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úvodní
slovo:
Slovo předsedy správní rady EAD
Vážení a milí přátelé,
předstupujeme před vás, abychom vydali počet z
činnosti Evropské akademie pro demokracii v
uplynulém roce 2014.
Mám někdy pocit, že jsme zahlceni překotně
prožívanou přítomností, která vyvolává vícero obav
než nadějí do budoucnosti. Jsem ale přesvědčen a tuto
radost chci sdílet, že za dvacet čtyři roků trvání naší
akademie jsme svým dílem přispěli ke kultivaci politické
scény v naší zemi.
Příprava kandidátů křesťanských demokratů všech
voleb, spolupráce na volebním programu i snaha o
zvýšení profesní zdatnosti aparátu strany jsou součástí
volebního úspěchu.
Děkuji všem, kteří nám v tom pomáhali. Vážím si jejich
nasazení a zodpovědnosti za rodinu, obec, město, kraj i
stát. Vidím v těchto lidech naději pro časy příští a rád je i
s vámi přivítám na akcích EAD.
Mgr. Ing. Jan Kasal

Slovo ředitele EAD
Dobrý den všem,
v loňském roce jsme mimo normální činnosti akademie
řešili povinnosti, které nám uložil nový občanský
zákoník. Po diskusi s právníky jsme zvolili formu
zapsaného ústavu, která je pro vzdělávací organizaci
nejvhodnější.
Z akcí vzpomínám na diskusi k dvacátému pátému
výročí pádu Želené opony. Přímí účastníci akce na
Národní třídě i vzpomínky těch, co poté převzali
odpovědnost za tuto zemi zaujali všechny přítomné.
Druhou akcí byl vzpomínkový večer u příležitosti
patnáctého výročí úmrtí Josefa Luxe. 217 lidí v
jednacím sále Poslanecké sněmovny vzpomnělo život
a skutky tohoto státníka porevolučních let.
Chci také poděkovat svým spolupracovníků Janu
Málkovi, Vladimíru Hanáčkovi a Pavlu Šustrovi za
pomoc při zajišťování chodu akademie. Oceňuji jejich
spolupráci a vážím si jí.
Jaroslav Hulák

vznik a
historie EAD
Evropská akademie pro demokracii
byla založena 30.7.1991 jako
občanské sdružení dle zák.č.83/1990
Sb., ve znění pozdějších úprav, které
vyvíjí vzdělávací, výchovnou,
publikační, konzultační a poradenskou
činnost.
Cílem a náplní práce akademie byla i je
systematická pomoc lidem, kteří se
aktivně angažují ve veřejném dění a
uvědomují si svou spoluzodpovědnost za
vývoj České republiky. EAD podporuje
jejich profesionální růst a pomáhá v
překonávání problémů, které veřejná
angažovanost přináší. V devadesátých
letech jsme podporovali proces
transformace hospodářských a
společenských vztahů s vědomím, že se
musejí rozvíjet společně, ruku v ruce.
Velké úsilí bylo vynaloženo snahou o
začlenění České republiky do evropských
hospodářských, politických a obranných
struktur a plnoprávné členství v těchto
strukturách. Snahou bylo spoluprací se
sesterskými stranami v Německu,
Rakousku, Itálii, Holandsku a Švýcarsku
získávat a proměňovat jejich zkušenosti,
aby se Česká republika vyvíjela bez
větších výkyvů k demokracii a k
hospodářské a duchovní prosperitě jako
plnoprávný člen evropské rodiny národů.
Pro tento cíl byly uspořádány desítky
seminářů před referendem o vstupu do
Evropské unie pro všechny skupiny
obyvatelstva.
Pravidelně před volbami probíhá příprava
kandidátů pro všechny typy voleb, kde
kandidují křesťanští demokraté.
Po roce 2000 se akademie podílela na
vydávání Obzorů, časopisu pro
křesťanskou a konzervativní politiku.
Redakční rada pod vedením Petra
Pitharta vybírala a připravovala velmi

