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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení podporovatelé TOP týmu,
dovolte mi na úvod výroční zprávy krátce okomentovat naše působení v uplynulém roce.
Rok 2017 byl pro naši organizaci přelomový. 1. dubna jsme po 6ti letém působení založili TOP tým
jako celostátní mládežnickou organizaci TOP 09. Toho času jsme působili v pěti krajích – Plzeňském,
Pardubickém, Jihomoravském, na Vysočině a v Praze. Naše členská základna čítala přibližně 100 lidí.
Od té doby se nám podařilo naši organizaci rozšířit téměř po celé republice, a to dokonce rychleji, než
jsme čekali. Díky tomu máme dnes již 12 krajských organizací a čítáme přes 220 členů.
Zaznamenali jsme i další důležité milníky. Úspěšně jsme se zapojili do aktivit nadnárodní mládežnické
organizace Youth of the European People's Party, díky které získáváme nové mezinárodní zkušenosti.
Významným dílem jsme pomohli v kampani před sněmovními volbami, jak na sociálních sítích, tak
v terénu, podařilo se nám častěji dostávat do médií a uspořádali jsme naše první společné akce – z
nich vyjmenujme zejména Summer camp a velmi profesionálně připravenou ideovou konferenci TOP
týmu.
Především se nám však v loňském roce podařilo vybudovat z TOP týmu profesionálně fungující
celostátní organizaci sdružující mladé aktivní lidi, kteří se zajímají o liberálně-konzervativní politiku a
chtějí podporovat TOP 09. Mladé lidi, kterým poskytujeme prostor pro jejich další odborný a politický
růst a umožňujeme jim seznamovat se s podobně smýšlejícími vrstevníky. A v tom já osobně vidím
velkou přidanou hodnotu. Věřím, že jsme se i díky tomuto již stali významným partnerem strany TOP
09 pro komunikaci s jejími mladými podporovateli.
Jak všichni víme, rok 2018 pro nás bude rovněž velmi důležitý. Vedle našich vlastních cílů, jako je
založit krajské organizace i v chybějících krajích Královehradeckém a Olomouckém, uspořádání
programové konference, která bude navazovat na tu ideovou či zakotvení systému odborných sekcí
TOP týmu, nás čekají komunální a senátní volby. Ty budou stěžejní nejen pro stranu TOP 09, ale i pro
TOP tým. Věřím, že se mnoho našich členů zapojí již nejen jako pomocníci, ale i jako samotní
kandidáti při sestavování kandidátek v obcích. Uděláme maximum proto, abychom TOPce v těchto
volbách pomohli k co nejlepšímu volebnímu výsledku.
Na závěr mi dovolte využít této příležitosti a srdečně poděkovat jak vedení TOP 09, které TOP tým v
jeho činnosti podporuje, a bez kterého 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 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.
Přeji celé naší organizaci i všem podporovatelům politiky TOP 09 dostatek sil, energie a odhodlání,
abychom výzvy, které nám rok 2018 přinese, úspěšně zvládli.
za TOP tým z. s.
Jan Kavalírek
předseda
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU ZA ROK 2017
(stav k 31. prosinci 2017)
Příjmy
Spolek v roce 2017 hospodařil s celkovými příjmy ve výši 27.382,-- Kč, z toho sponzorské dary
tvoří 21.332,-- Kč, členské příspěvky 6.050,-- Kč.
V roce 2017 nepřijalo sdružení žádnou dotaci z veřejných rozpočtů.
Výdaje
V roce 2017 činily celkové výdaje spolku 22.944,-- Kč, z toho administrativní výdaje (výdaje
na provoz spolku a pořízení spotřebního materiálu) byly 843,-- Kč a provozní výdaje ve výši
21.932,-- Kč.
Hospodářský výsledek
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 4.438,-- Kč.
Ostatní účetně významné informace
Následuje krátký popis významných účetních operací spolku, které neovlivňují výkaz zisku a
ztrát.
Spolek v rámci ukončeného účetního období uspořádal vánoční sbírku, v rámci které přijal
dary ve prospěch třetího v celkové výši 15.256, 61 Kč. Za tyto prostředky bylo dne 4. 1. 2018
ve prospěch Sanatoria Topas ve Vizovicích zakoupeno 6 ks invalidních vozíků.
Prostřednictvím spolku byly vybrány prostředky ve výši 133.540,-- Kč za účelem hromadné
zálohy na dopravu a ubytování v rámci zájezdu členů spolku do Bruselu (neorganizovaného
spolkem). Tyto prostředky byly k tomuto účely v objemu 133.350,-- Kč využity, a po té, co se
všichni přihlášení zájezdu účastnili, byla celá částka refundována na účet spolku z rozpočtu
poslanců Evropského parlamentu. Refundovaná částka plus přebytek na vybraných zálohách
ve výši 190,-- Kč (který vznikl tím, že jeden z účastníků poslal vyšší částku, než byla potřeba),
byly využity k vrácení přijatých záloh jednotlivým účastníkům zájezdu v plné výši.
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 4/1/2018
Jana Cagašová

