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Úvodní slovo 
 

Vážení čtenáři, 

vítám vás u Výroční zprávy Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku za rok 2019.  

V tomto roce jsme se opět při své činnosti zaměřili na naše tradiční oblasti: debaty s občany, konference 

a semináře, odborné práce a analýzy, vzdělávání a školení.  
Co se týče debat s občany pokračovali jsme v úspěšných projektech z předchozích let, jako „Besedy 
v Besedě“ nebo „Brněnské kavárny“. Tyto debaty jsme také rozšířily do dalších měst – Českých 

Budějovic a Plzně. S odborníky, novináři, politiky jsme diskutovali nad tématy brexitu, klimatických 
změn, venezuelské politické krize, situací na Blízkém východě a dalších aktuálních politických a 
společenských témat. 
Během celého roku jsme uspořádali šest velkých konferencí, kterých se zúčastnila řada významných 
řečníků ze zahraničí. Zdůrazním zde dvě. 

Na jaře jsme pořádali při příležitosti oslav 15 let českého a slovenského členství v EU mezinárodní 
konferenci za účasti bývalých premiérů Česka a Slovenska, Vladimíra Špidly a Mikuláše Dzurindy a 
bývalého saského ministerského předsedy George Milbradta. Konference byla z velké části zaměřená 
na to, jak Češi a Slováci vnímají Evropskou unii.  
V tomto roce jsme také uspořádali třetí ročník konference o pronásledování pro náboženské 
přesvědčení. Letos poprvé to ale bylo v rámci mezinárodní iniciativy Červená středa (#RedWednesday) 

– celosvětového dne na připomínku pronásledovaných pro víru, jejímž iniciátorem je organizace Aid to 
the Church in Need (ACN). Konferenci jsme zorganizovali společně s Českou biskupskou konferencí, 
Konfederací židovských obcí a Ekumenickou radou církví.  
V roce 2019 jsme vydali různé studie a krátké analýzy (tzv. „policy paper“) zabývající se aktuálními 
tématy jako byl brexit, bezpečnostní politika EU nebo situace rodin s třemi a více dětmi v ČR nebo 

rizika čínské technologické expanze. Všechny práce naleznete na naší webové stránce. 

V oblasti vzdělávání jsme se zaměřili na mladé a komunální politiky, pro které jsme připravili řadu 
školení a seminářů. Kromě již tradičního Setkání komunální politiků to byl Kurz nenásilné komunikace 
s Mladými lidovci nebo náš nový tříletý projekt Akademie komunálních politiků.  
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 diskuse a videozáznamy na Facebooku. 

Děkujeme za vaši přízeň a těším se na viděnou na další akci IKDP. 

 

Pavel Svoboda, předseda Správní rady 
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Správní rada 
 

Jan Bartošek 

Pavel Bělobrádek – do 14. května 2019 

Václav Hampl 

Pavel Hořava 

Pavel Svoboda – předseda 

Michaela Šojdrová 

Marek Orko Vácha 

Marek Výborný – od 14. května 2019 

 

Správní rada se konala 

26. května 2019, 12. září 2019, 18. prosince 2019 

 

International Council 
 

Jerzy Buzek 

Georg Milbradt  

Petr Pithart 

Iveta Radičová  

Jan Sokol 

 

Výkonný tým 
  

Jan Šmídek  ředitel 

Eva Cigánková projektová manažerka 

Fay Frydrýnová projektová manažerka 
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Analýzy, studie, výzkumy 

V roce 2019 jsme vydali tyto odborné práce:  
  Název Autor 

1 Rizika expanze čínských technologických společností do zahraničí Martin Hála 

2 Brexit a jeho konsekvence Martin Svárovský 

3 
Vojenské a civilní mise v rámci bezpečnostní a obranné politiky 

Evropské unie 
Martin Svárovský 

4 Strategické vztahy s naším severním sousedem? Martin Svárovský 

5 Rozdílný přístup USA a Evropy v bezpečnostně-politické oblasti Martin Svárovský 

6 Česká republika jako integrální součást „východního křídla NATO“ Martin Svárovský 

7 
Dvě děti a dost? O situaci rodin v ČR, které mají nebo (ne)plánují  
3 a více dětí Otakar Hampl 

Všechny práce jsou dostupné k přečtení na naší webové stránce ikdp.cz. 

