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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
v rukou držíte výroční zprávu Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku za rok 2017. Náš institut
v tomto roce navázal na úspěšné projekty z předchozího roku a zároveň uspořádal několik nových.
Z těch nových bych zde rád zdůraznil čtyři velké konference, které se nám podařilo úspěšně
zorganizovat.
První byla konference „Česko – silný hráč v evropské lize“ zaměřená na ekonomiku. Proběhla v červnu
v Praze a kromě vicepremiéra Bělobrádka na ní vystoupili majitelé a manažeři významných firem
s vizemi, jak by měl stát pomáhat podnikatelům.
Druhá konference „Cesta k úspěšnému venkovu“ se týkala rozvoje venkova a proběhla v Olomouci.
Tam hosté odpovídali na otázky, jakým způsobem pomoci na venkově a co je potřeba v této
problematice změnit ze strany státu. Příspěvky diskutujících se týkaly i konkrétních opatření, jako je
například vhodná daňová asignace na podporu kvalitnějšího života na obcích.
Na podzim proběhla velká mezinárodní konference „Our Cuba Question in the Turbulent World“
zaměřená na lidská práva s důrazem na Kubu. Díky laskavé pomoci dalších partnerů se nám podařilo
sezvat do ČR dvacet řečníků ze šesti různých zemí. Ti rozebírali, jak zlepšit komunikaci v rámci
trojúhelníku USA – Latinská Amerika – Evropská Unie, a jak mohou světové demokracie pomoci
Kubáncům, aby se mohli svobodně rozhodovat o budoucnosti své země. Padly zde i očitá svědectví od
kubánských disidentů.
Na svědectví se zaměřila i „Konference o pronásledování křesťanů“ ve světě s podtitulem Fakta
a Svědectví. V nabitém sále Knihovny Václava Havla si účastníci v první části vyslechli fakta od
zvláštního zmocněnce EU pro podporu svobody vyznání Jána Figeľa a dalších organizací, mapujících
pronásledování křesťanů. Zazněli i mrazivá svědectví od očitých svědků pronásledování křesťanů
v Sýrii a v Severní Koreji a prožité zkušenosti Petra Jaška z jeho mise a následného věznění v Súdánu.
O všech našich projektech si můžete přečíst v této zprávě. Pokud vás zaujmou, tak jsou podrobněji
popsány na našem webu nebo se můžete podívat na diskuze a videozáznamy na Facebooku.
Po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny jsme se stali politickým institutem KDU-ČSL podle
zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. To nám dává nové možnosti, jak dále rozvíjet
zájem občanů o politiku, ovlivňovat veřejnou debatu a být jedním z aktérů, kteří se aktivně podílí na
občanském vzdělávání. Naší vizí je dlouhodobě prosperující Česká republika, bezpečná
a konkurenceschopná země s rozvinutou demokracií a aktivními občany. 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
20. února 2017, 10. května 2017, 29. srpna 2017 a 19. prosince 2017

International Council
Iveta Radičová

Jerzy Buzek

Jan Sokol

Petr Pithart

Georg Milbradt

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
Eva Cigánková

ředitel (do 28. 2. 2017)
ředitel (od 1. 3. 2017)
projektová manažerka
vedoucí kanceláře
projektová manažerka (od 1. 11. 2017)
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Činnost IKDP v roce 2017
IKDP v roce 2017 zorganizoval 13 projektů a dva projekty spolupořádal.

Analýzy, studie, výzkumy
Výzkum „Mladí a politika – 2. část“
Záměrem tohoto průzkumu bylo zmapovat politické postoje, názory a preference mladých lidí od 17 do
30 let.

Školení
Školení komunikace
Školení práce na sociálních sítích

Veřejné akce
Ekonomická konference „Česko – silný hráč v evropské lize“
Řečníci během konference představili vize křesťanskodemokratického hospodářského modelu, dále
debatovali o budoucnosti české ekonomiky a o nutných
opatřeních pro zajištění jejího zdárného růstu. Sešli se
zde jak úspěšní podnikatelé a zástupci českých firem,
tak zástupci vlády ČR a zástupci Evropské komise –
například místopředseda vlády pro vědu, výzkum a
inovace Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), evropský
komisař pro rozpočet a finanční plánování Günther
Oettinger (CDU), předseda Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček,
ekonom Pavel Kysilka, generální ředitel Siemens ČR
Vicepremiér Pavel Bělobrádek hovoří o důležitosti vědy a
Eduard Palíšek, generální ředitel Třinecký železáren
Jan Czudek a další vzácní hosté z řad podnikatelů a inovací na konferenci „Česko – silný hráč v evropské lize“
manažerů.

