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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
(stav k 31. prosinci 2015)

Příjmy
Sdružení v roce 2015 hospodařilo s celkovými příjmy ve výši 27 700 Kč, z toho sponzorské
dary a dotace tvoří 17 000 Kč, členské příspěvky 10 700 Kč.
V roce 2015 nepřijalo sdružení žádnou dotaci z veřejných rozpočtů.
Výdaje
V roce 2015 činily celkové výdaje 21 673 Kč, z toho administrativní výdaje (výdaje na
provoz sdružení) tvoří 12 035 Kč a výdaje spojené s pořádáním akcí 6 638 Kč. Dar na
vybudování hrobu Josefa Toufara činil 3000 Kč (vybráno od členů TOP týmu)
Hospodářský výsledek
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 6027 Kč.
Daňová povinnost a účetnictví
Sponzorské dary přijaté sdružením nejsou předmětem daně z příjmu. Na základě § 20 odst. 4
písm. a) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, jsou sponzorské dary přijaté sdružením od daně darovací osvobozeny.
Členské příspěvky přijaté sdružením jsou na základě § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou členské příspěvky přijaté sdružením
od daně z příjmu osvobozeny.
Sdružení vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Všechny bezhotovostní finanční transakce jsou realizovány přes bankovní účet sdružení č.
107–293670277/0100.
Jana Cagašová

ZE ŽIVOTA TOP týmu
Politické mládeže založily asociaci
Mládeže ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Strany zelených dnes
založily Asociaci mládežnických politických organizací (AMPO).
Cílem spolku, ve kterém spojí síly Mladí konzervativci, Mladí
sociální demokraté, Mladí křesťanští demokraté, Mladí lidovci,
TOP tým a Mladí zelení, je být platformou pro dialog mezi mladými
lidmi napříč standardním demokratickým politickým spektrem.
Ve společném prohlášení se vyslovily ústy svých předsedů pro navrácení důvěry v systém
zastupitelské demokracie a v politické strany, které jsou postaveny na hodnotách
a ideologiích.
Zaměřit se chtějí na občanské vzdělávání
Na ustavující shromáždění navázala za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela konference
pod záštitou poslance Bohuslava Svobody zaměřená na občanské vzdělávání, jehož podpora
by měla být jedním z klíčových projektů AMPO. Politické mládeže vidí v této oblasti
inspiraci zejména v Německu, které občanské vzdělávání úspěšně dlouhodobě podporuje
a zaměřilo se na něj i v rámci snahy o vyrovnání se s totalitní minulostí.
Toto občanského vzdělávání musí podle politických mládeží být založeno na hodnotách
demokracie, kritického myšlení a nestranného přístupu, právě proto, aby bylo možné naplnění
těchto principů účinně garantovat, založily politické mládeže svou asociaci.
„Tento krok spolupráce vnímám jako významný mezník, a to nejen pro mládežnické politické
organizace, ale pro rozvoj cele politické kultury v naší zemi. Tímto dáváme jasny signál,
že mladí lidé, byt přes rozdílné politické názory, dokáží pojmenovat aktuální témata,
zasednout k jednomu stolu a společně o nich konstruktivně jednat. Věřím, že tímto krokem
motivujeme další mladé lidi k zájmu o veřejné dění, jelikož čím vice lidí se bude veřejně
angažovat, tím lepší politické kultury dosáhneme,“ prohlásil Jan Kavalírek, předseda spolku
TOP tým.
Petr Kučera

Evropská integrace, migrace a menšiny, mezigenerační
solidarita, rodinná politika nebo krize české politiky.
To byla témata 1. ideové konference TOP týmu
TOP tým má úspěšně za sebou svou 1. ideovou konferenci. V neděli
19. dubna proběhlo v prostorách Michnovského paláce setkání členů
pražského TOP týmu a nově vznikajícího TOP týmu v Plzni. Témata
byla více než zajímavá a aktuální: Evropská integrace; migrace
a menšiny; mezigenerační solidarita; rodinná politika; krize české
politiky a v neposlední řadě TOP 09 pro mladé, mladí pro TOP 09.

Během konference padlo velké množství zajímavých názorů ve velmi přátelské atmosféře
a na účastnících bylo vidět, že mají velký přehled a zájem o společenské dění a zcela určitě
nešlo o poslední podobné setkání.
Oficiální dokument z konference naleznete zde: Ideová konference TOP tým – výstupy
Petr Kučera