 

Konference  
Prague EU Law Days 

V Černínském paláci jsme pořádali Výroční konferenci 
o právu Evropské unie, a to z iniciativy předsedy správní 
rady IKDP Pavla Svobody a pod záštitou ministra 
zahraničních věcí Tomáše Petříčka a náměstka ministra 
pro řízení sekce právní a konzulární Martina Smolka. 
Druhý ročník konference se konal při příležitosti oslav 
15 let českého členství v Evropské unii. I tentokrát měla 

tato konference za cíl umožnit setkání odborníků 
pracujících s právem Evropské unie a sdílet informace o 
aktuálním vývoji ve vybraných oblastech, jmenovitě v 
oblasti práva soutěžního, volného pohybu osob a služeb, 
azylu a migrace, duševního vlastnictví či moderních 
komunikačních technologií. Pozvání mezi řečníky 
přijali mj. generální advokát Soudního dvora Evropské 
unie Maciej Szpunar, profesorka unijního a pracovního práva na Univerzitě v Cambridge Catherine 
Barnard či profesorka unijního práva na Bocconské univerzitě Eleanor Spaventa. 

 

Maciej Szpunar, generální advokát Soudního 
dvora Evropské unie 

http://www.ikdp.cz/
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15 let Česka a Slovenska v EU 

V Brně proběhla mezinárodní konference, která 
připomněla 15. výročí vstupu Česka a Slovenska do 

Evropské unie. V prvním panelu vystoupili bývalí 
premiéři Česka a Slovenska, Vladimír Špidla a Mikuláš 
Dzurinda a bývalý saský ministerský předseda Georg 
Milbradt. Druhý panel byl zaměřený na vnímání 
členství v EU Čechy a Slováky. V panelu vystoupili s 

prezentací Martin Buchtík a Grigorij Mesežnikov, kteří 
seznámili publikum s nejnovějšími údaji ohledně 
vnímání Evropské unie v Česku a na Slovensku. Druhá 
část panelu byla věnovaná diskuzi, které se účastnili 
také novináři, a to Ondřej Houska a Tibor Macák. 
Diskuze byla zaměřená především na vnímání EU, 
vztah mladých k EU, fake news a mnohé další.  

 

Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách ČR 

Tato konference se uskutečnila v sále Senátu Parlamentu 
České republiky. Přední řečníci a účast více jak 110 osob 
v publiku, především z řad komunálních politiků, 
dokázala velký zájem o toto téma, které rezonuje dnešní 
dobou. V prvním panelu vystoupil místopředseda vlády 
a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, 
poslanec Parlamentu ČR a bývalý ministr zemědělství 
ČR Marian Jurečka a expert na energetiku z ČSOB 
Advisory Alois Míka, kteří představili situaci 
obnovitelných zdrojů v České republice. Tyto řečníky 
doplnil vedoucí oddělení zaměřeného na životní 
prostředí, energie a infrastrukturu z Institutu německého 
hospodářství Thilo Schaefer s ohledem na situaci v EU 

a Německu. V druhé části byli řečníky zástupci 
energetiků, kteří představili pohled z praxe.  

  

Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér 
Slovenska, a Vladimír Špidla, bývalý premiér 
České republiky 

Marian Jurečka, poslanec Parlamentu ČR a 
bývalý ministr zemědělství ČR 
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Rozvoj regionů „Byznys a vzdělávání – škola základ rozvoje“  
Pod záštitou poslance Parlamentu ČR a předsedy KDU-

ČSL Marka Výborného se v Plzni uskutečnila první ze 
série konferencí o rozvoji regionů. Ústřední myšlenkou 
konference byla důležitost dostupnosti kvalitního 
vzdělání ve spojitosti s dobrými možnostmi uplatnění 
absolventů. Ve dvou panelech, kdy druhý byl zaměřený 
na praxi, vystoupili například předseda představenstva 
a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové 
banky, a.s. Jiří Jirásek nebo poslanec Německého 
spolkového sněmu Karl Holmeier, který představil 
situaci u našich sousedů. Dále zde promluvili například 

Horst Heitz, výkonný ředitel SME Europe, který 
představil evropský úhel pohledu, a Ivana Bartošová, 
náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje.  