Konference o regionálním rozvoji „Cesta k úspěšnému venkovu“
Konference byla příspěvkem v diskuzi o tom, jak zajistit úspěšný rozvoj venkova do dalších generací.
V rámci konference byl podtrhnut význam malého a středního podnikání pro rozvoj venkova, také
podpora venkova ze strany Ministerstva zemědělství ČR a také byly diskutovány další možnosti, jak
efektivně a účelně podpořit venkov. Konference se účastnili mimo jiné ministr zemědělství Marian
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Jurečka (KDU-ČSL), předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček,
a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.

Konference „Naše kubánská otázka v bouřlivém světě“
Na konferenci, která se zabývala budoucím vývojem na Kubě, se představili čeští i zahraniční odborníci.
Akce byla rozdělena do tří panelů – současný vývoj
Kuby
v mezinárodním
prostředí,
kubánská
ekonomika v přerodu a ve světě a implementace
„Dohody o novém politickém dialogu a spolupráci
mezi EU a Kubou“.
Pozvání přijali například David Kramer z Programu
Václava Havla pro lidská práva a diplomacii na
Florida International University, Daniel B. Maffei,
člen Federální námořní komise USA, Pedro J.
Fuentes-Cid, místopředseda Mezinárodní platformy
pro lidská práva na Kubě, Marc S. Ellenbogen,
bývalý místopředseda Demokratické strany USA.
Zleva Libor Rouček, Pavel Svoboda a Aldo
Na organizace této konference se podíleli také
Dell´Ariccia diskutují o implementaci Dohody o
Vaclav Havel Program for Human Rights and
novém politickém dialogu a spolupráci mezi EU a
Diplomacy at Florida International University, Kubou
International Platform for Human Rights in Cuba
a Prague Society for International Cooperation.

„Konference o pronásledování křesťanů. Fakta a svědectví“

Účastníci Konference o pronásledování křesťanů
při vystoupení Johna Pontifexe

Pod záštitou europoslance a předsedy evropského
právního výboru Pavla Svobody (KDU-ČSL) se konala
„Konference o pronásledování křesťanů. Fakta a
svědectví“. V rámci konference byly nejdříve
představeny zprávy organizací, které se problematikou
pronásledování křesťanů dlouhodobě zabývají, v druhé
části byla podaná osobní svědectví o postavení
křesťanů v Severní Koreji, Súdánu a Sýrii.
Konference se účastnili mimo jiné Ján Figeľ, zvláštní
zmocněnec pro podporu svobody náboženského
vyznání nebo víry mimo Evropskou unii, John
Pontifex, vedoucí tiskového oddělení Církve v nouzi a
Kristina Koldinská z Komunity Sant´Egidio.
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Kulatý stůl „Vzdělání jako ekonomické téma“
Během kulatého stolu, který se konal pod záštitou
místopředsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR Jiřího Miholy
(KDU-ČSL) a u kterého se sešli odborníci na vzdělávání, se
debatovalo o budoucnosti oblasti českého vzdělávání.
Jednání se zúčastnili zástupci vlády ČR, rektoři univerzit
a zástupci asociací a společností zabývajících se vzděláním.

Kulatý stůl na téma Vzdělání, který se konal
pod záštitou Jiřího Miholy

Brněnská kavárna

Série besed na společensko-politická témata se konala
průměrně jednou měsíčně a za rok 2017 bylo zorganizováno
tedy ve spolupráci s Mladými lidovci 12 dílů. Brněnské
kavárny se zúčastnili např. Ondřej Malý, koordinátor digitální
agendy vlády ČR, Gustavo Monge, zpravodaj španělské
agentury EFE, Miloš Gregor, politolog nebo Kateřina Falk,
světově proslulá fyzička.

