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Vize
Usilujeme o to, aby se C� eská republika aktivně zasazovala o dlouhodobý rozvoj ve
svě tě .

Poslání

V oblasti potravin, energetiky, financí a migrace se snaž ı́me př ispě t ke změ ně
postojů č eské společ nosti: rozš iř ujeme obzory, propojujeme obč anskou
společ nost, politiku a byznys, pomá há me hledat pozitivnı́ odpově di na globá lnı́
vý zvy. Nabı́zı́me vize, analý zy a vzdě lá vá nı́, poř ádá me debaty a veř ejné kampaně ,
budujeme místní partnerství.

Klíčová slova

Globální výzvy. Mosty mezi lidmi. C� esko s př esahem.

Základní hodnoty

Ucelený pohled, inovace, profesionalita, empatie.
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Hlavní úspěchy
• Výjimečný dosah kampaně Daně v ráji – od videí
shlédnutých statisíci lidí, přes účast v Otázkách VM až po
úspěšný tlak na změnu vládní pozice
• Mobilizace 200 tisíc školáků a fascinující příběhy
zodpovědnější spotřeby potravin z východoevropských
škol díky projektu Menu pro změnu
• Konkrétní příspěvky k realizaci Pařížské dohody o změně
klimatu: k formulaci Politiky ochrany klimatu a návrh
strategie adaptace budov
• Spontánní rozrůstání festivalu Země na talíři do regionů a
inspirace studentského aktivismu filmy
• Hlubší porozumění českým obavám z migrace a
zmapování vnějších politik, které vysídlení předcházejí
•

Sehraný vstup 8 oborových platforem a dalších
neziskových organizací díky iniciativě Měj se k světu do
tvorby národní rozvojové strategie ČR 2030
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Glopolis v číslech

Obrat (Kč)
Počet zaměstnanců
Počet projektů
Počet mediálních výstupů

Glopolis v televizi
Glopolis v rozhlase
Glopolis napsal (články, komentáře)
Ostatní (citace, parafráze)
Počet návštěv webu
Počet uživatelů webu
Roční celkový dosah na Facebooku
Průměrný dosah na Facebooku
Nárůst fanoušků na Facebooku
Počet příspěvků na Facebooku
Počet tweetů
Vydané publikace
Uspořádané akce
Schůzky s politiky a byznysem
Hlavní zdroje příjmu
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17 775 665
25
12
117
19
27
23
48
33,255
24,330
3,828,382
4240
3404
903
375
12
55
50
Evropská unie, Česká
rozvojová agentura, RSJ
a.s., US Embassy, Hlavní
město Praha, HeinrichBöll-Stiftung Praha,
Interreg Central Europe
(Evropský regionální fond
pro rozvoj)

Slovo na úvod
S odstupem roku, ale hlavně kvůli varovné vlně populismu od Washingtonu po
Ankaru, jsme se snažili více rozklíčovat zjitřenou českou debatu o uprchlictví a migraci.
Zdá se, že je méně o samotných migrantech a více o obavách z rychlých změn a
rostoucích nejistot, které se pojí i s dalšími globálními výzvami. A především o klesající
důvěře v – politické, byznysové i nevládní - elity, že hlubší problémy pro většinu
společnosti uspokojivě vyřeší.
Po skandálu “LuxLeaks” potvrdily i “Panama Papers”, že jedním z definičních
znaků bohatství a moci dnes je možnost vybrat si, zda budete daně platit či nikoliv. A
řada těch, kteří se považují za vůdčí osobnosti či firmy ve světě i v Česku, si bohužel
vybírá, že bude šidit. Celý rok jsme vedli kampaň za to, že vyhýbat se daním není v
pořádku a za evropské směrnice pro větší průhlednost účetnictví a vlastnictví. Ale nejde
nám jen o to, aby se z rozdělených společností nevytratila férovost. A rozhodně se tím
nesnažíme házet klacky pod nohy podnikání.
Mnohé firmy či filantropové mění svět k lepšímu rychleji a efektivněji než vlády. I
my jsme vděční našim partnerům ze soukromého sektoru za spolupráci a podporu. Díky
nim se nám letos mimo jiné podařilo dokončit strategii adaptace budov na měnící se
podnebí anebo propojit tlak byznysu a nevládek na uhlíkovou daň.
Přesto jsou veřejné zdroje stále klíčovým hybatelem dalších potřebných změn k
udržitelnosti. Česká státní správa připravila v roce 2016 i díky neobvyklé míře zapojení
nevládních organizací progresivní strategie, jako je Politika ochrany klimatu či Česká
republika 2030. Jejich naplnění se neobejde bez státních, krajských či obecních
programů. Ani další kroky k přetavení nových přelomových cílů OSN – a hlavně nového
myšlení, jež představují - do konkrétních změn se neobejdou bez státní kasy.
Čím dál více lidí hledí na to, zda chutné, zdravé a bezpečné jídlo budou mít také
jejich děti. Aniž by se kvůli tomu kácely pralesy, vyčerpávaly zásoby vody či zvyšoval tlak
na drobné farmáře. Důležitou roli na cestě spotřebitelů k odpovědnější spotřebě i
zemědělců k udržitelnější produkci hraje vzdělávání, jeden z hlavních daňových výdajů.
Naše zkušenost z pěti set škol od Malty po Lotyšsko ukazuje, nakolik aktivní skupinky
školáků a jejich učitelů umějí změnit chování nejen své, ale i dalších lidí– například
upravit školní či rodinné stravování tak, aby se při něm co nejméně plýtvalo jídlem.
Žádná z vlád v regionu však neinvestuje do učitelů dost na to, aby se z nich stali praktičtí
průvodci dětí po jejich vlastním vzdělávácím světě.
Nakolik plníme své poslání - měníme postoje, chování a pravidla v Česku či EU - a
svěřené zdroje využíváme efektivně, lze posoudit jen podle dopadu naší práce. V době
rostoucí nedůvěry vůči neziskovým organizacím je takové otevřené skládání účtu ještě
důležitější. Proto se letos poprvé ve výroční zprávě nevěnujeme primárně našim
tématům, ale konkrétním změnám, kterých jsme v nich docílili, na nichž jsme
spolupracovali anebo ke kterým jsme přispěli. Je to první krok ke sledování a měření
“impaktu”, který bude třeba v dalších letech dále promýšlet a vyladit. i kvůli dalším
financím pro naši práci.
Přesto věřím, že již tyto naše výsledky nabídnou inspirativní čtení. Všem, kdo
nám v roce 2016 pomáhali, děkuji a těším se na spolupráci i v dalších letech.
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Petr Lebeda,
ředitel

