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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 usilovat o její ideovou obnovu, a to především skrze vlastní výzkumnou a studijní činnost,
organizování 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 2018 proběhla dvě zasedání Správní rady
IPPO, a to 30. ledna a 10. prosince 2018. Na prvním zasedání správní rady byl zvolen jejím
předsedou František Cerha.
Předseda správní rady
Členové správní rady

Mgr. František Cerha
Ing. Alexandra Udženija
Ing. Jan Zahradil
František Mikš
Mgr. Ondřej Krutílek

DOZORČÍ RADA IPPO
Dozorčí rada je tříčlenný kontrolní a revizní orgán institutu. V průběhu roku 2018 se Dozorčí
rada IPPO sešla jednou, a to 20. března. Na tomto jednání byl zvolen předsedou Dozorčí
rady IPPO Miloš Vystrčil.
Předseda Dozorčí rady
Členové Dozorčí rady

RNDr. Miloš Vystrčil
Ing. Zbyněk Stanjura
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

ŘEDITEL IPPO
Zakládací listinou Institutu pro pravicovou politiku byl zakladateli jmenován ředitelem
Mgr. Jan Kočí.
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2. ČINNOST IPPO V ROCE 2018
Institut pro pravicovou politiku realizoval ve spolupráci se spolkem Pravý břeh (pod názvem
Pravý břeh – Institut Petra Fialy) v roce 2018 řadu aktivit zaměřených na vzdělávání a šíření
pravicových idejí a hodnot. Nejviditelnější z nich byly Kluby, pravidelné debaty
se zajímavými osobnostmi a/nebo politiky. Kluby byly primárně (ne však výhradně!)
zaměřeny na mladé zájemce o pravicovou politiku.
KLUBY V ROCE 2018

22. 1. MILOŠ ZEMAN ZNOVU?, hostem Lubomír Kopeček
Institut pro pravicovou politiku ve spolupráci s Pravým břehem a Mladými občanskými
demokraty zahájil nový cyklus setkání s experty, politiky a osobnostmi z podnikatelské sféry,
určený primárně mladým lidem do 35 let. Pilotní Klub se konal v mezidobí před druhým
kolem prezidentské volby, a proto jsme se věnovali Miloši Zemanovi.
Přední český politolog a autor politických biografií prof. Lubomír Kopeček si připravil
přednášku Miloš Zeman znovu? Příběh politického pragmatika v bonmotech, v níž stručně
představil kontroverzní ideový vývoj a nejrůznější názorové přemety, které provázely
politický život třetího prezidenta České republiky. Právě názorová flexibilita a na české
poměry nebývale silný pragmatismus je podle prof. Kopečka hlavní důvod, proč Miloš
Zeman vytrvale zůstává „u vesla“.
Lubomír Kopeček se výraznými českými politiky zabývá dlouhodobě, o Miloši Zemanovi
nedávno vydal knihu Příběh talentovaného pragmatika. Intelektuál válčí s intelektuály.

31. 1. PROČ ODS ŘÍKÁ BABIŠOVI NE, hostem Petr Fiala
V rámci Klubu IPPO a Pravého břehu
jsme zahájili setkáním s předsedou
ODS a předsedou správní rady
Pravého břehu prof. Petrem Fialou,
který tentokrát přijel debatovat
nikoli jako politolog, ale jako aktivní
politik. Tématem Proč ODS říká
Babišovi ne? O co v současné situaci
jde ODS Institut pro pravicovou
politiku reagoval na veřejnou diskusi
o
tom,
zda
by
Občanská
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demokratická strana měla usilovat o vstup do vlády s vítězem loňských voleb.
Petr Fiala v debatě argumentoval tím, že vláda pravice s hnutím ANO by v praxi nemohla
fungovat. Bránila by jí nejen nízká programová shoda mezi oběma stranami,
ale i dlouhodobá neochota ANO navrhnout potřebný kompromis, a tedy nemožnost
prosadit ve Sněmovně cokoli rozumného. Už v prvních týdnech po volbách se ukázalo,
že ANO vytvořilo faktickou legislativní koalici s SPD a komunisty, která hnutí očividně
vyhovuje.