AKCE
Jak velký vliv má situace v Ukrajině na Pobaltí?
Debatovalo se na semináři TOP týmu
Panelovou diskuzi o bezpečnostní situaci v Evropě ve světle
ukrajinské krize pod názvem „Současná bezpečnostní situace
v Pobaltí“ uspořádala V pondělí 20. dubna 2015 Sekce
zahraničních vztahů TOP týmu. Diskuze se konala
v reprezentačních prostorách Poslanecké sněmovny ČR
v místnosti Státní akta pod záštitou poslankyně Ing. Markéty
Adamové.
Besedy se zúčastnila řada významných hostů – velvyslanec Estonska J.E. Sten Schwede,
velvyslanec Litvy J.E. Edvilas Raudonikis, velvyslanec Lotyšska J.E. Albert Sarkanis,
předseda Zahraničního výboru PSP ČR Karel Schwarzenberg, bývalý eurokomisař Štefan
Füle a Doc.PhDr. Luboš Švec, CSc. z katedry ruských a východoevropských studií, IMS,
FSV UK. Debatu moderoval politolog Martin Churavý.
Na začátku diskuze Doc. Švec seznámil účastníky s historickým vývojem baltských států,
které po rozpadu Sovětského svazu prošli úspěšným procesem demokratizace. Dále páni
velvyslanci nastínili publikum současnou situaci ve svých zemí – zvyšující se náklady
na obranu, snahu zajistit si energetickou nezávislost nad Ruskou federací, boj s ruskou
mediální propagandou i otázkou ruskojazyčných menšin. Štefan Füle seznámil publikum
s jeho názorem na současnou architekturu mezinárodních bezpečnostních závazků a jejich
limitů. Dle jeho soudu se Vladimírovi Putinovi již evropskou bezpečnostní architekturu
podařilo výrazným způsobem rozrušit.
Nejvíce ohlasu jistě sklidil za svůj příspěvek do debaty Karel Schwarzenberg, který zhodnotil
dosavadní postup Vlády ČR v kontextu ukrajinské krize a pronesl tezi, že Vladimíru Putinovi
nejde jen o východ Ukrajiny, jde mu o Ukrajinu celou. Vladimír Putin totiž, dle slov Karla
Scwarzenberga, nikdy nepovažoval Ukrajinu za nezávislý stát.
Panelisté po úvodních projevech také zodpověděli na otázky z publika. Nejvíce účastníky
zajímali otázky menšin v baltských zemích, boj s propagandou a dvojjazyčné přeshraniční
mezilidské vztahy s Rusy.

To, že je, toto, téma v současné době zajímavé dokládá nejen početná účast, kdy na debatu
dorazilo skoro 90 hostů, ale i to jak se o pronesených výrocích následně psalo v médiích:
http://zpravy.idnes.cz/schwarzenberg-mini-ze-putin-chce-a-ziska-celou-ukrajinu-pih/domaci.aspx?c=A150420_191156_domaci_cen
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/308510-schwarzenberg-putin-neni-blazen-jde-muo-celou-ukrajinu/
Za poskytnutí záštity velice děkujeme paní poslankyni Ing. Markétě Adamové a těšíme se
na budoucí spolupráci.
Tereza Hager

Beseda s Vladimírem Hanzelem
Pod záštitou TOP týmu a Bez komunistů.cz proběhla beseda
s bývalým tajemníkem prezidenta Václava Havla panem Vladimírem
Hanzelem.
Vladimír Hanzel se stal tajemníkem Václava Havla v létě roku 1989
a stál po jeho boku po až do konce prezidentského období v roce
2003. Ve velice přátelském rozhovoru, který moderoval předseda iniciativy Bez komunistů.cz
Petr Marek, jsme se dozvěděli vše od průběhu prvních dnů revoluce, přes příchod Hrad
a proces předělávání husákovské totalitní instituce v západní demokratickou kancelář
prezidenta republiky, přes zahraniční cesty, státní návštěvy až po jeho koníčky a zájmy.
Dušan Šulc

Poslankyně Markéta Adamová
„Studentské interpelace“

si

vyzkoušela

V rámci projektu Studentské interpelace navštívila v pondělí 14. září
poslankyně Parlamentu ČR za TOP 09 Markéta Adamová Střední
odbornou školu služeb Kavčí hory. Jednalo se o první setkání v rámci
dlouhodobého projektu TOP týmu.
Během hodinové besedy se studenty debatovala o principech zastupitelské demokracie
a přiblížila jim fungování legislativního procesu v praxi. „Šlo o první podobné setkání
a vzhledem k vysokému počtu zvídavých dotazů studentů o dění v české politice budeme
v projektu nadále pokračovat. Děkujeme paní poslankyni Adamové, že projevila ochotu
a zájem o projekt a těšíme se na další spolupráci,“ uvedl Dušan Šulc, předseda Sekce školství
TOP týmu. V současné chvíli máme za sebou již návštěvy dvou středních škol a připravujeme
se na třetí.
Dušan Šulc

TOP tým se představil
Studentského Majálesu

na

třetím

ročníku

První květnový den proběhl festival „Studentský majáles“
pořádaný studenty vysokých pražských škol, za podpory
Univerzity Karlovy, kteří si dali za cíl prezentovat autentickou
studentskou kulturu. Jedná se o multižánrový festival, na kterém
vystupují studentské kapely, divadla a prezentují se zde studentské
spolky a jejich činnost.
TOP tým a další mládežnické organizace (Mladí konzervativci, Mladí křesťanští demokraté,
Mladí sociální demokraté, Mladí zelení, Mladí piráti a KSM) měli možnost u stánků pobavit
se s veřejností a představit jí svoji činnost. Dále měl TOP tým možnost reprezentovat svoje
postoje v debatách o občanské angažovanosti mladých, vysokoškolské politice a migraci,
kde nás v prvních dvou debatách reprezentoval předseda Jan Kavalírek a při poslední debatě
člen předsednictva Jakub Kůš.
Děkujeme organizátorům akce za tuto možnost představit TOP tým studentské veřejnosti
a také všem našim členům, kteří si udělali čas reprezentovat náš spolek.
Jakub Kůš

Aktivity spolku TOP tým můžete sledovat na: www.toptym.cz, www.facebook.com/TOPtym
nebo na https://twitter.com/TOPtym. Máme také INSTAGRAM!

Výroční zprávu zpracoval: Petr Kučera