kvalitní témata. Bohužel, po ukončení její
činnosti se již nový tým nenašel.
Velkou a nadčasovou akcí bylo vydání
Biografického slovníku k dějinám
křesťanských stran v českých zemích:
Cestami křesťanské politiky. Michal Pehr
jako autor a Jan Kasal, který zajišťoval
vydání mají na existenci tohoto dokumentu
lví podíl.
Z akcí pro veřejnost je nutné vzpomenout
diskusní večery s osobnostmi vědy, politiky
i církve. Jiří Grygar, Jaroslav M. Kašparů,
Tomáš Sedláček, Eduard Janota, Tomáš
Halík, Miloslav Vlk a mnozí další byli
zárukou zajímavých informací i
hodnotových postojů.
Po nástupu vedení Pavla Bělobrádka se
zkvalitnila práce odborných komisí, které
se v rámci Programové rady podílejí na
tvorbě volebních programů a odborných
stanovisek pro vedení KDU-ČSL.
Akademie pro ně zajišťuje konání
odborných konferencí a seminářů.
Zahraniční činnost je součástí práce
akademie. jsme členem Wilfried Martens
Centre for European Studies, sdružení
politických nadací ENoP, spolupracujeme s
Hanns Seidel Stftung i Konrad Adenauer
Stiftung. Všem jim patří poděkování za
podporu akcí, pořádaných ve spolupráci s
námi.
Se změnou právní formy dle nového
občanského zákoníků se EAD rozčlenila na
sekce. O práci sekce zahraniční, think
tanku, podnikatelské a konzultační se
dočtete dále.
Jaroslav Hulák
ředitel EAD

Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav - od 1.12.2014
ZALOŽENÍ
Zakladatelé schválí zakládací listinu právnické osoby
“Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav” (dále jen
EAD z.ú.)
Zakladatelé jmenují:
Správní radu EAD z.ú.
Dozorčí radu EAD z.ú.

změna právní
formy EAD

Volební období orgánů XYZ z.ú. je tříleté.

ŘEDITEL
je statutární orgán EAD z.ú.
Zodpovídá za hospodaření, účetnictví, zajišťuje ve spolupráci s
Dozorčí radou audit účetní závěrky a Výroční zprávu.
Koordinuje komunikaci se sekcí think tanku
Koordinuje vzdělávací činnost dle potřeb KDU-ČSL
Koordinuje komunikaci se sekcí mezinárodní spolupráce
Koordinuje publikační činnost EAD z.ú.
Koordinuje spolupráci EAD z.ú. s MKD, ML, SŽ a SKS
Zajišťuje P.R. organizace (web, FB)
Svolává zasedání orgánů EAD z.ú. dle Statutu XYZ z.ú.

SEKCE THINK TANKU (TT)
Skupina pro výzkum, v oblasti politiky nebo ekonomiky a
analýzy politiky. Slouží jako zdroj informací, koncepcí, nápadů
a vytváří multidisciplinární síť expertů a přispívá ke kultivaci
debaty. Spolupracující ML, MKD, SŽ, SKS a zájemci z
odborných komisí včetně Analytického týmu a Programové
rady KDU-ČSL.
Vedoucí sekce předkládá a zajišťuje činnost sekce TT a
informuje o výstupech TT SR a ředitele EAD z.ú.

SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ
Zajišťuje komunikaci a potřeby vzdělávání v rámci KDU-ČSL:
pro kandidáty do všech voleb
pro starosty
pro nové členy
vzdělávání aparátu a zájemců - v tuto chvíli LKA
odborné semináře pro poslance a senátory
odborné semináře pro Programovou radu

SEKCE PUBLIKAČNÍ
Zajišťuje vydávání odborných publikací pro potřeby
KDU-ČSL a občanského vzdělávání veřejnosti. Časopis
Obzory, materiály k volbám všeho druhu, brožury “jak na
to”, materiály pro nové členy, historie ČSL...
SEKCE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Skupina spolupracující s W.Martens Centre for
European Studies, KAS, HSS, ENOP, IRI, NAT a j.
Koordinace se zahraničním tajemníkem KDU-ČSL
včetně propojení akcí dle potřeb KDU-ČSL. Účast na
zahraničních seminářích a stážích včetně vzdělávání

SEKCE PODNIKATELSKÁ A KONZULTAČNÍ
Poradenská a konzultační činnost přispívající na
zabezpečení provozu EAD z.ú., jako vedlejší činnost.
Zajišťování “business breakfast” a “business lunch”
podnikatelské veřejnosti a představitelů KDU-ČSL.

SPRÁVNÍ RADA EAD z.ú.
Volí ředitele RAD z.ú., dohlíží na výkon jeho
působnosti a rozhoduje o právních jednáních
EAD z.ú. vůči řediteli.
Vydá statut ústavu ve kterém upraví vnitřní
organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti.
Schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní
závěrku - na základě stanoviska Dozorčí rady,
Schvaluje Výroční zprávu EAD z.ú.
Vyjadřuje se k plánu činnosti EAD z.ú. na
kalendářní rok

DOZORČÍ RADA EAD z.ú.
Kontroluje oddělené účetnictví o nákladech a
výnosech spojených s hlavním předmětem
činnosti.
Kontroluje oddělené účetnictví o nákladech a
výnosech spojených s vedlejší činností a správou
EAD z.ú.
Navrhuje Správní radě schválení rozpočtu, řádné
a mimořádné účetní závěrky a Výroční zprávy.

SPRÁVNÍ RADA EAD

naši lidé

?
Mgr. Ing. Jan Kasal, předseda, Podivice
?
MVDr. Pavel Bělobrádek,Ph.D.,MPA,
místopředseda, Náchod
?
Ing. Jaromír Talíř, člen, České Budějovice
?
Mgr. Monika Pálková, člen, Praha
?
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., člen, Brno

DOZORĆÍ RADA EAD
?
Mgr. Pavel Hořava, předseda, Brno
?
Ing. Hana Ondrušková, mpř., Mikulov
?
Václav Špaček, člen, Čelákovice

ŘEDITEL EAD
?
Jaroslav Hulák, Žďár nad Sázavou
SEKCE THINK TANKU
Mgr. Vladimír Hanáček, Strakonice
SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ
?
Jaroslav Hulák, Žďár nad Sázavou
SEKCE PUBLIKAČNÍ
?
Jaroslav Hulák, Žďár nad Sázavou
SEKCE ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
?
Mgr. et Mgr. Jan Málek, Přibyslav
SEKCE PODNIKATELSKÁ A KONZULTAČNÍ
?
Ing. Pavel Šustr, Nové Město na Moravě
ZAKLADATELÉ EAD
?
Ing. Vlastislav Paseka, Praha
?
Ing. Jan Málek, Přibyslav
?
Ing. Jan Pátek, Praha

