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Slovo předsedy Správní rady EAD k 25.výročí založení EAD

1991 - 2016
Píše se rok 1991. Do ČSL vstoupily v uplynulých dvou letech desítky
tisíc lidí a mnoho dalších o vstupu uvažuje. Jak všem těm lidem
zprostředkovat informace, jak umožnit všem těm, kteří se v
křesťanskodemokratické politice chtějí vzdělávat, aby načerpali
nové znalosti a osvojili si politické dovednosti? Předchozí systém
stranického vzdělávání se rozpadl, Ústřední politická škola byla
zrušena, stranický tisk se ocitl v ohromných a neřešitelných
problémech. Příspěvky státu na činnost politických stran byl spíše
symbolický a na nezbytné stranické vzdělávání prostředky téměř
žádné. V této situaci padlo rozhodnutí založit organizaci po vzoru
bratrských stran CDU a CSU. Tedy něco ne nepodobné nadaci
Konrada Adenauera a Hannse Seidela. Už tehdy jsme cítili, že místo
Československa je v Evropě a evropských strukturách. Proto naše
vzdělávací instituce dostala své jméno – Evropská akademie pro
demokracii (EAD). Rád přiznávám, že jsme rádi čerpali zkušenosti u
našich sousedů – u výše zmíněných nadací, ale také u rakouské
Lidové akademie a Akademie holandských křesťanských
demokratů. Rád si také připomínám své předchůdce ve vedení EAD
– Dr. Petra Nebeského a především Dr. Jindřich Kabáta. Je třeba otevřeně přiznat, že prakticky celá
politická lidovecká reprezentace šla – a to i do vysokých ústavních funkcí – bez systematické předchozí
přípravy. Když napíšu, že jsme se politice učili za pochodu, nebude to tak úplně pravda – učili jsme jí se
za běhu. Stačit špičkám ostatních politických stran, jejichž vedení se zpravidla rekrutovala z různých
centrálních institucí (typicky z Prognostického ústavu) vyžadovalo velké úsilí. A nejinak na tom byly
stovky našich čerstvě zvolených starostů. Nebylo kde čerpat informace, o internetu se nám ani nesnilo,
materiály se množily stále na cyklostylech, nanejvýše kopírkách. Proto se tehdejší práce EAD
soustřeďovala především na různé formy osobních setkání – snad si alespoň někteří připomenou častá
jednání našich komunálních politiků ve zcela zaplněném hlavním jednacím sále tehdejší České národní
rady, později Poslanecké sněmovny. A s různými přednáškami a pásmy se vyjíždělo i do regionů. Asi by
nebylo obtížné popsat rok za rokem aktivity Evropské akademie pro demokracii. Dobré roky se střídaly s
těmi méně dobrými, každé volby (a že jich za těch dvacet pět let bylo) znamenaly výrazné zvýšení
aktivity při přípravě kandidátů, v mezidobí jsme se pokoušeli seznámit nové členy se základy
křesťanskodemokratické politiky. I různých odborných seminářů a konferencí na nejrozmanitější témata
bylo nepočítaně. V letech relativní hojnosti jsme vydávali i přínosný časopis Obzory, podařilo se rovněž
vydat velkou encyklopedii našich politiků „Cestami křesťanskodemokratické politiky“ a spoluvytvořit
filmový dokument „Lid v názvu strany“.
Statistika by asi dala přesnější údaje, ale jsem si i bez ní jistý, že těch akcí bylo mnoho stovek a že
se jich zúčastnily desetitisíce zájemců. Poděkování jistě patří i všem přednášejícím a školitelům.
Zpravidla se svých úkolů museli zhostit za velmi skromné nebo většinou žádné materiální podpory.
Jsem velmi rád, že mohu odkázat na náš web, kde jsou uveřejněny některé naše Výroční zprávy z
posledních let – tam se zájemci o naší činnosti mohou utvořit plastičtější obrázek.
A jaká bude budoucnost? To nezáleží jen na vůli ředitele a Správní rady. O naší budoucnosti a o šíři
našich aktivit rozhodnete především vy, kteří jste se už s naší činností setkali nebo se k tomu teprve
chystáte.
Evropská akademie pro demokracii je institucí, která si nekladla nikdy za cíl svou vnější propagaci.
Své poslání jsme vždy vnímali jako službu křesťanské demokracii a pevně věřím, že tomu tak bude i
v příštích letech.
Mgr. Ing. Jan Kasal
předseda SR EAD

