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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Institut pro pravicovou politiku je zapsaným ústavem se sídlem v Truhlářské 1106/9, Praha 1, 
který byl registrován u Městského soudu v Praze dne 10. března 2017. Zakladateli IPPO jsou 
Občanská demokratická strana a Pravý břeh, z. s. Od února 2018 je IPPO zaregistrovaným 
politickým institutem Občanské demokratické strany. 

Hlavním předmětem činnosti Institutu pro pravicovou politiku je výzkumná, publikační, 
vzdělávací a kulturní činnost v oblasti 

a) rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv, 
b) rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti, 
c) podpory aktivní účasti občanů na veřejném životě, 
d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, nebo 
e) přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci. 

Účelem IPPO je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní pravicové politiky a usi-
lovat o její ideovou obnovu, a to především skrze vlastní výzkumnou a studijní činnost, or-
ganizování odborných konferencí a seminářů a tvorbu analýz a publikací s touto tématikou. 

SPRÁVNÍ RADA IPPO 

Správní rada je pětičlenný orgán, který dbá o zachování účelu, pro nějž bylo IPPO založeno  
a na řádné hospodaření s jeho majetkem.  

V roce 2020 skončilo funkční období dosavadním členům správní rady IPPO, kteří byli jme-
nování Zakládající listinou. 20. července se poprvé sešla správní rada v novém složení, a to:  

Předseda správní rady  Mgr. František Cerha 
Členové správní rady  Ing. Alexandra Udženija 
    RNDr. Alexandr Vondra 
    František Mikš 
    Mgr. Ondřej Krutílek  
DOZORČÍ RADA IPPO 

Dozorčí rada je tříčlenný kontrolní a revizní orgán institutu.  

Předseda Dozorčí rady RNDr. Miloš Vystrčil 
Členové Dozorčí rady Ing. Zbyněk Stanjura 
    prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. 
ŘEDITEL IPPO 

V roce 2020 skončilo také funkční období ředitele institutu. Zakladatelé rozhodli o opětov-
ném jmenování dosavadního ředitele Mgr. Jana Kočího.  
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2. ČINNOST IPPO V ROCE 2020 

Rok 2020 byl významně poznamenán nástupem pandemie Covid-19 a souvisejícími opatře-
ními. Institutu pro pravicovou politiku se přesto podařilo zrealizovat řadu aktivit zaměřených 
na vzdělávání a šíření pravicových idejí a hodnot, ačkoliv v důsledku chaotických a měnících 
se opatření musela být většina těchto akcí přenesena do online prostředí. Část aktivit mu-
sela být také přesunuta na rok 2021 nebo dokonce bohužel úplně zrušena. Obdobně jako 
v předchozí letech řada aktivit vznikla ve spolupráci se spolkem Pravý břeh (pod názvem 
Pravý břeh – Institut Petra Fialy) a s Občanskou demokratickou stranou.  

 

A) KONFERENCE, DEBATY A OSTATNÍ AKCE 

7. ledna 2020 PRAHA | ZDRAVOTNICTVÍ 2020 

Ve středu 7. ledna se konal workshop Zdravotnictví 2020, nad kterým převzal záštitu bývalý 
pražský primátor a současný poslanec ODS Bohuslav Svoboda. Workshopu se zúčastnilo 
na dvacet lékařů, členů vedení nemocnic a dalších expertů pro oblast zdravotnictví. V dis-
kusi se přítomní shodli především na tom, že je nutné, aby vznikla ucelená koncepce čes-
kého zdravotnictví s výhledem do budoucna. Plodná diskuse proběhla také na téma 
financování zdravotní péče, které se v ČR dlouhodobě neřeší. Všeobecná shoda byla 
na tom, že je potřeba lékaře a zdravotnický personál zbavit byrokracie, nebo na tom, že stá-
vající systém vzdělávání mladých lékařů nevyhovuje potřebám moderního zdravotnictví. 