19. 2. KONZERVATIVCI VRACÍ ÚDER, hostem Roman Joch
Ředitel Občanského institutu Roman Joch je spoluautorem Pařížské výzvy, společného
manifestu konzervativních intelektuálů z několika evropských zemí. Ta mimo jiné říká:
„Patroni falešné Evropy jsou posedlí předsudkem nevyhnutelného pokroku. Věří, že Dějiny
jsou na jejich straně a tato víra je činí zpupnými a arogantními, nejsou schopni uvědomit
si defekty post-národního, post-kulturního světa, který vytvářejí.“ Autoři Pařížské výzvy tvrdí,
že největší hrozbou pro Evropu není ani Rusko, ani islám, ale spíše sebenenávist a perverze
postmoderního západního světonázoru.
Setkání jsme proto nazvali Pařížská výzva: Konzervativci vrací úder. Dr. Joch s hosty hovořil
o nutnosti zachovat klasickou západní politiku tváří v tvář neomarxistickým pokusům
o převýchovu člověka a o přeměnu jeho myšlení. Řeč však přišla i na praktické otázky,
například na roli a využitelnost obdobných manifestů v každodenní politice.

12. 3. TŘI DEKÁDY SVOBODY, hostem Marek Benda
Poslanec Marek Benda, známý bojovník za občanské a osobní svobody, se přijel do Klubu
Pravého břehu podělit o cenné zkušenosti nejdéle sloužícího zákonodárce v historii České
republiky. Akce nesla název Tři dekády svobody: Co dělat, aby nám zůstala?
Marek Benda začal debatu nad výtiskem Benediktovy cesty amerického spisovatele Roda
Drehera. Od tématu svobody v Česku a v celé střední Evropě potom přešel ke každodenní
politice. Poslanec například odsoudil pokusy o nepromyšlené zavádění přímé demokracie
a nabídl své praktické zkušenosti s tím, jak se v průběhu posledních let proměňovala
politická témata, způsob práce ve vrcholné politice i celková politická kultura, například
v souvislosti s příchodem amatérů a politických podnikatelů do Sněmovny.
Závěr byl však pozitivní: Politické strany a zastupitelská demokracie je stále ten nejlepší
způsob vlády, který jsme dosud vymysleli. Nenechme si namluvit, že se něco náhle změnilo
a že normální hodnotová politika je překonaná.
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23. 4. DEBATA O SOUČASNÉM POLSKU, hostem Maciej Ruczaj
23. dubna 2018 jsme v Klubu IPPO a Pravého břehu přivítali Macieje Ruczaje – polského
politologa a publicistu, který aktuálně působí jako ředitel Polského institutu v Praze. Cílem
setkání s názvem Kam směřuje Polsko? bylo zamyslet se nad mediálním obrazem našeho
severního souseda a uvést na pravou míru některé často se opakující mýty.
Maciej Ruczaj připustil, že obraz Polska v západních médiích je zkreslený. Do jisté míry proto,
že evropští novináři sledují polská média nepříliš vyváženě, a do světa se tedy většinou
dostává jen perspektiva jedné strany. Uvedl několik výrazných příkladů, například kauzu
s domnělou destabilizací polské justice nebo opakující se omyl, že polská katolická církev je
homogenní politická síla, která prosazuje konkrétní agendu.
Velká část debaty se věnovala konfliktním liniím v polské politice. Ty mají podle Macieje
Ruczaje hluboké kořeny v minulosti, například v tom, jakým způsobem probíhala liberalizace
komunistického režimu v 80. letech, nebo v relativně radikální strategii přechodu
k demokracii (ve srovnání s Českem). V jistém smyslu bychom ale takto mohli pokračovat
až do 18. století, upozornil.
V diskusi několikrát zazněly úvahy
o rozdílech mezi polskou a českou
politikou. Zatímco Polsko žije bytostně
politickým konfliktem jasně vymezených
světonázorů (globální versus lokální zájmy,
progresivní versus tradiční hodnoty), Češi
se podobné debatě vyhýbají a často dnes
dávají přednost technokracii, „nepolitické
politice“ a ve srovnání s Poláky jsou
vlastně nedůvěřiví k politice jako takové.
Přesto mají obě země mnoho společného: namátkou svobodnější společenské klima
ve srovnání se zeměmi, které jsou posedlé ideologií politické korektnosti, nebo třeba zdravý
rozum v přístupu k EU a sdílené přesvědčení, že debatu o její budoucnosti lze vést kriticky
a konstruktivně.