 

Rozvoj regionů „Inovace a digitalizace – cesta budoucnosti pro město a venkov“  
V Olomouci pod záštitou poslance Parlamentu ČR a 
předsedy KDU-ČSL Marka Výborného se uskutečnila 
druhá ze série konferencí o rozvoji regionů, a to na téma 
„Inovace a digitalizace – cesta budoucnosti pro město a 
venkov“. Ústřední myšlenku konference tentokrát tvořil 
předpoklad, že nejen fyzické, ale i digitální dálnice jsou 

v dnešním světě zapotřebí ke spojování osob a 
umožňování jejich práce a snadnějšího života v 

regionech. Na konferenci vystoupili viceprezidentka 

Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková a 

Pavel Hrabě, architekt Digitálního Česka. Evropský 
úhel pohledu představil Dimitar Lilkov, výzkumný 
pracovník Wilfried Martens Centre for European 
Studies. Kromě jiného zde promluvil i 1. náměstek primátorky města Brna a místopředseda KDU-ČSL 
Petr Hladík a náměstek primátora města Havířov, a místopředseda KDU-ČSL Bohuslav Niemiec.  

  

Účastníci konference Rozvoj regionů 

Účastníci konference 
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Problémy náboženské svobody v Evropě 

Ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy 

v Praze jsme již potřetí pořádali konferenci o 

pronásledování pro náboženské přesvědčení a letos 

poprvé v rámci mezinárodní iniciativy Červená středa. 

Na konferenci vystoupil vrchní rabín Izraelské komise 
pro vztahy se Svatým stolcem David Rosen nebo Ruth 

Nordström, hlavní právnička společnosti Scandinavian 
Human Right Lawyers. Kromě nich své příspěvky 
představili také Marcela Szymanski, zástupkyně 
mezinárodní organizace a papežské nadace Aid to the 
Church in Need nebo Mattia Ferrero, přednášející 
církevního práva na Katolické univerzitě v Miláně. Dále 
vystoupil tajemník Federace židovských obcí v České 
republice Tomáš Kraus a posledním řečníkem byl 
Martin Kugler, člen vedení Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe.   

 

Debaty 
Besedy v Besedě 

V roce 2019 jsme pokračovali v besedním cyklu Besedy 

v Besedě. Jedná se o sérii debat, které se konaly 

v Malostranské besedě a diskutovali jsme například na 
tyto témata: brexit, účast českých vojáků na 
zahraničních misích, drogová situace v Česku nebo 
současná situace ve Venezuele. Besed se účastnilo 
mnoho osobností, jak z politické, tak společné sféry, a 
to např. Ivan Pilip, bývalý ministr financí, Karel 
Rožánek, reportér České televize, Tomáš Prouza, 
ekonom nebo Ondřej Houska, novinář z Hospodářských 
novin. 6 debat celkově navštívilo 220 lidí. Besedy byly 

pořádány ve spolupráci s Mladými lidovci.    
  

Marcela Szymanski z Aid to the Church in 

Need 

Hosté Besedy v Besedě 
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Kavárny 

Série debat na společensko-politická témata se tento 

rok rozšířila do dalších měst a kromě Brna a Jihlavy 

se konaly také v Českých Budějovicích a Plzni. Za rok 

2019 bylo uspořádáno celkem 20 debat na různá 
témata – např. Rusko, fake news, povinné maturity, 
politická situace v Polsku, izraelsko-palestinský 
konflikt nebo voda v krajině. Akcí se celkem účastnilo 
519 lidí. Mezi hosty se objevili Petr Pavel, bývalý 
náčelník generálního štábu AČR a předseda 
vojenského výboru NATO nebo Miloš Gregor, 
politolog z Masarykovy univerzity. Debaty byly 

pořádány ve spolupráci s Mladými lidovci.   