ZE ŽIVOTA TOP týmu
TOP 09 sází na mladou generaci, představila
spolek TOP tým
04. 04. 2017
TOP 09 má ode dneška oficiálně svoji
mládežnickou organizaci. Zástupci TOP 09 a TOP
týmu
podepsali
smlouvu
o dlouhodobé
spolupráci, která deklaruje vzájemnou podporu a
spolupráci
při
prosazování
pravicových
proevropských hodnot. Spolek TOP tým dostal celostátní strukturu a vedení na svém prvním
sněmu v sobotu. V některých krajích TOP tým fungoval už od roku 2011.
„TOP 09 věří v mladé lidi. Velmi si vážím každého, kdo je ochoten obětovat svůj volný čas
podpoře hodnot, na kterých stojí demokracie a svoboda,“ řekl předseda TOP 09 Miroslav
Kalousek.
Sobotního sněmu se zúčastnilo celkem 22 delegátů z 5 krajských organizací, které už fungují
v Praze, Plzni, Pardubicích, na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Brzy vzniknou organizace
v Jihočeském, Středočeském, Libereckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. TOP tým
v době založení čítá přibližně 120 členů, do konce roku má ambici rozšířit členskou základnu
na 200 členů…
http://toptym.cz/2017/04/04/top-tym-se-stal-oficialni-mladeznickou-organizaci-top-09/
Debatovali jsme s Leošem Hegerem. A bylo to TOP!
27. 04. 2017
Hostem další TOP debaty, která proběhla ve středu
26. dubna, byl docent Leoš Heger, bývalý ředitel
Fakultní nemocnice v Hradci Králové a ministr
zdravotnictví.
V první části mluvil Leoš Heger o kvalitě českého
zdravotnictví, vzdělávacím systému lékařů nebo
například o problematice udržitelného financování
zdravotnického systému. České zdravotnictví označil za kvalitní, nicméně podfinancované
vzhledem k evropskému standardu, což si vybírá svoji daň zejména na platech personálu.
Jako největší nedostatek vzdělávacího systému uvedl malé propojení s praxí.
Spolu s moderátorem Janem Kavalírkem se následně dotkli i tématu spoluúčasti pacientů či
metod, jak zvýšit konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami.
Velmi aktivní bylo i publikum…
http://toptym.cz/2017/04/27/debatovali-jsme-s-leosem-hegerem-a-bylo-to-top/
Petr Kučera
Stali jsme se členem YEPPu
29. 04. 2017
Youth of the European Peoples Party (YEPP) dnes na kongresu
v Dubrovníku udělila TOP týmu status "observer member".
Naši organizaci zde zastupuje 1. místopředseda TOP týmu

Kryštof Kothbauer, který ji představil více než dvěma stovkám delegátů z celé Evropy.
Strana TOP 09 je již šest let….
http://toptym.cz/2017/04/29/stali-se-clenem-yeppu/
Lucie Kratochvílová
Jan Kavalírek a Kryštof Kothbauer debatovali s
mladými politiky
12. 05. 2017
Středa 10. května byla pro členy TOP týmu velmi
perným dnem. Nejen, že se v odpoledních
hodinách zúčastnili demonstrace na Václavském
náměstí Proč? Proto!, ale předseda TOP týmu Jan
Kavalírek a 1. místopředseda Kryštof Kothbauer
poté hájili postoje naší organizace v diskuzích mladých politiků. Toho dne se v Praze konaly
dvě.
Jan Kavalírek se, společně s dalšími sedmi úspěšnými mladými politiky, zúčastnil debaty nad
tématem budoucnosti naší země, a to na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mimo jiné
diskutoval s Matějem Stropnickým (Zelení), Alexanderem Bellu (ODS) či Monikou Obornou
(ANO). Moderátor diskuze dával účastníkům….
http://toptym.cz/2017/05/12/jan-kavalirek-krystof-kothbauer-debatovali-mladymi-politiky/
Lucie Kratochvílová
TOP debata s Jiřím Pospíšilem se tentokrát konala
v Museu Kampa
27. 06. 2017
Debata, která se netradičně uskutečnila pod širým
nebem na nádvoří Sovových mlýnů, byla rozdělena
do tří bloků. Největší prostor byl věnován Evropské
Unii. Moderátor debaty Jan Kavalírek s hostem,
europoslancem Jiřím Pospíšilem, řešili otázky uprchlických kvót a jejich dodržování, také
žalobu mířící na Českou republiku i vyjádření francouzského prezidenta Macrona na adresu
států střední Evropy, že nemohou brát Evropskou Unii jen jako supermarket.
Hovořilo se také o žalobě….
http://toptym.cz/2017/06/27/top-debata-jirim-pospisilem-se-tentokrat-konala-museukampa/
Petr Kučera
TOP tým jel sbírat zkušenosti do Štrasburku
10. 07. 2017
Dva nejpočetnější krajské spolky TOP tým Praha
a TOP tým Jihomoravský kraj nabídly svým
členům možnost zúčastnit se vzdělávacího a
poznávacího zájezdu do Štrasburku. Oba spolky
využily nabídku pana europoslance Luďka