 

26. února 2020 PRAHA | SEMINÁŘ: RODINA NOVÉHO DESETILETÍ 
Daňové slevy pro rodiče, snadnější 
přístup k bydlení nebo rodičovský 
příspěvek zohledňující příjmy. Právě 
tyto náměty na efektivní prorodinnou 
politiku zazněly na půdě Poslanecké 
sněmovny v rámci semináře Rodina 
nového desetiletí, který uspořádali 
Mladí občanští demokraté ve spolu-
práci s IPPO pod záštitou místopřed-
sedy Výboru pro sociální politiku 
Jana Bauera. Seminář byl součástí 
dlouhodobé diskuse, kterou chce 
IPPO a ODS v oblasti podpory rodin rozvíjet s odbornou i laickou veřejností. 
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6. dubna 2020 BRNO | ONLINE DEBATA: KORONAVIRUS 

Debata uspořádaná v reakci na nastalou koronavirovou krizi. Vzhledem k okolnostem pro-
běhla poprvé kompletně v online prostoru. Jiří Nantl, ředitel výzkumného centra CEITEC, 
si do debaty pozval primátorku města Brna Markétu Vaňkovou a předsedu ODS Petra Fialu.  

 

22. srpna 2020 PRAHA | KULATÝ STŮL S ŘEDITELI ŠKOL 

V sobotu 22. srpna se sešli ředitelé škol s místopředsedou ODS Martinem Baxou, aby těsně 
před začátkem nového školního roku diskutovali o zkušenostech, které mají z fungování škol 
v době koronavirové krize a o přípravách na budoucnost. 

Na úvod Martin Baxa zrekapituloval průběh krize z pohledu fungování škol. Ředitelé disku-
tovali o přijatých opatřeních, návratu učitelů a žáků do škol. Ředitelé se shodli, že je důležité 
poučit se z fungování přijatých opatření a využít tyto zkušenosti pro přípravu na případná 
další uzavírání. 

Zásadní diskuse se vedla o potřebách pro distanční výuku, která by měla do budoucna sjed-
notit postupy, využívané nástroje a otevřít se všem studentům. 

 

7. září 2020 BRNO | SETKÁNÍ S EDITORY A AUTORY REVUE KONTEXTY 

Debata o konzervatismu a jeho místě v české 
politice. Diskutovalo se zejména nad články 
uveřejňovanými pravidelně v brněnské kon-
zervativní revue Kontexty, především v rub-
rice „Co s českou politikou?“. Na setkání 
vystoupili Petr Fiala, předseda ODS, historik  
a editor Jiří Hanuš a šéfredaktor časopisu 
Kontexty a ředitel Pravého břehu František 
Mikš. 

 

16. listopadu 2020 BRNO | ONLINE DEBATA: KRAJSKÉ VOLBY, POLITICKÉ DOPADY KORONAVIRU 

A BUDOUCNOST ČESKÉ POLITIKY 

Debata s politology Stanislavem Balíkem, Lubomírem Kopečkem a Tomášem Lebedou. 
Hosté analyzovali výsledky nedávných krajských voleb, vzniklé koalice a další souvislosti. 
Shodli se, že úspěch opozice v krajských volbách je důležitým signálem pro dynamiku české 
politiky na celostátní úrovni.   

 

http://www.casopiskontexty.cz/
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8. prosince 2020 BRNO | ONLINE DEBATA: SUPERHRUBÁ MZDA A DANĚ V ČR 

Debata na téma mimořádného daňo-
vého balíčku, který schválila Poslanecká 
sněmovna. Balíček přinesl zrušení tzv. 
superhrubé mzdy a další změny, 
které znamenají rekordní snížení daní 
pro zaměstnance. O souvislostech této 
reformy diskutovali tři významní ekono-
mové: předsedkyně Národní rozpoč-
tové rady Eva Zamrazilová, hlavní 
analytik banky Creditas Dominik Strou-
kal a poslanec za ODS Jan Skopeček. 