akce v roce
2014
KOMUNÁLNÍ POLITIK A MÉDIA, 14. a 15.2.2014, Třeboň, 18 účastníků
Teorie mediálního vystupování, vystoupení před kamerou a zpětná vazba pro kandidáty
komunálních voleb jihočeského kraje.
EVROPSKÁ UNIE A KŘESŤANSKÉ HODNOTY, 17.3.2014, Žďár nad
Sázavou, 71 účastníků. Diskusní večer pro veřejnost s kandidátem do
Evropského parlamentu Doc.JUDr.Pavlem Svobodou, Ph.D., DEA nad
křesťanskými hodnotami v naší a evropské společnosti.
JAK NA KAMPAŇ? 22.3.2014, Telnice, 66 účastníků. Kandidáti
komunálních voleb si vyměnili zkušenosti s vedením úspěšných
volebních kampaní. Workshop pro kandidáty byl cennou zpětnou
vazbou pro přípravu kampaně.
PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ REGIONU, 28. a 29.3.2014, Branná, 92 účastníků
olomouckého regionu. Kandidáti do komunálních voleb si vyzkoušeli analýzu obce z
pohledu volebního potenciálu, mediální prezentaci a vedení kampaně pro komunální
volby, strategii a marketing komunálních voleb,komunikaci a vztahy s veřejností. Součástí
semináře byly i příklady dobré kampaně od nás i ze Slovenska.
JAK NA VOLEBNÍ KAMPAŇ? 12.4.2014, Plumlov, 101 účastníků.
Kandidáti do komunálních voleb si vyměnili zkušenosti při
přípravě kampaně, projednali zastoupení žen v politice na obci a
diskutovali nad důsledky, které pro obce přináší majetkové
vyrovnání státu a církví.
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014, 25.4.2014, Lomnice u Tišnova, 72
účastníků. Zkušenosti z úspěšných kampaní, příklady z praxe a
obsáhlá diskuse kandidátů voleb do obecních zastupitelstev byly
náplní tohoto semináře. Představili se jim i kandidáti voleb do evropského parlamentu.
PŘÍPRAVA AKTIVNÍCH ŽEN NA VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA, 29. a 30. 4.2014,
Přelouč, 13 účastnic. Aktivní osobní trénink členek Sdružení žen KDU-ČSL, které
kandidují ve volbách do obecních zastupitelstev.
CO POTŘEBUJE ZNÁT KOMUNÁLNÍ
POLITIK, 5.5.2014, České Heřmanice, 80
účastníků. Kandidáti komunálních voleb
pardubického kraje si vyměnili zkušenosti z
volební kampaně. Další témata
byla
spolupráce obcí a pardubického kraje,
zadávání veřejných zakázek, legislativa pro
obce a operační program SFŽP.

akce v roce
2014
VOLEBNÍ ROK 2014, 15.5.2014, Popice u Znojma, 37 účastníků.
Workshop ke komunálním volbám prověřil znalosti kandidátů voleb
do obecních zastupitelstev. Příklady z praxe komunálního politika a
rozdíly ve vedení kampaně ve městě a na vesnici byly další náplní
tohoto semináře.
POHLED KŘESŤANSKÉ DEMOKRACIE NA POLITIKU, 17.5.2014.
Nymburk, 17 účastníků. Seminář pro nové členy KDU-ČSL, kde se
seznámí s politickým systémem České republiky, strukturou KDUČSL, historií křesťanské demokracie a dostanou základní přehled o
Evropské unii.
SENÁT V LEGISLATIVNÍM PROCESU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, 4.9.2014,
Brno,20 účastníků, Kandidáti podzimních senátních voleb si vyměnili zkušenosti z
volební kampaně, Petr Pithart jim přiblížil význam Senátu v legislativním procesu
Parlamentu ČR.
PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ REGIONU, 5.9.2014, Boskovice, 100 účastníků. Setkání
komunálních politiků nad aktuálními příležitostmi z resortu kultury a místního rozvoje,
problematikou sociálních služeb v okrese a kraji a příklady z praxe volební kampaně,
sociálního marketingu a práce s médii.
KURZ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE, září - prosinec 2015, Praha, 9 účastníků absolvovalo 5
odpoledních setkání s profesionálním fotografem, který je uvedl do tajů práce světla v
digitálním fotoaparátu a poté zpracování fotografie v sw Zoner.
25 LET PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY, 11.11.2014,
Praha, 74 účastníků. Přednášející i účastníci
vzpomněli ve svých vystoupeních “sametovou”
revoluci 1989 a dění, které následovalo.
PROGRAMOVÁ RADA, ODBORNÉ KOMISE A
LEGISLATIVNÍ PROCES, 14. a 15.11.2014,
Havlíčkův Brod, 27 účastníků. Členové Programové
rady, předsedové odborných komisí a Analytického
týmu řešili problémy komunikace při legislativním
procesu v Parlamentu ČR a plán činnosti na rok 2015.
JOSEF LUX A ČESKÁ POLITIKA, 25.11.2014, Praha,
217 účastníků vzpomínalo na státníka, politika,
křesťana a otce rodiny u příležitosti patnáctého výročí
úmrtí Josefa Luxe. Po konferenci se účastníci
přesunuli do kostela sv.Josefa, kde J.Em. kardinál
Miloslav Vlk sloužil mši sv.

