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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
v rukou držíte výroční zprávu Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku za rok 2016.
Institut byl založen v roce 28. prosince 2015 a v roce 2016 zahájil svoji činnost. Jsme
politický institut, jehož zakladatelem je KDU-ČSL. V tomto dokumentu naleznete přehledné
informace o působení našeho institutu v průběhu celého roku.
Jak můžete vidět, zvolna jsme začali prvními projekty na jaře loňského roku. Šlo o menší
uzavřené akce, které byly prostorem pro diskuzi odborníků nad aktuálními problémy.
Projektů postupně přibývalo. Ve spolupráci s odborníky jsme vypracovali několik studií
a uspořádali školení pro politiky KDU-ČSL, jimiž chceme přispět ke kultivaci české politické
scény.
Na podzim jsme zahájili i veřejnou činnost. Jedním z našich cílů je vytváření platformy pro
dialog mezi politiky, odborníky a veřejností. Diskuze v rámci Festivalu demokracie při Foru
2000 i Besedy v Besedě byly, a doufejme, že i nadále budou, prostředkem k veřejné diskuzi,
místem střetu různých názorů, ale i příležitostí po získávání a tříbení argumentů. Díky těmto
akcím jsme vytvořili základnu pravidelnou návštěvníků. Těší nás, že jsou mezi nimi i mladí
lidé, neboť probuzení zájmu mladých o politiku a v konečném důsledku i jejich motivace
k aktivní politické činnosti, považujeme za jeden ze smyslů naší existence.
Na začátku roku byl náš institut ještě v plenkách. Časem jsme jej postupně budovali a,
dovolím si říct, že nyní předkládáme své účty jako think-tank, který má na české scéně své
místo. Navázali jsme spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Hanns-Seidel-Stiftung, kterým
jsme vděčni za podporu a důvěru, kterou v nás vložili, i přestože jsme byli zcela novým
subjektem. Naše díky patří i soukromým podporovatelům, bez kterých bychom fungovat
nemohli.
Do budoucna chceme svou činnost nadále rozšiřovat. Naší vizí je dlouhodobě prosperující
Česká republika, bezpečná a konkurenceschopná země s rozvinutou demokracií a aktivními
občany. K takovému stavu chceme přispět. Budeme rádi, když se spolu na některé z našich
akcí či při spolupráci na jednom z našich projektů setkáme.
Pavel Svoboda, předseda Správní rady
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SPRÁVNÍ RADA
Marek Orko Vácha
Václav Hampl
Pavel Bělobrádek
Pavel Svoboda – předseda
Michaela Šojdrová

Správní rada se konala
14. ledna 2016, 4. května 2016, 21. září 2016, 19. prosince 2016

INTERNATIONAL COUNCIL
Iveta Radičová

Jerzy Buzek

Georg Milbradt

Petr Pithart

Jan Sokol

PROJEKTOVÁ RADA
Marie Jílková, Eliška Janšová, Otakar Hampl, Petr Hladík, Jan Málek, Jiří Srna, Jiří Jirsa,
Jaroslav Hulák

VÝKONNÝ TÝM
Bohuslav Fliedr
Jan Šmídek
Anežka Fuchsová
Martin Bouček

ředitel (od 14. 1. 2016 do 28. 2. 2017)
projektový manažer (od 10. 2. 2016 do 31. 10.2016)
projektová manažerka (od 1. 10. 2016)
office asistent (od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016)
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NAŠE ČINNOST
IKDP v roce 2016 zorganizoval 14 projektů a dalších dvou se zúčastnil jako spolupořadatel.
Celkem na projekty vynaložil prostředky ve výši 883.856,- Kč.

Analýzy, studie, výzkumy
Analýza médií
Analýza sociálních sítí
Analýza regionálního rozvoje
Výzkum Mládí a politika – 1. Část
Studie o sociálně-tržním hospodářství

Člen Mezinárodní rady IKDP, ekonom a bývalý saský premiér Georg Mildbradt sepsal studii
o vzniku sociálně-tržního modelu hospodářství a uvedl pro naše země zajímavou paralelu se
zavedením tohoto ekonomického modelu v nových spolkových zemích po znovusjednocení
Německa.