 

B) KLUBY PRO MLADÉ ZÁJEMCE O PRAVICOVOU POLITIKU 

Další pravidelné akce jsou Kluby, menší pravidelná setkání a neformální debaty se zajíma-
vými osobnostmi a/nebo politiky. Kluby jsou primárně (ne však výhradně) zaměřeny 
na mladé zájemce o pravicovou politiku. Spolupracujeme na nich s Mladými občanskými 
demokraty a Mladými konzervativci. Akce naplánované na rok 2020 jsme byli nuceni vlivem 
koronavirových opatření přesunout na rok 2021. 

 

C) PUBLIKACE 

PETR FIALA & PETR DVOŘÁK & ONDŘEJ KRUTÍLEK: POLITIKA V ČASE KORONAVIRU – PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA 

IPPO se v roce 2020 spolupodílelo na vydání e-knihy Politika 
v čase koronaviru – předběžná analýza. Co předseda ODS Petr 
Fiala a jeho kolegové říkají k dosavadnímu vývoji koronavirové 
krize? – Všechny tři texty původně vznikaly jako poznámky k vý-
voji situace v době nouzového stavu. Texty byly vydány v době, 
kdy pomalu končilo první dějství epidemie a přinesly předběž-
nou reflexi s upozorněním na souvislosti a výzvy, před které nás 
pandemie postavila. – V důsledku koronakrize před námi stojí 
několik výzev, ke kterým se musí odpovědně postavit celá spo-
lečnost, pokud chceme ze změn, které do našich životů virus při-
nesl, vytěžit to nejlepší. Musíme odolat pokušení zvolit si snazší 
řešení na úkor svobody. Západní civilizace zná pro podobné mi-
mořádné situace vyzkoušené postupy a principy, kterých bychom se nikdy neměli vzdát. 

E-kniha byla propagována prostřednictvím vybraných médií (Kontexty, Forum24, Echo24). 
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D) ODBORNÉ STUDIE 

OLDŘICH KRPEC: NEÚSPĚCH ČÍNSKÉ EXPANZE DO STŘEDNÍ EVROPY 

Studie systematicky zhodnotila reálné 
hospodářské výsledky avizované spolu-
práce mezi Čínskou lidovou republikou 
a státy středovýchodní Evropy, mezi 
něž patří i Česká republika. Čínský po-
kus o hospodářský průnik do střední 
Evropy je třeba vnímat v kontextu 
změny čínské strategie, ke kterému do-
šlo v posledních deseti letech. Namístě 
je v zásadě kritika tohoto pokusu: Vý-
chodní obrat ve střední Evropě je nutné 
považovat za jednoznačný neúspěch. 
Čínské investice do regionu zůstaly cel-
kově nízké. Zklamáním je i vývoj vzá-
jemného obchodu. Neúspěch měl společné jmenovatele: problematickou ekonomickou 
návratnost, naivní představy maďarské strany o výhodnosti podmínek čínských investic 
a čínskou neznalost evropského regulačního rámce. Celkovým čínským záměrem bylo do-
sáhnout na trhy západní Evropy a modernizovat svou hospodářskou strukturu. Takové zájmy 
dělají z Číny přímého konkurenta střední Evropy, nikoliv partnera. Střední Evropa i během 
východního obratu ve skutečnosti dále relativně posílila svou hospodářskou vazbu na Zá-
pad… Potvrdilo se, že integrace a členství v EU a příslušnost k západní bezpečnostně-poli-
tické architektuře nemá ve středoevropských zemích alternativu. 