2. 5.

BITCOIN: NÁVRAT KE SVOBODNÝM PENĚZŮM?, hostem Dominik Stroukal

2. května 2018 v Klubu IPPO a Pravého břehu proběhla debata o kryptoměnách
a o inovacích, které jsou s tímto novým fenoménem spojené. Naše pozvání přijal Dominik
Stroukal, hlavní ekonom skupiny Roklen, přední odborník na virtuální měny a autor
knihy Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, v níž píše:
„Čím dál váce lidí Bitcoin používá, čím dál více ho zná, čím dál více ho obdivuje. Stále však
přežívají mýty a pořád je složité se zorientovat, pokud chcete vědět více. Bitcoin je nový
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a je to živoucí ekosystém, kde dochází neustále k inovacím. Budoucnost je nevyzpytatelná,
ale už nyní víme, že bude lepší díky vynálezům minulosti. Za lepší současnost a budoucnost
vděčíme nejen parnímu stroji a automobilu, ale i počítačům a internetu, o tom dnes
pochybuje málokdo… Bitcoin je zajímavou inovací. A právě nyní hledá své miliony způsobů
využití. Najde je. Lidská kreativita ve svobodném světě je nekonečná.“
Propagátor bitcoinu Dominik Stroukal představil hlavní principy internetových měn, jejich
krátkou a bouřlivou historii, ekonomické souvislosti i technickou infrastrukturu, na níž jsou
závislé. Hovořil o nepředstavitelném inovačním potenciálu, který peníze osvobozené
od dohledu států i bank mají, o jejich výhodách (mezi něž patří přesná informace o množství
měny v oběhu) i nevýhodách (to je třeba jejich vysoká volatilita). V debatě jsme se potom
dotkli i praktických detailů, jako je právní rámec pro obchodování s virtuálními penězi
a danění výnosů.

21. 5. ZÁPAD, RUSKO A MY, hostem Alexandr Vondra
Třetí květnové pondělí jsme v Klubu IPPO a Pravého břehu přivítali vysokoškolského
pedagoga a bývalého ministra a diplomata Alexandra Vondru, který patří mezi nejsilnější
zastánce transatlantických vztahů v Česku. Debatovali jsme hlavně o propojení domácí
a mezinárodní politiky.
Alexandr Vondra rozebíral nesnadnou situaci dnešní Evropy, kterou ohrožuje na jihu
uprchlická krize, na východě putinismus a na západě sílící neomarxistické myšlení. Souběh
těchto krizí, jak Pravý břeh a Petr Fiala dlouhodobě varují, může ohrozit naše bezpečí
i prosperitu. Klid a vysoká kvalita života v Česku však způsobují zdání, že o nic nejde,
upozornil Vondra.
Světové mocnosti se obecně odklánějí
od hodnotové
politiky
směrem
k reálpolitice, jejíž pravidla diktují silní
hráči. Propojení domácí a mezinárodní
scény, symbolizované dnes především
politikou Donalda Trumpa a Vladimira
Putina, klade na všechny demokratické
státy vyšší nároky. Prakticky to znamená,
že si nesmíme dovolit spoléhat na jiné
a musíme více uvažovat v souvislostech.
Příklad? Pro Česko je velmi důležité,
co se děje v německé politice (už jen proto, že třetina zákazníků českých firem jsou Němci).
Významná část německého establishmentu si třeba přeje, aby Evropa ochlazovala vztahy
s USA, což se střední Evropy bytostně dotýká. V Česku přesto neexistuje žádná reflexe
německé debaty.
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Některé politické otázky se přeceňují. Například prezident Zeman nemá šanci sám otočit
kurs naší zahraniční politiky směrem ke Kremlu. Na druhou stranu podceňujeme mnohem
větší rizika: To, že se Andrej Babiš uchází o hlasy KSČM a výměnou za ně uvažuje o snižování
našeho už tak chabého angažmá v NATO, je velmi nebezpečný politický signál pro naše
spojence. Dávejme tedy velký pozor, koho volíme a jak rozsáhlé důsledky naše volba může
mít.