Slovo ředitele EAD
Dobrý den všem,
v roce 2016 připravila Evropská akademie pro demokracii
49 akcí, kterých se zúčastnilo 1489 vzděláníchtivých
zájemců, což je nárůst počtu akcí o 40% a počtu
účastníků o 20% oproti roku minulému. Jejich výčet
naleznete dále.
V roce 2016 patřila k nejúspěšnějším akcím „Volební
akademie žen“. Cílem bylo najít ženy, které se chtějí
angažovat v politickém dění České republiky na všech
úrovních. Pod záštitou místopředsedkyně Senátu Miluše
Horské se po tři dny připravovalo 25 žen, vybraných ve
výběrovém řízení, na své působení v politice. Obsahem
byla příprava osobnosti kandidátky, komunikační,
programové a mediální dovednosti. Závěrečné
prezentace účastnic měly vysokou úroveň a byly
oceněny diplomem.
Rád připomínám sedm seminářů pro nové členy „Pohled
křesťanské demokracie na politiku“, kde aktivita a
zvídavost mladých lidí příjemně osvěžily každou akci.
Klíčové v roce 2016 byly vzdělávací akce související s
volbami do zastupitelstev krajů a Senátu. Oblast práce na
sociálních sítích pro krajské volební štáby přinesla
značný pokrok v jejich užívání.
S Wilfried Martens Centre for European Studies jsme
zapojení do společného výzkumného projektu s názvem
"Unity in Adversity: Immigration, Minorities, and Religion
in Europe". EAD rovněž spolupracovala na studii
maďarského think tanku Nézőpont Intézet, která se
zaměřila na porovnání rodinné politiky států V4.
Závěrem chci vyjádřit velké poděkování za dlouholetou
podporu aktivit EAD zastoupením nadací Hannse
Seidela a Konrada Adenauera v Praze.
Chci také poděkovat za spolupráci předsedovi Správní
rady Janu Kasalovi a předsedovi Dozorčí rady Pavlu
Hořavovi. Děkuji i mým spolupracovníkům Janu Málkovi,
Vladimíru Hanáčkovi a Pavlu Šustrovi za práci a
nasazení při zajišťování chodu akademie.
Velmi si jich vážím.
Jaroslav Hulák

SPRÁVNÍ RADA EAD
 Mgr. Ing. Jan Kasal, předseda, Podivice
MVDr. Pavel Bělobrádek,Ph.D.,MPA,

místopředseda, Náchod
 Ing. Jaromír Talíř, člen, České Budějovice
 Mgr. Ondřej Benešík, člen, Strání
 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