akce v roce
2014
VOLEBNÍ KAMPANĚ 2014 - SDÍLENÍ
ZKUŠENOSTÍ, 4.12.2014, Praha, 41
účastníků. předsedové volebních štábů voleb
do EP, Senátu a obcí přednesli své prezentace
úspěšných kampaní.

místa akcí v
roce 2014

Nymburk
Praha
11.11.2014
25.11.2014
4.12.2014
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České Heřmanice

Žďár n.S.
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Popice u Znojma

Na 17 akcích, pořádaných Evropskou akademií pro demokracii bylo v roce 2014
celkem 1 055 účastníků.

zahraniční
aktivity 2014
Mezinárodní dimenze aktivit EAD
Evropská akademie pro demokracii (EAD) je od
roku 2011 plnoprávným členem Centra pro
Evropská studia (CES) v Bruselu. CES sdružuje
všechny nadace a think-tanky, které náležejí do
stranické rodiny Evropské lidové strany.
V tomto roce se uskutečnilo několik setkání mezi
představiteli EAD a WMCES. EAD se letos
zúčastnila také každoročního Generálního
shromáždění WMCES v Bruselu.
Akademie se zapojila především do společného
mezinárodního projektu CES, který se zabýval
dopady ekonomické krize v jednotlivých státech EU
a kde EAD přispěla analýzou české situace.
Výstupem z tohoto projektu je publikace, která vyšla
vroce 2013..
V roce 2013 EAD uspořádala ve spolupráci s CES a
slovenskou Nadací Antona Tunegy velkou
mezinárodní konferenci “Rozděleni, přesto spolu”, která připomněla výročí 20 let od
rozdělení Československa a hledala odpovědi na to, co tento krok znamenal pro oba
nástupnické státy a čím může být inspirativní pro současnou Evropu.
V roce 2014 jsme s Wilfried Martens Centre for European Studies (bývalým CES)
uspořádali mezinárodní konferenci “Evropská unie a křesťanské hodnoty - je
sekularizace hrozbou?” Po obsáhlé diskusi odcházeli ze Státních aktů Poslanecké
sněmovny spokojení účastníci.
Vedle WMCES je EAD také členem Evropské sítě politických nadací (ENOP), jedná se o
volné sdružení politických nadací napříč politických spektrem ze všech zemí EU, které
pro své členy pořádá tématicky zaměřené semináře a snaží se vytvářet prostor pro
potkávání a spolupráci jednotlivých nadací. V letošním roce se EAD zúčastnila semináře
ENOP zaměřeného na demokratizační procesy v zemích Blízkého Východu a Severní
Afriky.
EAD znovu obnovila spolupráci s Mezinárodním republikánským institutem (IRI), jedná
se o americkou nadaci, která se zaměřuje především na trénink mladých lídrů v zemích
Střední a Východní Evropy. Zástupce EAD byl pozván na prosincový seminář IRI v
Bukurešti.