Školení
Využití statistických databank
Mediální vystupování

Uzavřené akce
Seminář o pregraduální přípravě učitelů

Na setkání diskutovali zástupci pedagogických fakult
s vicepremiérem vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem
Bělobrádkem a místopředsedou Výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR Jiřím Miholou
o podmínkách budoucích učitelů.

Setkání komunálních političek

V Brně jsme uspořádali dvě setkání komunálních političek, během kterých jsme diskutovali
s odborníky o vybraných tématech. S Petrou Vejvodovou jsme hovořili o ruské propagandě
v českých médiích, s Michalem Pinkem analyzovali volební výsledky.
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Veřejné akce
Side-Event konference Forum 2000

Publikum v Knihovně Václava Havla

Diskuze v rámci Festivalu demokracie při konferenci Forum
2000 o perspektivách politiky založené na hodnotách.
V našem panelu diskutovali vicepremiér pro vědu, výzkum
a inovace Pavel Bělobrádek, německý ekonom a bývalý
ministerský předseda Saska Georg Milbradt, filosof Jan Sokol
a europoslanec Pavel Svoboda. Akce se konala v Knihovně
Václava Havla. Diskuzi moderovala Veronika Sedláčková.

Diskuze o Evropské unii v Jihomoravském kraji

Jiří Mihola a Jiří Němec na
diskuzi Jakou Evropu chceme

V prosinci jsme uspořádali dvě diskuzní setkání politiků KDU-ČSL
s místními občany v Hodoníně a Znojmě, kde jsme debatovali o
Evropské unii.

Cyklus Besedy v Besedě
V říjnu jsme zahájili besední cyklus Besedy v Besedě. Do konce roku jsme uspořádali pět
besed v Malostranské besedě v intervalu 14 dní. Hovořili jsme o společenských, kulturních
i politických tématech (česko-německé vztahy, česká média, americká politika pod novým
prezidentem, ekologie, fenomén globalizace). Našich besed se zúčastnilo 13 hostů (ministr
kultury Daniel Herman, senátor Václav Hampl, biolog
a etik Marek Vácha, bývalý velvyslanec ve Francii a
ředitel agentury STEM Pavel Fischer, publicista Petr
Brod, novinář Karel Hvížďala, komentátor Petr Fischer,
politolog Jiří Pehe, redaktor Respektu Tomáš Lindner,
zoolog a analytik centra Glopolis Vojtěch Kotecký, ředitel
Občanského institutu Roman Joch, ekonom Tomáš
Sedláček a teolog a filosof Tomáš Halík).
Jazzové duo Adams Emily hrající pravidelně
na našich Besedách v Besedě

Všem hostům, stejně jako moderátorce
Sedláčkové srdečně děkujeme.

Veronice
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Spolupracovali jsme na pořádání akcí
Konference Jak si Kreml kupuje vliv v Evropě

Během konference byly představeny dvě studie o ruském financování evropských
nevládních organizací, na které spolupracoval think-tank Evropské hodnoty společně
s Centrem Wilfrieda Martense, a ruském vlivu na české vnitřní státní záležitosti, jež
zpracoval think-tank Evropské hodnoty. Obě studie komentovali zástupce vlády pro ruskou
menšinu Alex Kelin a redaktor časopisu Respekt Ondřej Kundra. Děkujeme kolegům
z Evropských hodnot za spolupráci.

Konference Budoucnost pravicové politiky

Společně s našimi kolegy jsme spoluorganizovali konferenci o budoucnosti pravicové politiky
v ČR. Ve třech diskuzních panelech jsme diskutovali o budoucnosti české politiky,
Schengenského prostoru a problematice populismu. Děkujeme kolegům z TOPAZ a CEVRO
za spolupráci.