 

Kulaté stoly  
Jedná se o projekt pořádaný ve spolupráci se senátory 
a poslanci KDU-ČSL. Celkově jsme uspořádali 7 
odborných seminářů na různá témata, kterých se 
zúčastnilo 532 osob. Tématy například byly Tchaj-

wan, nedostatek zdravotnického personálu, 
obnovitelné zdroje a jejich potenciál v prostředí ČR, 
příležitosti a výzvy digitalizace nebo financování 
domácí zdravotní péče. 

 

Pracovní snídaně 
V loňském roce jsme pořádali „pracovní snídaně“. 
První z nich byla na téma „Čínská digitální expanze 
pomocí nové digitální hedvábné stezky“. Tato akce 

byla pořádaná společně s poslancem PSP ČR Janem 
Bartoškem. Řešilo se reálné nebezpečí ze strany Číny a 

její expanze v rámci digitalizace. K tomuto tématu jsme 
vydali odbornou studii, kterou můžete najít zde. Další 
pracovní snídaně byla na téma „Dvě děti a dost“ a byla 
pořádaná pod záštitou senátorky Šárky Jelínkové. 
Řešila se situace rodin v ČR, které mají nebo plánují 3 
a více dětí. K této akci jsme vydali odbornou analýzu. 

 

Účastníci Brněnské kavárny 

Panel řečníků kulatého stolu věnující se 
domácí péči 

Pracovní snídaně "Dvě děti a dost“ 

https://ikdp.cz/wp-content/uploads/2019/02/Paper_Ha%CC%81la_C%CC%8Ci%CC%81na.pdf
https://ikdp.cz/wp-content/uploads/2019/12/Paper_Dve_deti_a_dost.pdf


 

 

9 

Školení 
V loňském roce jsme opět uspořádali řadu školení jak pro zkušenější politiky, tak i pro mladé začínající. 
Byly to Akademie komunálních politiků, Setkání komunálních politiků, Kurz nenásilné 
komunikace s Mladými lidovci, Jak využít sociální sítě pro lepší komunikaci s občany I. a II. a 

Strategie a politika.  

 

Ostatní akce 
Forum 2000 – letos, jako již tradičně jsme se účastnili 
Festivalu demokracie, doprovodné akce Fora 2000. 
Letošní debata měla název „Bojí se mocní politické 
satiry?“. Diskutovat přišly Jindřich Šídlo, novinář 
z Televize Seznam, Vladimír Just, literární a divadelní 
kritik a Jan Vodňanský, spisovatel a herec.  

Debaty kandidátů na předsedu KDU-ČSL – v únoru 
jsme pořádali dvě debaty s kandidáty na předsedu KDU-

ČSL. Debaty se uskutečnily v Brně a Praze za velké 
mediální pozornosti.  
Digitální budoucnost – jednalo se o uzavřený kulatý stůl 
pro poslance, senátory a experty. Tato akce byla 

zaměřená na digitální daň, její možnosti a rizika. 

Brexit – zbývá 16 dní? – workshop pod záštitou 
poslance PSP ČR Ondřejem Benešíkem se uskutečnil 16 
dnů před prvním zamýšleným datem brexitu. Účastnil se 
ho britský velvyslanec v ČR Nick Archer. Jednalo se o 
vývoji česko-britských vztahů a jaký na ně bude mít 
brexit dopad. K odchodu Velké Británie z EU jsme 

vydali studii, kterou najdete zde. 

  
Ředitel IKDP Jan Šmídek na workshopu o 
brexitu 

Debata kandidátů na předsedu KDU-ČSL 

https://ikdp.cz/wp-content/uploads/2019/03/Paper_Svarovsky_Brexit.pdf
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Časový přehled akcí 
 

Leden 10 Školení Setkání komunálních politiků – Znojmo 

 16 Kulatý stůl Nedostatek zdravotnického personálu 

  21 Beseda v Besedě Česko a drogy – máme problém?  
 31 Pracovní snídaně Čínská digitální expanze pomocí nové digitální hedvábné stezky 

Únor 7 Jihlavská kavárna Fake news a jak je poznat 

 14 Jihočeská kavárna Pozice médií v České republice 

 18 Debata Debata kandidátů na předsedu KDU-ČSL 

 18 Beseda v Besedě Čeští vojáci a zahraniční mise 

 25 Debata Debata kandidátů na předsedu KDU-ČSL 

Březen 7 Konference Patnáct let Česka a Slovenska v Evropské unii 
 13 Workshop Brexit – zbývá 16 dní? 