  
ZELENÝ KONZERVATISMUS – SÉRIE STUDIÍ A POLITICKÝCH DOPORUČENÍ K PROBLEMATICE PRAVICOVÉ POLITIKY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Analytický tým IPPO pod vedením Petra Dvořáka a Kateřiny Hlouškové dokončil hlavní fázi 
výzkumného projektu, který se týká teorie konzervativní zelené politiky, doporučení 
pro Českou republiku v oblasti energetického mixu a příbuzných témat (zelená ekonomika, 
inovace, krajina, zemědělství atd.). Texty vzniklé v rámci tohoto projektu (teoretické články, 
analýzy a policy recommendations) budou postupně vycházet v průběhu roku 2021. 
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VÝBĚR Z DALŠÍCH ANALYTICKÝCH MATERIÁLŮ 
§ Proč Evropská unie mluví tak, jak mluví  
§ Politika pro skeptiky. Andrew Sullivan, Michael Oakeshott a duše konzervatismu  
§ Pravidla hry v době pandemie. Jak se má Česko z krize poučit?  
§ Přehledně: Zrušený volební zákon – a co dál?  

 

E) SPOLUPRÁCE A DALŠÍ ČINNOST 

EXPERTNÍ KONZULTACE 

Další aktivitou byla expertní činnost pro politiky Občanské demokratické strany zaměřená 
na rešerše, monitoring, analýzy a následné propracovávání konkrétních programových té-
mat. Mezi výstupy této činnosti patřily interní policy papery, monitoring evropské legislativy 
a dopadů na politiku ČR, analýzy trhu a nejrůznější doporučení. Dlouhodobým těžištěm naší 
práce je příprava analytických rešerší a podkladů pro rozhodování pro předsedu ODS Petra 
Fialu. 

V rámci konzultací Institut pro pravicovou politiku uskutečnil několik výzkumů veřejného mí-
nění ve spolupráci s agenturou IPSOS. 

 
SPOLUPRÁCE S MÉDII 

V roce 2020 pokračovala intenzivní 
spolupráce s konzervativní revue 
Kontexty, kde jsme se stejně jako 
v předchozím roce podíleli na psaní 
původních odborných a esejistických 
textů, překladech a redakci článků ze 
zahraničních médií a zpracovávání 
speciálních příloh. V časopisu Kon-
texty byla opakovaně otištěna inzerce 
odkazující na aktivity IPPO. Nadále 
pokračovala spolupráce s webem Fo-
rum24 a časopisem Forum. Výstupy 
z produkce IPPO / PB se pravidelně objevovaly na hlavní stránce deníku a v jeho pravidel-
ném newsletteru. 

 
STIPENDIJNÍ PODPORA 

V neposlední řadě Institut pro pravicovou politiku podpořil 17 studentů formou stipendia 
na studium Liberálně-konzervativní akademie – jednoletého mezioborového kurzu, který již 

https://ippo.cz/vystupy/11868-proc-evropska-unie-mluvi-tak-jak-mluvi
https://ippo.cz/vystupy/11870-politika-pro-skeptiky-andrew-sullivan-michael-oakeshott-a-duse-konzervatismu
https://ippo.cz/vystupy/12073-pravidla-hry-v-dobe-pandemie-jak-se-ma-cesko-z-krize-poucit
https://ippo.cz/vystupy/18514-prehledne-zruseny-volebni-zakon-a-co-dal
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od roku 2003 organizuje CEVRO. Program je určen všem členům a příznivcům středo-pra-
vicových politických stran, kteří mají zájem o veřejné dění a chtějí své schopnosti uplatnit 
v politice. Nabízí vzdělání v oblastech, které s politikou úzce souvisí: politologie, ekonomie, 
mezinárodní vztahy, právo, politický marketing a komunikace a veřejná prezentace. Kromě 
studentů Liberálně-konzervativní akademie IPPO zároveň podpořilo stipendiem devět stu-
dentů bakalářských a magisterských oborů na CEVRO Institutu.   
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3. ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020 

  





























VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT PRO PRAVICOVOU POLITIKU, Z. Ú. 

Truhlářská 1106/9 

110 00 – Praha 1 

ww.ippo.cz 