1. DOPAD NAŠICH PROGRAMŮ A
PROJEKTŮ
I. MĚNÍME SPOLEČENSKOU DEBATU
Odpověď české společnosti na globální výzvy se utváří jako výslednice milionů
osobních postojů, které se pak promítají do chování jednotlivců a firem, i do názorů
na politiku či vzdělávání.
Do většiny osobních postojů se promítají interakce s jinými názory ve veřejné sféře: v
médiích, na veřejných akcích a čím dál více na internetu. Právě tam se snažíme postoje
vybraných skupin veřejnosti k naším tématům ovlivnit a nasměrovat zájemce ke
konkrétním změnám. Sami organizujeme debaty v různých podobách - od soukromých
schůzek a nedělních brunchů, přes semináře a workshopy až po mezinárodní konference
a filmový festival v různých městech ČR.

Sociální sítě zvyšují dosah
V roce 2016 jsme výrazně posílili komunikaci s veřejností, primárně přes sociální sítě.
Umístili jsme přes 900 postů na facebooku a 375 tweetů na twitteru. Naše hlavní
facebooková stránka (Glopolis) a 3 specifické projektové stránky na facebooku (Menu pro
změnu, Země na talíři a Daně v ráji) v Česku celkově zasáhly přes 3,5 milionu lidí,
zejména díky intenzivní kampani Daně v ráji. Průměrný dosah jednoho postu tak činil
zhruba 4240 lidí. Počet fanoušků na všech našich facebookových stránkách za rok 2016
vzrostl o 3404 lidí, což otvírá možnosti ovlivňovat postoje i do budoucna.
BOX 1 – Lovec daní –
nejúspěšnější z postů dosud
shlédlo přes 270 tisíc lidí, ale
dostal se až ke 476 tisícům
uživatelů facebooku
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Deset nejúspěšnějších postů na facebooku Glopolis vypovídá o zájmu jeho fanoušků o
dění ve světě, zejména o problematiku daňových rájů a daňových úniků. Zaujal je náš
názorový střet s ministrem financí, angažmá Glopolis na podporu A. Deltoura před
soudem s whistleblowerem LuxLeaks i videopříběh fiktivního lovce daní ze Šumavy.
Čtenáři našich postů se zajímali také o problematiku palmového oleje či biodiverzity.
Oceňovali především naše původní videa, infografiky, vlastní články a fakta, resp. odborné
studie.
BOX 2 - Velké daňové úniky povzbuzují ty malé!
Přijatelnost vyhýbání se daním metodami na hraně zákona

„Výzkum ukazuje, že lidé vnímají nový typ nerovností, založený nejen na příjmech, ale i na
rozdílných možnostech obcházet pravidla nebo si je dokonce určovat. Tento pocit pak
legitimizuje i vlastní kompromisy v placení daní, což vede k dalším ztrátám z veřejných
rozpočtů.“

Klasická média stále klíčová
Veřejné i politické debatě stále udávají tón klasická média, byť jejich vliv slábne. Vydali
jsme 23 vlastních článků v hlavních denících a týdenících, byli 46-krát v televizi a v
rozhlase. Kupříkladu Lidové noviny si od nás objednaly komentáře ke smogu, 25. výročí
NP Šumava, ekologickému zemědělství či možnostem pro smíření jaderné energetiky a
obnovitelných zdrojů. Do týdeníku Respekt se čteností cca 160 tisíc čtenářů pravidelně
píšeme sloupek. Ještě více však o dopadu naší práce svědčí mediální příspěvky jiných
autorů, které obsahují naše argumenty nebo se na Glopolis explicitně odvolávají, jako
např. článek na webu ČT24 ke vstupu Pařížské dohody v platnost či odkazy na výzkum k
daňovým únikům objednaný u agentury Medián. Analytik Vojtěch Kotecký byl
zpravodajským portálem EurActiv.cz zařazen na seznam 40 nejvlivnějších osobností ČR v
oblasti energetiky a je lídrem medializace Glopolis i podle analýzy cernabila.cz (BOX 3).
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BOX 3 – Medializace Glopolis mezi českými think-tanky