Zájem mladého publika o jeden z dílů Brněnské kavárny

„Vliv záplavy informací na demokracii“
Debata v rámci Festivalu Demokracie, který byl doprovodným programem Konference Forum 2000,
pojednávala o ztrátě identity, záplavě informací a úpadku důvěry v tradiční instituce a demokracii
obecně. K diskuzi byly pozváni politolog a bývalý předseda české vlády Petr Pithart (KDU-ČSL),
europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL) a politický žurnalista Karel Páral.

Besedy v Besedě
Besední cyklus na aktuální i nadčasová společensko-politická
témata probíhal v pondělí každých 14 dní v Malostranské
besedě v Praze. V roce 2017 bylo zorganizováno 19 dílů, na
které dorazili například tito hosté: Karel Janeček, zakladatel
Nadačního fondu proti korupci, Petr Honzejk, novinář,
Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), poslankyně Evropského
parlamentu, Jan Čižinský (KDU-ČSL), starosta městské části
Praha 7, Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB, Andor
Šándor, generál v záloze a bezpečnostní poradce.
Publikum na jednom díle cyklu Besed
v Besedě v Malostranské besedě
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Vize ČR 2050
IKDP uspořádal soutěž pro mladé lidi do 30 let. IKDP
vyzval mladé aktivní občany, aby zformulovali svou
vizi pro Českou republiku v roce 2050, a to v jedné
z pěti tematických oblastí – zahraniční politika,
ekonomika a technologie, zemědělství a ekologie,
sociální politika a regionální rozvoj. Celkem se
přihlásilo 72 lidí a bylo jich 7 oceněno. Ceny byly
předány v kategorii odborné poroty a internetové
hlasování.

Ocenění účastníci Vize ČR 2050 s vicepremiérem
Pavlem Bělobrádkem, ministrem zemědělství
Marianem Jurečkou a ředitelem IKDP Janem Šmídkem

Spolupráce na pořádání akcí
Veřejná debata „Jakou Evropu potřebujeme?“
Akce pořádaná ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a TOPAZ měla za cíl navázat mezistranický
dialog mezi středopravicovými stranami ve střední Evropě. V rámci konference byly diskutovány nejen
aktuální problémy EU, ale i možnosti dalšího posílení evropské spolupráce. Tímto děkujeme kolegům
z TOPAZ a KAS za spolupráci.

Semináře o digitální ekonomice
IKDP spolupořádal s Institutem pro digitální ekonomiku a Konrad-Adenauer-Stiftung dvě diskuze
o aktuálních tématech a problémech současné ekonomiky, a to „Cíle českého digitálního průmyslu
v Digital Single Market“ a „Digitální ekonomika a práce“. Cílem bylo provázání zástupců soukromé a
státní sféry a vyjasnění nejasností týkajících se probíraných témat v rámci jednotného digitálního trhu a
dalšího vývoje digitalizace. Tímto děkujeme kolegům z IDE a KAS zza spolupráci.
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Časový přehled akcí
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Září

9

Beseda v Besedě

Jak nezblbnout v době postfaktické

17

Brněnská kavárna

Pravdivá lež: diskuze o ruské propagandě v českých médiích

23

Beseda v Besedě

Rozhodí Turecko Evropskou unii?

6
20

Beseda v Besedě
Beseda v Besedě

Hledá se kvalitní prezident!
Veřejnoprávní média. Rukojmí, nebo zachránci?

27

Brněnská kavárna

Hackeři a zákony: bezpečnost a právo v digitálním světě

6
20

Beseda v Besedě
Beseda v Besedě

Quo vadis, střední Evropo?
Ochrana přírody v ČR. Ekologové vs. developeři

21

Brněnská kavárna

Politika, lži a sociální sítě v přímém přenosu

3
18

Beseda v Besedě
Beseda v Besedě

Máme se fakt tak blbě?
Pozice opozice v (Bělo)Rusku?

18

Školení

Komunikace

24

Brněnská kavárna

Zbraně a zbrojní legislativa

10
11

Školení
Debata

Komunikace
Jakou Evropu potřebujeme?

11

Kulatý stůl

Vzdělání jako ekonomické téma.

15

Beseda v Besedě

Francouzské volby na vlně populismu?

16

Soutěž

Slavnostní vyhlášení VIZE ČR 2050

19

Školení

Práce na sociálních sítích

22

Beseda v Besedě

Česká politická (ne)kultura?