29. 10. POLITICKÁ ALTERNATIVA POSILUJE, HOSTY Petr Fiala, Stanislav Balík, Jiří Hanuš
Debaty s podtitulem Co přinesly volby a česká politika v roce 2018 se zúčastnil předseda
ODS Petr Fiala a expert na českou komunální politiku Stanislav Balík. Moderování
se tradičně ujal historik Jiří Hanuš.
Petr Fiala v úvodu zopakoval, že v letošních volbách posílila pozice ODS coby politické
alternativy hnutí ANO a politických extremistů. „Dřív to mnozí nebrali vážně, ale dnes už nám
tu pozici přisuzují všichni,“ řekl. „Potvrdilo se totiž, že hnutí ANO nevyhraje všechno. A lidé
ve volbách jasně ukázali, že chtějí politickou alternativu posilovat.“ Co to znamená
do budoucna? „Populisty a politický extrém nemůžeme nikdy porazit na jejich hřišti,
ale můžeme je porazit na tom svém – tam, kde jde o program, kompetence a osobnosti,
aby se lidé v příštích volbách mohli rozhodnout, kam chtějí naši zemi směřovat,“ odpovídá
Petr Fiala.
Stanislav Balík představil detailnější informace o dlouhodobé podpoře politických stran
na komunální úrovni. Pokud jde o ODS, „té se v roce 2018 evidentně podařilo obnovit sílu
ve větších městech, její vzestup je dán právě tím. Na venkově ale zatím stále ztrácí, což není
zpráva, nad kterou by strana měla jen mávnout rukou,“ varuje Balík. Komunální politika je
totiž důležitější, než se někdy zdá: „Komunální volby nám umožňují nahlédnout pod povrch
české politiky a zjišťovat něco o dlouhodobých trendech. Jakákoli politická strana,
která chce být dlouhodobě úspěšná (a přežít víc než dvě volební období), musí mít
komunální zakotvení – a takových stran je dnes u nás velmi málo.“

19. 11. VRACEJÍ SE NÁM STARÉ POŘÁDKY? hosty Miroslava Němcová, Milan Uhde, Jiří Hanuš
Když jsme chystali listopadové setkání s Miroslavou Němcovou a Milanem Uhdem,
předpokládali jsme, že se debata bude točit spíše kolem současnosti než kolem vzpomínek
na rok 1989. Zásadní politická krize způsobená aktuálním vývojem v kauze Čapí hnízdo
a v minulosti jen těžko představitelným jednáním předsedy vlády však do programu večera
zasáhla více, než kdokoli tušil.
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Oba hosté se v této situaci snažili
zhodnotit vývoj uplynulých tří
desítek
let
a zamyslet
se
nad kořeny
současných
problémů.
„V devadesátých
letech
jsme
jako
politici
přehlédli některé důležité věci,
jako například skutečný dialog
s občanem,“ uvedl Milan Uhde,
bývalý
poslanec,
předseda
Poslanecké sněmovny a České
národní rady a ministr kultury.
„Taková zpupnost musela být
po zásluze potrestána.“ Proto se prý na scéně objevil Andrej Babiš, člověk, který se vymezuje
vůči demokratickým procedurám a nabízí nahrazení role politika rolí hospodáře.
Dlouholetá poslankyně Miroslava Němcová souhlasila jen částečně. Příčiny je prý třeba
hledat i mimo prostor samotných politických stran: „Moje zkušenost z dvaceti let
ve Sněmovně je, že negativní diskurs převažoval vždycky.“ A to jednoduše proto,
že politické kauzy a neshody přitahují mnohem více mediální pozornosti než pozitivní vize,
a proto se také snadněji dostanou k voličům a ovlivní jejich celkový postoj k politice.
„Ocitáme se v čím dál agresivnějším prostředí, takže se lidem do politiky nechce.“ A přitom
právě větší angažmá občanů v politických stranách by naší zemi tolik prospělo…