Diskuzní setkání napříč “bublinami”
O co víc se společenská debata tříští a polarizuje v nových i klasických médiích, o to víc je
zapotřebí osobních setkání. Zorganizovali jsme 55 veřejných debat, konferencí, seminářů
a workshopů na témata jako energetická politika, vnější politiky v oblasti migrace, “Jak
nás pálí palmový olej” či „Daně – umění se (ne)dělit“ ve spolupráci s centrem současného
umění DOX. Záměrně přivádíme k jednomu stolu velmi rozdílné lidi - zástupce
neziskových organizací, firem, státní správy či akademiky nebo umělce - které však
spojuje zájem o dané téma. Kromě hlubokého vhledu do problematiky si pak účastníci
9

odnášejí nejen náměty na konkrétní další kroky, ale především zážitek, že i lidé z různých
prostředí a s různými názory se mohou domluvit, respektovat a spolupracovat.
Festival se rozrůstá do regionů
Základní náhled na svět se začíná rozcházet i mezi hlavními skupinami české společnosti.
Jeden z hlavních zlomů vede mezi většími městy a regiony. Jsme proto rádi, že se nám opět
podařilo o něco zvýšit dosah a dopad festivalu o zodpovědné spotřebě Země na talíři - 6.
ročníku se zúčastnilo během festivalových dnů v Praze, Ostravě a nově ve Zlíně - Fryštáku
915 diváků. Dalších 1850 návštěvníků shlédlo filmy během 9 Ozvěn festivalu v Praze a
během 32 promítání v regionech. Navíc se po loňském ročníku festivalu zvýšil počet
fanoušků facebookové stránky o 50 %.
BOX 4 – FILMY INSPIRACÍ PRO STUDENTSKÝ SPOLEK

"Organizace několika promítání byla pro mě ohromná zkušenost, jakýsi začátek enviro aktivizmu.
Vzhledem k tomu, že filmy měly obrovský úspěch, později se do organizace obdobných akcí zapojilo
více lidí. To vedlo k založení studentského spolku Udržitelný Palacký, který teď pravidelně pořádá
osvětové akce pro veřejnost a snaží se měnit univerzitní prostředí k udržitelnějšímu. Za skvělé
začátky vděčíme právě filmům ze Země na talíři."

Tadeáš Žďárský, Univerzita Palackého, Olomouc

Analýza debaty o migraci
Kromě faktického vlivu na společenskou debatu o daních, energetice či odpovědné
spotřebě jsme se v roce 2016 věnovali nově i kontroverzní debatě o migraci. Pro začátek
jsme se zaměřili na lepší pochopení anti-imigračních postojů. Kombinací různých metod
ve spolupráci s týmem sociálních vědců vznikla výzkumná zpráva, jejíž hlavní závěry jsou
povzbudivé i varovné. Najdete je v BOXU 5.
BOX 5 – PROČ SE OBÁVÁME PŘISTĚHOVALCŮ
•

Většina Češek a Čechů nevidí migraci černobíle, při splnění určitých podmínek jsou ochotni přijímat
uprchlíky více a nevěří jednoduchým řešením

•

Debatu však potřebují vést o konkrétních opatřeních srozumitelným, přímým jazykem - bez žargónu,
ideologických klecí a tváří v tvář bývá mnohem méně vypjatá a agresivní než na sociálních sítích

•

Jako společný jmenovatel mnoha obav lidé vnímají islám: zejména obav z terorismu, civilizační
konkurence a kulturní neslučitelnosti migrantů

•

Migrační debata často není jen o migraci, ale o tom, co lidi trápí víc, jako nejistá práce, rychlé
změny a zejména schopnost státu a elit hlubší problémy řešit – v tom spočívají reálné meze
solidarity a otevřenosti

•

Skrze lepší pochopení, pojmenování a řešení těchto hlubších problémů by mohla vést cesta ke
zklidnění „obávajícího se středu“ společnosti i obroušení hrotů stávající vlny politické radikalizace
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II. POSOUVÁME POLITIKU
Systémovější změny se snažíme dosáhnout především tlakem na úpravu pravidel,
zejména těch zákonných. Ta se dohadují v našem parlamentu a na příslušných
ministerstvech, ale některé problémy lze účinně řešit jen skrze Evropskou unii
anebo dokonce mezinárodní dohody a organizace jako OSN.
V roce 2016 se v jednacích místnostech EU a mezinárodních organizací rokovalo mj.o
větší průhlednosti vlastnických struktur a účetnictví, stabilizaci migračních toků, plnění
závazků v reakci na změnu klimatu a vůbec závazků plynoucích z nových Cílů pro
udržitelný rozvoj (SDGs). U takových komplexních témat výsledky nepřicházejí hned. Jde o
mnohaleté procesy a Česko je do všech zapojeno. My jsme tato jednání pozorně sledovali a
usilovali o co nejvíc konstruktivní příspěvky Česka kupříkladu prostřednictvím více než
30 schůzek s politiky a klíčovými představiteli veřejné správy či více než 730
opřipomínkovaných stran pozičních či strategických dokumentů.