Niedermayera, který je, mimo jiné, čestným předsedou Jihomoravského TOP týmu a během
červencových svátků ho v Evropském parlamentu navštívily.
„Cesta do Štrasburku byla vlastně poděkováním a odměnou…
http://toptym.cz/2017/07/10/top-tym-jel-sbirat-zkusenosti-strasburku/
Petr Kučera
První Summer camp TOP týmu je za námi
11. 08 2017
Již při založení TOP týmu, letos v dubnu, vznikla
myšlenka uspořádat prázdninový kemp pro naše
členy ze všech koutů ČR. Jindřich Cinka, člen
předsednictva, se proto neváhal ujmout organizace a
neohroženě zmanagoval víkend v hotelu Medlov, v
srdci kraje Vysočina.
Na místo se nás sjelo zhruba 40, a to včetně předsedů
krajských TOP týmů i předsedy nejvyššího – Honzy Kavalírka. „I přesto, že program nebyl
nijak striktní, jsme se s chutí pustili do brainstormingu nad nastávající kampaní,…“
http://toptym.cz/2017/08/11/prvni-summer-camp-top-tymu-za-nami/
Lucie Kratochvílová
Setkání TOP týmu se členy dánské mládeže
Konservativ Ungdom
07. 09 2017
Velmi zajímavá akce proběhla ve dnech 2. – 5. srpna
2017 v Praze. Sešli se zde zástupci TOP týmu,
Mladých křesťanských demokratů a dánských
mladých konzervativců (Konservativ Ungdom), kteří
přijeli opravdu v hojném počtu.
Vše bylo zahájeno ve středu a to v budově
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Po vzájemném seznámení a úvodním panelu, na
kterém nás reprezentoval předseda pražského TOP týmu Petr Kučera, pokračoval program
jednotlivými body, jako například debaty nad závažnými otázkami týkajícími se Evropské
unie.
Účastníci tak diskutovali například nad problematikou přijetí eura v ČR…
http://toptym.cz/2017/09/07/setkani-top-tymu-se-cleny-danske-mladeze-konservativungdom/
Petr Kučera
Ideová konference TOP týmu v Brně - spousta
témat, hodně názorů
20. 11. 2017
Budoucnost Evropy, přijetí eura, skloubení
rodinného a pracovního života, školné na vysokých
školách nebo kybernetická bezpečnost, vše
pohledem mladé generace. To je jen zlomek

důležitých témat, která rezonovala na první celorepublikové ideové konferenci
mládežnického spolku TOP tým, která proběhla v Brně o víkendu 10. - 12. listopadu 2017.
Na 70 členů TOP týmu z celé republiky se v polovině listopadu sjelo do Brna, kde diskutovali
rozděleni do odborných sekcí…
http://toptym.cz/2017/11/20/ideova-konference-top-tymu-brne-spousta-temat-hodnenazoru/
Petr Kučera
TOP tým na sněmu TOP 09
29. 11. 2017
Ve dnech 25. a 26. listopadu 2017 proběhl v
hotelu Don Giovanni v Praze celostátní volební
sněm TOP 09. Jedním z významných témat
sněmu, po volbě nového vedení a shrnutí
povolební situace, byl i TOP tým. Velké množství
jeho členů bylo na sněmu přítomno jak v
pozicích dobrovolníků, tak i delegátů.
V sobotu po obědě byl na programu sněmu bod oficiálního vystoupení TOP týmu, ve kterém
náš předseda Jan Kavalírek prezentoval…
http://toptym.cz/2017/11/29/top-tym-snemu-top-09/
Petr Kučera
TOP tým na Politické akademii zástupců
mládežnických organizací V4 v Bratislavě
01. 12. 2017
Zástupci pražského (Sára-Rachel Schlehrová) a
plzeňského TOP týmu (Jonáš Syrovátka) se o
víkendu 24. – 26. listopadu zúčastnili Politické
akademie mládeží zemí Visegrádské čtyřky. Její
druhý díl uspořádala Nadácia Antona Tunegy
opět v Bratislavě.
V rámci několika workshopů se řešila….
http://toptym.cz/2017/12/01/top-tym-politicke-akademii-zastupcu-mladeznickychorganizaci-v4-bratislave/
Petr Kučera
Vzhůru do Bruselu
15. 12. 2017
Ve dnech 4. – 6. 12. 2017 se za nově
zvoleným
předsedou
TOP
09
a
europoslancem Jiřím Pospíšilem do Bruselu
vypravilo přes tři desítky členů TOP týmů z
krajů napříč celou republikou (konkrétně z
TOP týmu pražského, jihomoravského,

jihočeského, libereckého, pardubického, plzeňského a z Vysočiny).
Kromě návštěvy Evropského parlamentu, Parlamentária a dalších budov, v nichž instituce
Evropského parlamentu sídlí, si tato skupina s Jiřím Pospíšilem našla čas i na…
http://toptym.cz/2017/12/15/vzhuru-do-bruselu/
Pavel Schnirch
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