11. 12. JÁ PLATÍ, JÁ ROZHODUJI! hostem Lubomír Kopeček
Do Klubu IPPO a Pravého břehu po čase zavítal politolog Lubomír Kopeček. Pořádali jsme
debatu o politických podnikatelích a stranách – obchodních firmách, mezi které u nás patří
ANO, SPD či dříve VV. Úvodní přednáška prof. Kopečka vycházela z nové knihy Já platím,
já rozhoduji, již napsal společně s kolegy Vítem Hlouškem, Romanem Chytilkem a Petrou
Svačinovou. Z knihy vybíráme dva krátké úryvky:
„Koncentrace velké politické, hospodářské a mediální moci v jedněch rukou má své
negativní, degenerativní důsledky, protože umožňuje využívat kontrolu státních institucí
k výhodnému nastavování zákonných pravidel nebo pomáhá retušovat v mediálním obrazu
zjevné skandály a chyby držitele státní moci.“
„V souvislosti s českými reáliemi, konkrétně nejrůznějšími kauzami Andreje Babiše, stojí
za pozornost, že jedním z hlavních generátorů italských problémů se stala osoba Silvia
Berlusconiho. Jeho kontroverze a soudní procesy kvůli daňovým únikům, korupci
či sexuálním deliktům se staly velkou a dlouhodobou zátěží italské politiky. Doslova se v nich
utopilo mnoho politické energie a času tohoto politika, jeho politických odpůrců i příznivců,
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jež mohly být využity mnohem produktivněji. Podobná situace se týká, a zřejmě se také ještě
dlouho týkat bude, i Česka.“
DÁLE USPOŘÁDANÉ VEŘEJNÉ DEBATY:
13. 3. FUNGUJÍCÍ PRAHA: ŽIVOT VE MĚSTĚ, hosty Radek Kolařík, Svatoslav Novák a Jan
Šurovský
4. 4.

FUNGUJÍCÍ PRAHA: MĚSTO V ŽIVOTĚ, hosty Jaroslav Salivar, Zdeněk Pajk, František
Hodan a Ludvík Czital