Výsledkem této práce s reálným dopadem jsou pak mezinárodní dohody, schválené zákony
a strategie, či dokumenty politických stran. V kratším časovém horizontu za ně ale
považujeme už i reakce jednotlivých politiků (souhlasné i nesouhlasné) či odpovědnější
pozice ČR pro jednání v EU nebo mezinárodních organizacích, jakkoliv může být jak
finální podoba, tak realizace výsledných politických opatření nejistá. Ve všech případech se
na nich podílí další aktéři a do jejich schvalování i vlastní implementace vstupují mnohé
další faktory, než jen advokační práce NNO. Proto si nemůžeme nárokovat víc než jen
příspěvek k těmto výsledkům.
Daně z ráje
Nejviditelnější kampaní Glopolis v roce 2016 byly Daně z ráje. Kombinací průzkumu
veřejného mínění, aktivit v médiích, na sociálních sítích, veřejných akcí i schůzek s
politiky se nám podařilo rozběhnout debatu o tom, že neplatit daně není v pořádku.
Konkrétně jsme se pak snažili ovlivnit několik klíčových směrnic EU, jež cílily na větší
transaparentnost účetnictví a vlastnictví. V ČR jsme především přispěli ke vstřícnějšímu
postoji Ministerstva financí vůči návrhu EU o registru konečných vlastníků (Směrnice EU
proti praní špinavých peněz – AMLD).
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BOX 6 – Cesta k podpoře ČR pro otevřený registr vlastníků
„…nesouhlasíme s pozměňovacím návrhem pana poslance Klašky, aby evidence skutečných majitelů,
právnických osob, kterou tento zákon zavádí, byla veřejně přístupná. Považujeme za rozumnější vyčkat na
definitivní znění revidované směrnice. Její návrh jde také tímto směrem, ale je dosud v jednání a výsledek
nelze nyní odhadnout.“
Projev ministra financí Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně, 7. 9. 2016
„Domníváme se, že právě veřejný rejstřík skutečných vlastníků může v boji proti korupci a proti daňovým
únikům výrazně pomoci“
Z otevřeného dopisu Glopolis a Transparency International ČR ministru financí Andreji Babišovi z 12. 9. 2016
„Závěrem si dovolím rovněž konstatovat, že s ohledem na dosavadní zkušenosti s praktickým využíváním a
obcházením povinností ze strany některých subjektů (nejen v České republice) velmi vážně pochybuji o
smysluplnosti využití a přínosu obdobných rejstříků v boji proti korupci“.
Odpověď ministra financí Andreje Babiše z 23. 9. 2016
„Nesouhlasíme s povinným zavedením veřejného přístupu do registru skutečných majitelů právnických
osob a právních uspořádání sloužících k vytváření zisku. Tato připomínka je zásadní.“
Výňatek z Rámcové pozice ČR k návrhu směrnice EP a Rady, říjen 2016
„Vláda i ministerstvo financí měli dost času na to, aby připravili návrh, který by komplexně zapracovával
veřejné rejstříky do dalších norem. Řekl bych, že se ukázalo, že to není politickou prioritou a možná také
chyběla politická vůle. Zkrátka, když se chce, tak to jde.“
Ondřej Kopečný v pořadu Otázky VM, 23. 10. 2016
Není pravdou, že by se Ministerstvo financí stavělo proti variantě plně otevřeného registru skutečných
vlastníků právnických osob. Právě naopak, bylo to právě Ministerstvo financí, které vypracovalo a následně
vládě 29. 9. 2015 předložilo variantu, aby veřejný registr skutečných vlastníků právnických osob byl
veřejný.“
Tisková zpráva Ministerstva financí z 23. 10. 2016
„Senát PČR podporuje veřejný přístup k informacím o skutečném vlastnictví podnikajících právnických
osob.“
Usnesení č. 246 ze dne 2. 11. 2016 Výboru pro záležitosti EU
„Souhlasíme s povinným zavedením veřejného přístupu do registru skutečných majitelů právnických osob a
právních uspořádání sloužících k vytváření zisku“
Aktualizovaná rámcová pozice k návrhu směrnice EP a Rady, 18. 11. 2016

Klimatická dohoda
Zasazovali jsme se o rychlou ratifikaci a plnění Pařížské dohody. Scházeli jsme se s
poslanci, senátory, představiteli byznysu i s premiérem. Uspořádali jsme tiskovou
konferenci, sepsali infolist a komentovali do médií. Uspořádali jsme společnou veřejnou
debatu s marockou ambasádou v rámci Fora 2000 a aktivně pracovali v české delegaci na
pravidelné konferenci UNFCCC (COP22) v Marakéši. Ačkoliv EU se tam k dohodě připojila,
ČR je v důsledku obstrukcí v parlamentu mezi posledními 5 zeměmi v Evropě, které
dohodu dosud neratifikovaly. V první polovině roku jsme s partnery z asociace Šance pro
budovy dokončili návrh Strategie adaptace budov na změnu klimatu s konkrétními návrhy,
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jak připravit naše domy na měnící se klima. Některé z nich se podařilo prosadit do
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, který vláda schválila v lednu 2017.
Podíleli jsme se také na dokončení Politiky ochrany klimatu: tento plán snižování emisí
skleníkových plynů pak vláda schválila v březnu 2017.