Zprava: předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, předseda ODS Petr Fila, předseda TOP09 Miroslav Kalousek
a moderátorka Veronika Sedláčková na konferenci Budoucnost pravicové politiky
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Časový přehled uspořádaných akcí
Červen
Září
Říjen

14 Debata o vzdělávání se zástupci pedagogických fakult
19 Konference Jak si Kreml kupuje vliv v Evropě
10 Setkání komunálních političek, Ruská propaganda v
českých médiích
17 Může ve 20. století uspět politika založená na
hodnotách?
24 Beseda v Besedě, Jde nám vztah s Němci do kopru?
Listopad 3 Konference Budoucnost pravicové politiky
7 Beseda v Besedě, Sedmého listopadu o stavu českých
médií
8 Setkání komunálních političek, Reflexe krajských voleb
21 Beseda v Besedě, Svět po Obamovi, svět před volbami

Praha
Praha
Brno

Prosinec

Hodonín
Praha
Znojmo
Praha

4
5
12
19

Jakou chceme Evropu
Beseda v Besedě, Ničíme si planetu. Co s tím?
Jakou chceme Evropu
Beseda v Besedě, Kam nás vede globalizace?

Návštěvnost

Praha
Praha
Praha
Praha
Brno
Praha
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NAŠI PARTNEŘI
Hanns-Seidel-Stiftung je politickou založenou v roce 1967 jako politická
nadace, která má za cíl podporovat politické vzdělávání. Její projekty se
zaměřují na posilování občanské společnosti, zapojování občanů
a posilování právního státu, vzdělávání atd. Heslem nadace je „Ve službě
demokracii, míru a rozvoji“. Nese jméno někdejšího předsedy CSU Hannse
Seidela.

Ředitel IKDP Bob Fliedr s ministrem
kultury Danielem Hermanem a ředitelem
Hanns-Seidel-Stiftung pro region střední
Evropy Martinem Kastlerem

Konrad-Adenauer-Stiftung je německá politická nadace,
jejímž úkolem je uchování duchovního dědictví prvního
německého kancléře Konrada Adenauera. Základními
principy
Konrad-Adenauer-Stiftung
jsou
svoboda,
spravedlnost, solidarita a subsidiarita. Hlavním posláním
Konrad-Adenauer-Stiftung je podpora křesťansko-demokratických hodnot v politice i ve
společnosti, posilování demokracie a právního řádu, podpora evropské integrace,
zintenzivnění transatlantické spolupráce a rozvojová spolupráce.

Ředitel zastoupení Nadace Konrada
Adenauera v České a Slovenské
republice Matthias Barner s předsedou
správní rady IKDP Pavlem Svobodou

Děkujeme našim zahraničním partnerům za jejich podporu nejen finanční, ale také za
předání cenných zkušeností.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ INSTITUTU
Příjmy podle partnera
Hanns-Seidel-Stiftung
Konrad-Adenauer-Stiftung
Dary od soukromých dárců
CELKEM

Výdaje podle účelu vynaložení
Projekty
Mzdové náklady celkem
Zákonná pojištění celkem
Provozní náklady
CELKEM

193.120,- Kč
690.736,- Kč
1.750.000,- Kč
2.633.586,- Kč

883.856,- Kč
719.035,- Kč
239.712,- Kč
718.000,- Kč
2.560.603,- Kč

KONTAKTY
Adresa:

Karlovo náměstí 317/5
Praha 2
120 00

Webové stránky:
www.ikdp.cz

E-mail:

info@ikdp.cz
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SLOVO NA ZÁVĚR
Vážený čtenáři, nejsme financováni státem, ani politickou stranou. Jednotlivé projekty
realizujeme s laskavou podporou partnerů nadací KAS a HSS. Provoz institutu je hrazen
čistě ze soukromých zdrojů.
Pokud vás naše činnost zaujala a měli byste zájem nás podpořit, budeme rádi za jakýkoliv
příspěvek. Samozřejmě vám vystavíme darovací smlouvu, abyste si dar mohli odečíst
z daní.

Číslo účtu: 115-2294940207/0100
IBAN: CZ9301000001152294940207

Beseda v Besedě s názvem Kam nás vede globalizace?
s Tomášem Sedláčkem a Tomášem Halíkem