  18 Beseda v Besedě Brexit – odchod po anglicku?  

 20 Brněnská kavárna Domácí násilí a jeho podoby 

 25 Plzeňská kavárna Euro – ano či ne? 

Duben 8 Beseda v Besedě Venezuela v rozkladu – jaká je cesta ven? 

 11 Jihlavská kavárna Rusko a hybridní hrozby  
 16 Kulatý stůl Tchaj-wan 

 25 Jihočeská kavárna Venezuelské schizma 

  29 Plzeňská kavárna Izrael, sousedé a palestinský konflikt 

Květen 5-6 Školení Setkání komunálních politiků – Olomouc 

 13 Brněnská kavárna Aktivní zálohy a jejich úloha v ČR 

 14 Kulatý stůl Ne/známá profese sociální práce v ČR 

 14 Workshop Digitální budoucnost 
 20 Beseda v Besedě Důstojný život, důstojné umírání 
Červen 5 Brněnská kavárna Voda v krajině 

 17 Konference Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách ČR 

 17 Beseda v Besedě Nový směr slovenské politiky?  
 17 Plzeňská kavárna Zelenského Ukrajina 

 25 Kulatý stůl Financování domácí zdravotní péče 
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 26 Tisková konference Představení aplikace Bright Sky 

Srpen 5-7 Školení Strategie a politika 

 22 Kulatý stůl Pět minut po dvanácté: Česko a změna klimatu 

Září 16 Jihočeská kavárna Povinná maturita z matematiky – ano/ne? 

 19-20 Konference Prague EU Law Days 

 19 Konference Byznys a vzdělání – škola základ rozvoje  
 20-22 Školení Kurz nenásilné komunikace s ML 

  24 Brněnská kavárna Jak po Brně? 

 26 Plzeňská kavárna Veřejnoprávní a názorová média 

Říjen 4 Kulatý stůl Kvalitativní paliativní péče jako prevence eutanazie 

 10 Jihočeská kavárna Mají studentské stávky za klima smysl? 

 17 Forum 2000 Bojí se mocní politické satiry?  
 22 Kulatý stůl Příležitosti a výzvy digitalizace 

  24 Konference Inovace a digitalizace – cesta budoucnosti pro město a venkov 

 29 Jihočeská kavárna Konec demokracie v Polsku? 

 30 Brněnská kavárna Ropné království na pokraji války 

 31 Plzeňská kavárna Klimatická změna a zelená budoucnost 
Listopad 7 Školení Jak využít sociální sítě pro lepší komunikaci s občany I. 

 8-9 AKomP Akademie komunálních politiků v Praze 

 12 Plzeňská kavárna Bavorsko a Česká republika – sousedé a partneři EU 

 19 Školení Jak využít sociální sítě pro lepší komunikaci s občany II. 
 21 Jihočeská kavárna Romové a 30 let svobody 

 22-23 AKomP Akademie komunálních politiků v Kutné hoře 

 27 Konference Problémy náboženské svobody v Evropě 

 27 Brněnská kavárna Vojenští kaplani 
 28 Pracovní snídaně Dvě děti a dost? 

 29-30 AKomP Akademie komunálních politiků v Brně 
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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 založena 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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Slovo závěrem 
 

Vážení čtenáři, 

naše činnost je financovaná nejen ze státního rozpočtu, ale také z příspěvků 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 zájem nás 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 

 

Pracovní snídaně se Šárkou Jelínkovou 

Adresa:     Webové stránky:  
Karlovo náměstí 317/5    www.ikdp.cz 

Praha 2       
128 00      E-mail: 

        info@ikdp.cz  

 

Facebook:      Twitter: 
facebook.com/IKDPcz/    twitter.com/ikdp_cz  

 

LinkedIn:      Instagram: 
linkedin.com/company/ikdp             instagram.com/ikdpcz/ 

 

http://www.ikdp.cz/


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účetní závěrka 

 

k 31. 12. 2019 

 

 

 

 

 






