Měj se k světu
Během celého roku jsme se aktivně účastnili jednání 3 výborů Rady vlády pro udržitelný
rozvoj a koordinovali konzultace národní rozvojové strategie ČR 2030 mezi Úřadem vlády
a 8 oborovými platformami NNO sdruženými v iniciativě Měj se k světu. Členové iniciativy
zastupující na 125 neziskových organizací se také shodli na společné vizi, scházeli se k
pravidelným koordinačním obědům a uspořádali společnou předvánoční konferenci
“Střechy pod střechou”. Do společných strategických priorit a požadavků během roku
2016 přibyly kapitoly o dobrém vládnutí a migraci. Vnější politiky ČR a EU v oblasti
migrace jsme zároveň zmapovali v samostatné studii.
BOX 7 – VIZE MĚJ SE K SVĚTU

1. Otevřená a rozmanitá společnost. Rádi bychom viděli společnost, kde „jiné“ neznamená
„špatné“. Společnost, která kriticky přemýšlí, a přitom je otevřená různým názorům, původům a
přístupům k životu, různým danostem, se kterými se lidé rodí nebo vyrůstají.
2. Chuť ke vzdělávání a inovacím. Česká společnost v globálním světě uspěje, jenom pokud bude
chtít nové nápady, technologie i sociální inovace. Neměla by se bát změn; měla by podporovat
vzdělávání k sebevědomí, rozličné talenty a prvotřídní vědu.
3. Správa věcí veřejných slouží občanům. Stát, kraje a obce musejí zaručovat slušnou i průhlednou
správu a zapojovat občany i občanky do rozhodování. Měly by je k účasti na svých rozhodnutích
zvát, rozvíjet veřejný prostor a povzbuzovat k aktivnímu občanství.
4. Hospodářství pro kvalitu života. Hospodářství by nemělo sloužit pouze růstu, profitu a trhu.
Důležité jsou také jeho udržitelnost, péče o zdraví a veřejné služby, bezpečné prostředí pro život
nebo naše vzájemná pospolitost.
5. Příroda a kulturnost. Součástí našeho života jsou také krása a další prožitky. Pro každou
společnost je důležité, aby pečovala o přírodu i krajinu, chránila své památky a pěstovala živou
kulturu v rozmanitých podobách.
6. Úcta a solidárnost. Chceme, aby se ve společnosti nerozevíraly nůžky nerovnosti. Abychom si
vážili každého člověka, zastávali se utlačovaných a uměli podpořit lidi v nouzi – ať už žijí vedle nás,
nebo v chudých zemích – na cestě k sebeuplatnění.
7. Společnost důvěry. Demokracie i prosperita se opírají o důvěru, sounáležitost a pulsující
veřejný život. Společnost by měla stmelovat, aby se v ní nikdo necítil odstrčeným a lidé neměli
pocit bezmoci vůči státu a vlivným.
8. Globální rozměr. Naše životy jsou svázány s měnícím se světem. Chceme, aby společnost
nacházela pozitivní reakce na výzvy, které svět přináší. Měla by také pečlivě rozmýšlet, jak naše
počínání, například nákupy nebo politická rozhodnutí, proměňují život lidí jinde.
9. Myslet dopředu. Také naše země musí myslet na zítřek. Proto potřebujeme budovat odolnou,
šetrnou ekonomiku nebo posilovat místní soběstačnost. A chceme instituce, které důsledně
uskutečňují poctivě připravená rozhodnutí.
10. V jádru Evropy. Místo pro naši zemi vidíme mezi svobodnými a demokratickými státy, které
respektují vládu práva a usilují o mírové soužití. Chceme být součástí soudržné Evropské unie a
konstruktivně přispívat k jejímu zodpovědnému rozvoji.
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III. INSPIRUJEME TRHY
Přechod k udržitelnější společnosti však zdaleka není jen věcí politiky či osobních
postojů. Jak možnosti výdělku, tak omezené zdroje se dnes rozdělují mezi rostoucí
potřeby lidí především působením trhů. Proto se Glopolis již několikátým rokem ve
všech svých tematických oblastech aktivně věnuje dialogu a spolupráci s
podnikatelským sektorem.
V roce 2016 se tyto aktivity odehrávaly v Česku i v západní Africe. Díky těmto aktivitám se
nám podařilo rozšířit povědomí a konkrétní fakta o změnách klimatu, plýtvání
potravinami či dopadech masové produkce palmového oleje mezi českými firmami a
naopak lépe zohledňovat podnikatelský pohled při jejich řešení.Či dokonce podpořit nové
tržní příležitosti.V roce 2016 jsme byli svědky dalších konkrétních kroků.
Africká rýže dohání svůj hendikep
V roce 2016 jsme završili s partnery projekt na podporu místních producentů rýže v šesti
západoafrických zemích. I díky naší analýze a facilitaci dialogu mezi farmáři a
regionálními vládami došlo k založení nového sdružení pěstitelů rýže bez umělého
zavlažování, kteří doposud neměli vlastní organizaci, a vzniku nových tržních příležitostí.
Např. v Beninu se podařilo v rámci dialogu dohodnout privatizaci nefunkčních stanic pro
zpracování rýže. Pro místní farmáře to znamená, že dostanou zaplaceno a díky nižším
cenám zpracované rýže mohou lépe konkurovat dovozům.
BOX 8 – Příspěvek k potravinové bezpečnosti Beninu
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Partnerství s investiční skupinou RSJ
V pátém roce spolupráce s RSJ jsme mimo jiné umožnili firmám a ekologickým
organizacím, aby společně začaly prosazovat uhlíkovou daň; mapovali, jak nastartovat trh
biopotravin a facilitovali debatu o vzniku Národního investičního fondu na podporu
inovativních podnikatelů. Z našich analýz vyplynulo, že energetici potřebují více biomasy,
ze které by vyráběli čisté teplo i elektřinu. A ochrana přírody naopak potřebuje odbyt pro
biomasu, aby přestaly zarůstat tradiční české louky. Na jednom z kulatých stolů jsme proto
poprvé dali dohromady energetické firmy s ochránci přírody a správci krajiny.