·
6.1.2016 Praha, Český volič
·
21.1.2016 Praha, Krajské volební štáby a volby 2016
·
29.1.2016 Brno, Krajské volební štáby a volby 2016
·
4.2.2016 Praha, Český volič
·
5.2. 2016 Olomouc, Krajské volební štáby a volby 2016
·
13.2.2016 Brno, Příprava lídrů kandidátek pro volby 2016
·
2.3.2016 Praha, Český volič
·
18. a 19.3.2016 Hrubá Voda, Přlíležitosti pro rozvoj regionu
·
19.3.2016 Plzeň, Příprava lídrů kandidátek pro volby 2016
·
1.4.2016 Brno, Možnosti pro mladé evropany na půdě evropských institucí
·
1., 2. a 3.4.2016 Havlíčkův Brod, Volební akademie žen
·
6.4.2016 Praha, Český volič
·
7.4.2016 Brno, Facebook ve volební kampani
·
9.4.2016 Brno, Pohled křesťanské demokracie na politiku
·
14.4.2016 Praha, Facebook ve volební kampani
·
15.4.2016 Hodonín, Pohled křesťanské demokracie na politiku
·
20.4.2016 Podbřezí, Příležitosti pro rozvoj regionu
·
21.4.2016 Zlín, Facebook ve volební kampani
·
22.4.2016 Slavkov u Brna, Pohled křesťanské demokracie na politiku
·
22. a 23.4.2016 Bystřice pod Hostýnem, Příprava kandidátů pro volby do zastupitelstva
zlínského kraje
·
4.5.2016 Praha, Český volič
·
19.5.2016 České Budějovice, Facebook ve volební
kampani
·
8.6.2016 Praha, Český volič
·
9.6.2016 Praha, Twitter ve volební kampani
·
16.6.2016 České Budějovice, Facebook ve volební
kampani
·
12.7.2016 Praha, Mentoringové setkání absolventek
VAŽ
·
13.7.2016 Praha, Český volič
·
13.7.2016 Praha, Příprava kandidátů pro volby do
Senátu
·
10.8.2016 Praha, Český volič
·
20.8.2016 Plzeň, Mediální příprava kandidátů pro volby do zastupitelstva plzeňského kraje
·
27.8.2016 Chrudim, Pohled křesťanské demokracie na politiku
·
7.9.2016 Praha, Český volič
·
19.9.2016 Praha, Dopravní konference
·
5.10.2016 Praha, Český volič
·
5.10.2016 Praha, Vývoj české ekonomiky a co jí přinese průmyslová revoluce 4.0
·
15.10.2016 Praha, Rodinná politika
·
18.10.2016 Praha, Programová konference
·
22.10.2016 Valašské Meziříčí, Historie křesťanské demokracie
·
31.10.2016 Velatice, Práce a rozvoj komunálního politika
·
7.11.2016 Bučovice, Konference o zemědělství

·
·
·
·
·
·

9.11.2016 Praha, Český volič
25.11.2016 Brno, Pohled křesťanské demokracie na politiku
26.11.2016 Stará Bělá, Pohled křesťanské demokracie na politiku
6.12.2016 Praha, Český volič
9.12.2016 České Budějovice, Možnosti pro rozvoj regionu
10.12.2016 České Budějovice, Pohled křesťanské demokracie na politiku

Celkem 46 akcí a 1489 účastníků

Místa akcí roku 2016

Praha:
6.1.2016
21.1.2016
29.1.2016
4.2.2016
2.3.2016
6.4.2016
14.4.2016
4.5.2016
8.6.2016
9.6.2016
12.7.2016
13.7.2016
7.9.2016
19.9.2016
5.10.2016
5.10.2016
18.10.2016
9.11.2016
6.12.2016

Brno
29.1.2016
13.2.2016
1.4.2016
7.4.2016
9.4.2016
25.11.2016
8.10.2015
7.11.2015
České Budějovice
19.5.2016
16.6.2016
9.12.2016
10.12.2016
Zlín
21.4.2016
22.4.2016

Celkem 1 489 účastníků na 46 akcích

Plzeň
19.3.2016
20.8.2016
Hrubá Voda
18.3.2016
19.3.2016
Havlíčkův Brod
2.4,2016
3.4.2016
4.4.2016
Podbřezí (HK¨)
20.4.2016
Hodonín
15.4.2016
Velatice (BV)
31.10.2016
Slavkov u Brna
22.4.2016
Chrudim
27.8.2016
Stará Bělá
25.11.2016

Evropská akademie pro demokracii v roce 2016:
EAD se i letošní rok zapojila do spolupráce v rámci
aktivit pořádaných Wilfried Martens Centrem pro
evropská studia (WMCES). Jednalo se především o
zapojení do společného výzkumného projektu s
názvem "Unity in Adversity: Immigration, Minorities,
and Religion in Europe". Na tomto projektu se podílí
několik desítek členských organizací WMCES a to
tak, že každá organizace zpracuje jednu tématickou
kapitolu připravované knihy. EAD přispěla do
projektu kapitolou o přístupu EPP k problematice
lidských práv. Kapitolu společně vypracovali
Vladimír Hanáček a Jan Málek. Výsledná publikace
by měla vyjít v první polovině roku 2017 a bude k
dostání v kanceláři EAD.
Dále se zástupce EAD Jan Málek zúčastnil
plánovacího a koordinačního semináře WMCES,
který se konal v červnu 2016 v Říme. EAD byl
svěřen úkol uvést jeden z workshopu, který se zabýval tématem reformy stávajících
politických stran. Byly zmíněny především zkušenosti KDU-ČSL, která se jako jedna z
mála stran dokázala vrátit zpět do Sněmovny.
Zástupce EAD Josef Švéda se rovněž zúčastnil generálního shromáždění WMCES,
které se konalo v listopadu 2016 v Bruselu.
EAD rovněž spolupracovala na studii maďarského think tanku Nézőpont Intézet, která se
zaměřila na porovnání rodinné politiky států V4. EAD do této studie přispěla kapitolou o
nastavení podpory rodin v českém sociálním systému včetně přehledu demografického
vývoje za posledních 25 let.
Cílem EAD je nadále rozvíjet spolupráci S WMCES a jejími členskými organizacemi.
Proto i na rok 2017 EAD plánuje několik akcí s mezinárodním přesahem.
EAD je také členem evropské sítě politických institutů ENOP. Jejím prostřednictvím
dochází především ke sdílení informací o projektech evropských institucí do kterých se
mohou instituty zapojit.
Mgr. et Mgr. Jan Málek
vedoucí zahraniční sekce EAD