10

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

DALŠÍ ČINNOSTI IPPO
Další aktivitou byla expertní činnost pro politiky Občanské demokratické strany zaměřená
na rešerše, monitoring, analýzy a následné propracovávání konkrétních programových
témat. Výstupem této aktivity byly interní policy papery.
Ve druhé polovině roku 2018 začal být připravován nový web ippo.cz koncipovaný
jako inteligentní agregátor obsahu doplněný o sekci původní produkce IPPO.
Mimo vzdělávací a publikační činnosti se Institut pro pravicovou politiku v roce 2018 zaměřil
i na sledování nálad v české společnosti. Byly provedeny tři větší průzkumy veřejného
mínění.
Nejprve byl proveden průzkum zaměřený na pochopení motivací občanů České republiky
v rámci chování v českém politickém prostoru a vliv emocí na rozhodování. Tento výzkum
byl doplněn o kvantitativní výzkum na měsíční bázi s cílem sledovat trendy spokojenosti
občanů v čase. Třetí výzkum, který IPPO realizovalo, byl zaměřený na postoje české
populace k Evropské unii (např. postoj k členství v EU nebo k budoucímu přijetí eura)
a k aktuální evropské agendě.
SEGMENTAČNÍ STUDIE
Velký kvantitativní průzkum
vydefinoval segmenty politické
mapy ČR a popsal jejich klíčové
charakteristiky. Zaměřili jsme se
nejenom na sociodemografický
profil jednotlivých segmentů,
ale i klíčovou
roli
lifestylu
respondentů a soft parametry
zohledňující vliv emocí. Cílem
výzkumu tak bylo vydefinovat
i to, jakým stylem mohou strany
zapůsobit na voliče pomocí racionálních, ale také emočních atributů, a určení síly každého
z nich.
Metodologie výzkumu:
Nástroj sběru dat: Mix online panelu a F2F dotazování
Cílová skupina: Reprezentativní vzorek populace ve věku 18 až 65 let
Počet respondentů: 2000 respondentů
Délka dotazníku: 25 minut
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PRAVIDELNÝ TRACKING
V průběhu roku 2018 jsme sledovali, jaká je momentální nálada populace ve vztahu
k volebnímu chování. Zaměřili jsme se na spokojenost voličů s preferovanou stranou
a loajalitu k dané straně. Zaměřili jsme se i na semi-kvalitativní analýzu důvodů
(ne)spokojenosti současných voličů stran. Součástí trackingu bylo i kontinuální sledování
spokojenosti s vládou a postojů k referendu o vystoupení z Evropské unie.
Metodologie výzkumu:
Nástroj sběru dat: Online panel Populace.cz
Cílová skupina: Reprezentativní vzorek populace ve věku 18 – 65 let
Počet respondentů: 1 000/1 vlna, měsíční frekvence
Délka dotazníku: 7 minut

PRŮZKUM – EVROPSKÁ UNIE
V listopadu 2018 se uskutečnil poslední z výzkumů Institutu pro pravicovou politiku,
a to výzkum zaměřený na postoje občanů k členství České republiky v Evropské unii, k přijetí
eura, ke vlivu brexitu na ČR nebo vnímání výhod a nevýhod členství v EU.
Metodologie výzkumu:
Nástroj sběru dat: Online panel Populace.cz
Cílová skupina: Reprezentativní vzorek populace ve věku 18 až 65 let
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Počet respondentů: 1500 respondentů
Délka dotazníku: Strukturovaní dotazník o délce 10 minut

STIPENDIJNÍ PODPORA
V neposlední
řadě
Institut
pro pravicovou politiku podpořil
třináct studentů formou stipendia
na
studium
Liberálněkonzervativní
akademie
–
jednoletého
mezioborového
kurzu, který již od roku 2003
organizuje CEVRO. Program je
určen všem členům a příznivcům
středo-pravicových
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.
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Studenti, které IPPO v roce 2018 podpořilo, úspěšně absolvovali program v červnu 2019.
Čerství absolventi museli pro získání "Diplomu Liberálně-konzervativní akademie" prokázat
své znalosti ve vědomostním testu a poté před odbornou komisí obhájit esej, kterou sepsali
v uplynulých měsících pod vedením některého z lektorů kurzu.
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3. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
A) STRUČNÝ PŘEHLED

PŘÍJMY:
Státní příspěvek na činnost politického institutu

6 332 500,- Kč

Ostatní příjmy a dary

0,- Kč

Příjmy celkem

6 332 500,- Kč

VÝDAJE:
Projektová činnost

4 818 072,- Kč

Náklady na správu a provoz

654 146,09 Kč

Výdaje celkem

5 742 218,09 Kč
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B) ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018
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INSTITUT PRO PRAVICOVOU POLITIKU, Z. Ú.
Truhlářská 1106/9
110 00 – Praha 1

www.ippo.cz
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