Firmy omezují plýtvání potravinami
V rámci nového mezinárodního projektu STREFOWA, jehož cílem je snížit plýtvání
jídlem,() jsme zmapovali existující iniciativy v Česku. Značná část z nich zahrnuje
podnikatelské subjekty, se kterými v následujících letech povedeme dialog o tom, jak lépe
motivovat jejich spotřebitele, dodavatele i je samotné k šetrnějšímu zacházení s
potravinami – s cílem reálně snížit míru plýtvání všech článků v potravinovém řetězu.

Podpora národní síti Global Compact
V roce 2015 v Česku vznikla za koordinace Asociace pro společenskou odpovědnost (ASO)
národní síť pro iniciativu OSN Global Compact, která sdružuje firmy i další organizace
usilující o udržitelný rozvoj. Coby členská organizace jsme se v roce 2016 účastnili dvou
seminářů sítě a na jednom vystoupili s příspěvkem. Ale v duchu kodexu Global Compact
jsme se aktivně zapojili i do dalších diskusí, např. konference firem o omezení spotřeby
palmového oleje. Výsledkem nejsou jen díčí partnerství či podpora firem pro naše aktivity,
ale především možnost vzájemně lépe pochopit a korigovat své postoje.
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Global Compact OSN – Globální summit udržitelného byznysu v Praze

IV. MOTIVUJEME ŠKOLY
Měnit ve společnosti zaběhané zvyklosti, způsoby vnímání a myšlení, jež stojí v
rozporu s udržitelným rozvojem, je bezesporu běh na dlouhou trať. Kromě
krátkodobých změn proto investujeme část svých zdrojů také do postupné proměny
vzdělávání. Přinášíme nejen nová globální témata v širších souvislostech. Snažíme
se také o rozvoj kritického myšlení a dalších kompetencí klíčových pro život v 21.
století.
Již druhým rokem v tom byl naším vlajkovým projektem projekt Menu pro změnu. Jeho
prostřednictvím Glopolis koordinoval rozšíření globálního a ekologického vzdělávání na
494 školách v 9 nových členských státech EU o témata a metodiky pro globální
potravinové výzvy. Mimo jiné dosud zahrnoval 9 školení pro 167 zaměstnanců
partnerských organizací, 30 školení pro 829 učitelů a 182 speciálních aktivit zaměřené na
širokou veřejnosti s účastí 13 700 rodičů.
BOX 10 – Změna školních jídelníčků

“Úkol školy není nabízet žákům hotová řešení, podsouvat jim názory. Důležitější je ukazovat cesty,
nabízet alternativní řešení, nutit k zamyšlení. Projekt Menu pro změnu krásně zapadá do této
filozofie. Jestli se podaří zařadit do našeho školního jídelníčku, byť jen občas, nová jídla postavená
na tradičních českých plodinách, pak to byly účelně vynaložené peníze. A já věřím, že se to podaří."

Milan Maceček, ředitel Gymnázia Šumperk

Od začátku projektu se tak přes 200 tisíc žáků a studentů mohlo kriticky zamyslet nad
způsoby, jakými se produkuje a konzumuje jídlo. Ale hlavně nad svými vlastními volbami a
nad tím, jak tyto volby každodenně mění svět. Takřka 2 tisíce ze zúčastněných žáků a
studentů se stalo členy tzv. “eko-týmů”, které přinášejí změny ve školách i v jejich okolí.
Mnohé z těchto “příběhů změny” (viz BOX 11), jež mapuje webová stránka projektu
www.menuprozmenu.cz, představují sociální inovace a inspiraci i mimo školy.
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BOX 11 - Školka, která neplýtvá potravinami
Lotyšské školce se podařilo během roku v projektu Menu pro změnu snížit množství
vyplýtvaných potravin o 70 %. Přečtěte si jak na: http://bit.ly/menuprozmenu_lotyssko

Do vzdělávání se aktivně zapojují i další programy Glopolis. Roste počet pozvánek pro
analytiky Glopolis k přednášení. V roce 2016 jsme přednášeli na čtyřech letních školách v
Praze, Olomouci a ve slovenských Mojmírovcích pro české i zahraniční studenty a na
univerzitách zajistili celkem přes třicet přednášek. Dopad této činnosti nespočívá pouze v
oslovených a inspirovaných žácích a studentech. Umožňuje také zapojit učitele do našich
dalších aktivit a zprostředkovat do škol naše materiály.
Se studenty mezinárodní Letní
školy energetiky na Slovensku
debatujeme, jaká budoucnost
čeká uhelný byznys poté, co
byla přijata Pařížská
klimatická dohoda.
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2. NAŠI LIDÉ, PROJEKTY A SÍTĚ
STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Správní rada
Jana Simonová (předsedkyně)
JS Consulting
Martin Pospíšil
OECD/OSN
Miroslav Somol (do prosince 2016)
EGAP
Libor Winkler
RSJ Algorithmic Trade a.s.
Jana Matesová
konzultantka
Iva Petříčková (do prosince 2016)
Business Leaders Forum