Mgr. et Mgr. Jan Málek
vedoucí zahraniční sekce EAD

Think-tank v
roce 2014
Sekce think-thanku
Smyslem existence i ústřední náplni činnosti sekce
je obhajoba křesťanskodemokratických hodnot a
principů ve veřejné rozpravě se zacílením na
intelektuální kruhy a informovanou veřejnost.
Tomu odpovídá i prezentace zástupců sekce v
médiích. Think-thank analyzuje jednotlivé veřejné
politiky jak v odborné rovině, tak především
vzhledem k jejich významu v rámci politických
procesů a pozice KDU-ČSL v nich. Za tímto
účelem vytváří prostor pro spolupráci s odborníky v
jednotlivých oblastech a formuje základní
hodnotový rámec pro tvorbu programu KDU-ČSL.
Spolupracuje též s osobnostmi z akademické sféry
a zahraničními partnery.
Sekce tink-thanku vyvinula v roce 2014 aktivitu
především na veřejném poli diskusním a publikačním: Jan Málek moderoval konferenci
EU a křesťanské hodnoty: Je sekularizace hrozbou? ve čtvrtek 2.10.2014 v Poslanecké
sněmovně. Vladimír Hanáček vystoupil coby panelista na debatě Senátní a komunální
volby 2014, pořádané Masarykovou demokratickou akademií v Praze ve čtvrtek 23. října
2014, kde předestřel některá analytická hodnocení proběhnuvších voleb z perspektivy
politologa.
Publikační činnost je charakterizována recenzním příspěvkem Vladimíra Hanáčka ke
sborníku editora Macieje Ruczaje Jagellonské dědictví: Kapitoly z dějin středovýchodní
Evropy, publikované v internetovém společenskovědním časopise E-polis.cz a taktéž
publicistickým příspěvkem, věnovaným ideovému vývoji hnutí ANO a jeho vyhlídkám na
stránkách Deníku Referendum.
Nejdůležitější aktivitou v rámci sekce byla prezentace jejích aktivit Vladimírem Hanáčkem
coby zástupcem EAD na generálním setkání partnerských organizací Mezinárodního
republikánského institutu (IRI) v bosenském Sarajevu ve dnech 24. – 26. října 2014.

Mgr. Vladimír Hanáček
vedoucí sekce think-thanku

Podnikání v
roce 2014
Podnikatelská a konzultační sekce 2014
Podnikatelská sekce EAD se v roce 2014
účastnila těchto aktivit:
- zpracování a vysvětlení podkladů pro volební
program do Evropského Parlamentu v oblasti
ekonomiky a podnikání
- konzultační a poradenská činnost pro
jednotlivé podnikatelské subjekty
- jednotlivé konzultace se zástupci podnikatelů,
Hospodářské komory na regionální a celostátní
úrovni
- stanoviska pro poslance, senátory a poslance
Evropského Parlamentu v oblasti podnikání, daní
a rozpočtu
- zahraniční jednání s podnikateli
zprostředkované HSS a KAS

Ing. Pavel Šustr
vedoucí sekce podnikatelské a konzultační

Zpráva
Dozorčí rady
Zápis ze zasedání Dozorčí rady Evropské
akademie pro demokracii, zapsaného ústavu,
29. června 2015 od 17:00 hodin
Přítomni: Pavel Hořava, Hana Ondrušková, Václav
Špaček a Jaroslav Hulák
1) Předseda Dozorčí rady Mgr. Pavel Hořava
přivítal členy Dozorčí rady a společně stanovili
okruh témat, kterými se bude DR na tomto jednání
zabývat.
2) Jednotliví členové DR provedli:
?
Namátkovou kontrolu účetních dokladů r. 2014
?
Namátkovou kontrolu realizovaných akcí EAD a jejich zúčtování v roce 2014
?
kontrolu evidence majetku EAD k 26.11.2014
?
kontrolu zúčtování mezd v roce 2014
?
kontrolu výkazu rozvahy a výsledovky roku 2014
?
kontrolu pokladní evidence za rok 2014
3) Na základě této kontroly bylo doporučeno Správní radě EAD schválit účetní
závěrku Evropské akademie pro demokracii, zapsaného ústavu, za rok 2014

Mgr.Pavel Hořava
předseda Dozorčí rady EAD
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