Sekce think-thanku
Sekci think-thanku reprezentoval Vladimír
Hanáček na Volební akademii žen v Havlíčkově
Brodě 2.4.2016, kde vystoupil z příspěvkem o
obsahu politiky KDU-ČSL a její pozici v politickém
systému ČR.
Vladimír Hanáček a Jan Málek též vypracovali
kapitolu do zmíněného sborníku WMCES. V ní
zaměřili pozornost na problematiku lidských práv z
pohledu křesťanské demokracie, především pak v
pluralistické konceptuální perspektivě s odkazem
na dva významné křesťansky orientované
myslitele 20. století: Boženu Komárkovou a
Jacquesa Maritaina, jakož i postoj EPP k tomuto
tématu.

Mgr. Vladimír Hanáček
vedoucí sekce think-thanku

Podnikatelská sekce EAD se v roce 2016
podílela na těchto aktivitách :
V uplynulém roce byla EAD účastna při
projednání podnikatelských možností ve
Slovinsku, Německu, Polsku, Rakousku a
Slovensku. Převážně šlo o jednotlivé odpovědi
podnikatelů doporučených Hospodářskými
komorami konzervativních politických stran.
Jednalo se o informace a požadavky v oblasti
investic, vzájemného prodeje a dodávek
techniky . Samostatně se řešili otázky pohybu
pracovních sil a přepravy zboží.
Většina zájemců z řad podnikatelských skupin
dostala kontakty na zástupce KDU-ČSL s
Poslanecké sněmovně nebo Senátu a to
prostřednictvím jejich asistentů . Informace
byly zvláště v oblasti přípravy státního rozpočtu, investic do průmyslu a dopravy a
čerpání evropských dotací.
Výstupy semináře dopravní komise, která představila velký podnikatelský potenciál pro
využití i v ekonomické sféře, byly včetně presentací poskytnuty i poslancům EP (
přístav Hamburg, splavnění Labe, VRT, velkokapacitní překladiště atp.)
Ing. Pavel Šustr
vedoucí sekce podnikání

Zápis ze zasedání Dozorčí rady Evropské
akademie pro demokracii, zapsaného ústavu
23. 5. 2017
Přítomni: Pavel Hořava, Hana Ondrušková, Václav
Špaček a Jaroslav Hulák
1)Předseda Dozorčí rady EAD Mgr. Pavel Hořava
přivítal členy Dozorčí rady a společně stanovili
okruh témat, kterými se bude DR EAD na tomto
jednání zabývat.
2) Jednotliví členové DR EAD provedli:
 Namátkovou kontrolu účetních dokladů roku 2016
 Namátkovou kontrolu realizovaných akcí EAD a
jejich zúčtování v roce 2016
 Kontrolu evidence majetku EAD
 Kontrolu zúčtování mezd v roce 2016
 Kontrolu výkazu rozvahy a výsledovky roku 2016
 Kontrolu pokladní evidence za rok 2016
3) Na základě této kontroly bylo doporučeno Správní radě EAD schválit účetní
závěrku Evropské akademie pro demokracii, zapsaného ústavu, za rok 2016

Mgr.Pavel Hořava
předseda Dozorčí rady EAD
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