Dozorčí rada
Martin Balcar (předseda)
Amnesty International
Alena Králíková
bývalá ředitelka Gender Studies, .o.p.s.
Tomáš Bílý (od dubna 2016)
konzultant

Ředitel
Petr Lebeda (a vedoucí Sekce Partnerství pro rozvoj)
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TÝM
Ondřej Kopečný
Zástupce ředitele (a od října 2016 vedoucí sekce Nová ekonomika a finance)
Naděžda Frélichová
Finanční manažerka
Vedoucí oddělení Finance a administrativa
Aurele Destrée
Potravinové systémy
Vedoucí sekce
Klára Sutlovičová
Životní prostředí a energetika
Vedoucí sekce
Jiří Čáslavka (do října 2016)
Nová ekonomika a finance
Vedoucí sekce

Sekce Potravinové systémy
Petr Bouška (do dubna 2016)
Koordinátor médií
Jiří Marek (od května 2016)
Koordinátor médií
Tereza Čajková
Koordinátorka evropského projektu Eat Responsibly
Christine Maritz (Doležalová)
Projektová manažerka, analytička
Marie Plojharová
Monitoring a evaluace
Linda Gandalovičová
Koordinátorka festivalu Země na talíři
Barbora Kebová
Asistentka festivalu Země na talíři
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Sekce Životní prostředí a energetika
Vojtěch Kotecký
Analytik
František Marčík (do června 2016)
Projektový koordinátor, analytik
Sekce Nová ekonomika a finance
František Nejedlý
Manažer kampaně Férové daně
Lara Otoničar
Fair Tax Global Campaign Coordinator
Jonáš Vnouček
Koordinátor vzdělávání kampaně Férové daně
Ingrid Dečmanová
Mediální a projektová asistentka

Sekce Partnerství pro rozvoj
Peter Smolík
Koordinátor iniciativy Měj se k světu
Vendula Menšíková
Analytička migrace a projektová manažerka
Komunikace
Martina Mašková
Koordinátorka komunikace
Finance a administrativa
Markéta Bendová (od října 2016)
Projektová finanční manažerka
Nadija Pop (od března 2016)
Finanční asistentka
Edita Turková (do února 2016)
Finanční asistentka
20

Vladimír Smetana
Asistent kanceláře

STÁŽISTÉ:
Anna Košlerová, Benoit Wyn, Karolína Černá
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Projekty
Krátký
(anglický)
název
Strategie pro
snížení
plýtvání
potravinami
ve střední
Evropě
(STREFOWA )
Menu pro
změnu (EAT
RESPONSIBLY)

Měj se k světu

Země na talíři

Dopady naší
spotřeby
nerostných
surovin (STOP
MAD MINING)

Férové daně
(TAX JUSTICE
TOGETHER)

Hlavní cíle

Kontaktní
osoba

Trvání
projektu

Rozpočet
v Kč v
roce
2016

zpřístupnit fakta, osvědčené
postupy a iniciativy, které
povedou k předcházení či
lepšímu využití
potravinového odpadu v
Evropě

Christine
Doležalová

Červenec
2016 –
Červen
2019

426 284

v nových členských zemích EU
podpořit pedagogy, aby
začleňovali zodpovědnou
spotřebu potravin do výuky,
chceme rozvíjet kritické
myšlení o globálních
souvislostech našich
každodenních voleb u
studentů, rodičů a dalších a
chceme podpořit snahy
studentů o konkrétní změny
ve školách i v jejich okolí
posílit mezi-oborové
partnerství a koordinaci sítí
českých NNO a přispět tak k
realizaci nových globálních
cílů OSN (SDGs)
pomocí filmů chceme
zvyšovat povědomí veřejnosti
a studentů o zodpovědné
spotřebě a rozvojových,
environmentálních a
sociálních (lidsko-právních)
dopadech našich stravovacích
návyků a chceme je zapojit do
debat a aktivit, které inspirují
k přemýšlení o tom, jak jíme
Chceme zvýšit povědomí
politiků a společnosti o
dramatické spotřebě
neobnovitelných zdrojů na
celém světě a zmobilizovat je
ke krokům, které zlepší život
lidí postižených těžbou
surovin a klimatickou
změnou.
představit české (a evropské)
veřejnosti problematiku
daňových úniků, včetně jejich
dopadu na chudobu
rozvojových zemí a
nerovnosti, posílit kritické
myšlení občanů a získat jejich
aktivní podporu ve prospěch
reforem daňových a účetních
pravidel na globální a

Tereza
Čajková

Únor 2015
– Leden
2018

5 037 105

Peter
Smolík

Leden
2015 Prosinec
2017

469 835

Linda
Gandalovičo
vá

Leden
2015 –
Prosinec
2017

1 220 847

Klára
Sutlovičová

Leden
2015 –
Prosinec
2017

František
Nejedlý

Duben
2015 –
Březen
2017
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Hlavní
donoři