24

Brněnská kavárna

Nový život Arnoldovy vily

26

Školení

Práce na sociálních sítích

12

Beseda v Besedě

Postfaktická doba Donalda Trumpa

15

Konference

Česko – silný hráč v evropské lize

16

Konference

Cesta k úspěšnému venkovu

21

Seminář

Digitální ekonomika

22

Brněnská kavárna

Komunistické zločiny

26

Beseda v Besedě

Co nám přinese robotizace?

11

Beseda v Besedě

Svět po 11. září

20

Brněnská kavárna

Průmysl 4.0

9

Říjen

Listopad

Prosinec

21

Konference

Naše kubánská otázka v bouřlivém světě

25

Brněnská kavárna

Tváře Cejlu: Výstava a diskuze

25

Beseda v Besedě

Německo po volbách. Co očekávat?

9

Beseda v Besedě

Kdo se bojí digitální ekonomiky?

11

Fórum 2000

Vliv záplavy informací na demokracii

23

Beseda v Besedě

Volby v ČR: Co nám daly a vzaly?

30

Brněnská kavárna

Islámský radikalismus: mýty a fakta

2
6

Seminář
Beseda v Besedě

Digitální ekonomika
Budeme někdy platit eurem?

9

Konference

Konference o pronásledování křesťanů ve světě

13

Brněnská kavárna

Co se (ne)děje v Polsku?

20

Beseda v Besedě

Prahou snadno a rychle?

27

Brněnská kavárna

Superženy

4

Beseda v Besedě

Hýbe náboženství českou politikou?

5

Brněnská kavárna

Katalánská nezávislost?

Návštěvnost
Celková návštěvnost byla 2 015 lidí. Všem moc děkujeme za zájem.
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Partneři
Hanns-Seidel-Stiftung byl založen 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 a vzdělávání. Heslem
nadace je „Ve službě demokracii, míru a rozvoje“. Nese jméno někdejšího předsedy
CSU Hannse Seidela.

Konrad-Adenauer-Stiftung je německá politická nadace, jejímž úkolem je uchovávání duchovního
dědictví prvního německého spolkového kancléře Konrada Adenauera. Základními principy 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.

Wilfried Martens Centre for European Studies je politickou nadací Evropské lidové strany. Nadace
byla založen pod názvem Centrum pro evropské studie. Na počest svého zakladatele byla v roce 2014
přejmenovaná na Wilfried Martens Centre for
European Studies. Jejím posláním je nabídnout lidem
pomoc při formulování nových a efektivních
politických možností, což pomůže EU stát se silným
hráčem, spolehlivým transatlantickým spojencem a
lepším propagátorem demokracie.
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Přehled hospodaření institutu
Příjmy
Příspěvky od partnerů
Dary od soukromých dárců
Příspěvky od KDU-ČSL
Ostatní
Celkem

791 359,91
2 825 026,00
500 000,00
138 794,67
4 255 180,58

Výdaje
Projekty
Mzdové náklady
Zákonná pojištění
Ostatní náklady
Celkem

2 277 471,84
1 267 794,00
429 656,00
280 258,74
4 255 180,58

Kontakty
Adresa:

Webové stránky:

Karlovo náměstí 317/5
Praha 2
128 00

www.ikdp.cz

E-mail:
info@ikdp.cz

Facebook:

Twitter:

facebook.com/IKDPcz/

twitter.com/ikdp_cz
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Slovo závěrem
Vážení čtenáři,
naše činnost je financování z různých zdrojů a velkou část z nich tvoří příspěvky soukromých dárců
a partnerů. Díky nim můžeme realizovat naše akce a všem z nich za to patří velký dík. Pokud vás naše
činnost zaujala a měli byste nás zájem podpořit, budeme rádi za váš příspěvek. Samozřejmě vám
vystavíme darovací smlouvu, abyste si mohli dar odečíst z daní.
Všem děkujeme za přízeň a za účast na našich akcích a budeme rádi, pokud se s vámi potkáme na dalších
akcích pořádaných Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku.

Číslo účtu: 115-5549290247/0100
IBAN: CZ80 0100 0001 1555 4929 0247

Vicepremiér Pavel Bělobrádek při svém projevu na zaplněné na konferenci „Česko – silný hráč v evropské lize“

