládežnických politických organizací panelovou 

diskusi o V4 a evropské integraci 

 
30. 05. 2016  

Zajímavou panelovou diskusi o aktuálním geopolitickém 

tématu: „Role Visegrádské čtyřky ve světle krize evropské 

integrace“ uspořádal TOP tým pod hlavičkou Asociace mládežnických politických organizací 

(AMPO). Akce se konala 5. 5. 2016 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Diskutovat 

přišli zástupci politických stran, jejichž mládežnické organizace jsou sdruženy v Asociaci: Za 

TOP 09 pan PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., poslanec Parlamentu ČR, za KDU-ČSL Mgr. 

Ondřej Benešík, poslanec Parlamentu ČR, za ČSSD PhDr. Lukáš Kaucký, náměstkem 

ministra zahraničních věcí a za ODS pan Marek Benda, poslanec Parlamentu ČR. 

 

Diskuse se soustředila kolem třech podtémat: V4 a její vztah k Ukrajině a Rusku, V4 a její 

přístup k užší evropské integraci a budoucnost V4 a české zájmy v rámci tohoto uskupení. 

 

Během diskuse zaznělo, že země V4 sdílejí dějinné zkušenosti, žel i zkušenosti s totalitními 

režimy a že své bezpečností záruky spatřují v silné atlantické vazbě a stabilní Evropě, 

k čemuž V4 poskytuje společný nástroj při prosazování zájmů v evropských strukturách. 

Pokud jde o další užší integraci Evropy, převládal spíše realistický názor: další rychlá užší 

integrace není na pořadu dne, státy střední Evropy se musí snažit udržet současné svobody. 

 

Podle diskutujících V4 není přežitou institucí a v budoucnu bude i nadále nástrojem 

středoevropské politiky v rámci Evropy, ba dokonce, Polsko má ambice skupinu rozšířit a cítí 

se občas jejím motorem. Pokud jde o české zájmy, ač nejsou zcela vždy státy V4 jednotní, je 

pro ČR prospěšné svoji evropskou politiku se svými středoevropskými přáteli koordinovat, 

když je to možné. V4 je totiž stále potřebným spojenectvím států střední Evropy, jak ukázaly 

nedávné události. 

 

Diskuse se uskutečnila za přispění Friedrich Ebert Stiftung. 

 

Martin Damašek  

 
Aktivity spolku TOP tým můžete sledovat na: www.toptym.cz, www.facebook.com/TOPtym,  

www.twitter.com/TOPtym anebo na INSTAGRAMu! 

 

 

Výroční zprávu zpracoval: Petr Kučera 
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