Vedoucí
organizace

Evropský
regionální
fond pro
rozvoj
(Interreg
Central
Europe)
Evropská
komise (DCINSAED),
Česká
rozvojová
agentura

Universität
for den
Bodenkultur
(BOKU)
Wien,
Rakousko

Česká
rozvojová
agentura,
Heinrich-BöllStiftung
Česká
rozvojová
agentura, US
Embassy, Hl.
m. Praha

Glopolis

680 685

Evropská
komise (DCINSAED),
Česká
rozvojová
agentura

Romero,
Německo

5 531 256

Evropská
komise (DCINSAED),
Česká
rozvojová
agentura

Action Aid,
Velká
Británie

Glopolis

Glopolis

evropské úrovni
Anti-imigrační
narativy

Vnější politiky
migrace

Národní
strategie
adaptace
budov na
změnu
klimatu
Energetické,
zemědělské a
finanční
předpoklady
konkurencesc
hopnosti

Financování
rozvoje a
rozvojové
finance

Produkce rýže
v západní
Africe

lépe popsat a pochopit
převládající postoje české
společnosti k problematice
uprchlíků a přistěhovalectví a
identifikovat potenciál pro
větší otevřenost
zmapovat vnější politiky ČR a
EU v oblasti migrace a
navrhnout doporučení pro
státní správu

Vendula
Menšíková

leden
2016 prosince
2016

210 343

Heinrich-BöllStiftung

Glopolis

Vendula
Menšíková

Leden
2016 –
Prosinec
2016

464 218

Glopolis

na základě analýzy navrhnout
státní správě, krajům a
městům strategii pro
adaptaci budov na změny
kllimatu a podpořit odbornou
diskuzi, a tím i skutečnou
realizaci opatření ze strategie
identifikovat klíčové faktory a
motivovat ke kultivované
debatě o rozvoji
energetického sektoru,
ekologického zemědělství a
odvětví rizikového kapitálu v
ČR a Evropě, popsat hlavní
názorové proudy a vytvořit
neformální síť expertů z
různých oborů
zvýšit povědomí občanů ČR a
EU o dopadech veřejných a
soukromých evropských
investic na rozvojové země,
podpořit více udržitelné
politiky EU a posílit kapacity
občanské společnosti v
nových zemích EU pro práci
na financování pro rozvojové
země
prostřednictvím spolupráce
evropských neziskových
organizací a afrických
farmářských uskupení zajistit
ve vybraných zemích západní
Afriky lokální a udržitelnou
produkci rýže, posílit roli
drobných farmářů pěstující
tuto plodinu, a posílit tak
potravinovou bezpečnost v
tomto regionu

Klára
Sutlovičová

Leden
2015 –
Prosinec
2016

923 087

Česká
rozvojová
agentura,
Heinrich-BöllStiftung
Finanční
mechanismy
EHP a Norska

Vojtěch
Kotecký,
Klára
Sutlovičová,
Jiří Čáslavka

únor 2012
- prosinec
2016

1 608 917

RSJ a.s. a RSJ
Private Equity
investiční
fond s
proměnným
základním
kapitálem

Glopolis

Jiří Čáslavka
/ teď Ondřej
Kopečný

Leden
2015 prosinec
2017

1 021 841

Evropská
komise (DCINSAED),
Česká
rozvojová
agentura

CEE
Bankwatch

Aurèle
Destrée

Leden
2014 prosinec
2016

1 063 651
Kč

Evropská
komise (DCIFOOD), Česká
rozvojová
agentura

Vredesailan
den,
Nizozemí
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Šance pro
budovy

Naše sítě
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3. FINANČNÍ ZPRÁVA
Souhrn výsledků hospodaření za rok 2016
Náklady
Celkové náklady a výnosy organizace *

Výnosy

Celkový součet

-17 309 241

17 775 664

466 423

Druh činnosti

Náklady

Výnosy

Celkový součet

Hlavní činnost

-18 810 922

19 169 429

358 507

1 608 917

-1 608 917

0

-53 536

215 152

161 616

-17 255 541

17 775 664

520 123

Hlavní činnost - sdružení *
Ekonomická činnost
Celkem
Uhrazená daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

-53 700
-17 309 241

-53 700
17 775 664

466 423

* Výnosy a náklady sdružení jsou vyňaty z celkových nákladů a výnosů organizace zobrazených v účetní
závěrce

25

Příjmy

Výdaje
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4. PODĚKOVÁNÍ
V první řadě děkujeme všem sponzorům, bez nichž by nebyly možné naše
projekty,členům naší správní a dozorčí rady, kteří nad námi bdí a pomáhají, a všem
partnerům, bez jejichž spolupráce bychom těžko mohli vykázat takové výsledky. Na
úspěších roku 2016 še však podílela ještě dlouhá řada lidí a institucí, z nichž bychom rádi
poděkovali alespoň následujícím:

Alexander Ač, Sophia Arnaouti, Chinnedu Emmanuel Bassey, David Bauer, Rachel Brown,
Michal Broža, Andrea Bullivant, Karel Čada, Adam Čajka, Bohuslav Čížek, Olga Daşkın,
Shiba Desor, Daniel Douglas, Lenka Dušková, Táňa Fischerová, Adéla Foldynová, Veronika
Frantová, Pascal Gbenou, Lukáš Hána, Marie Heřmanová, Ivana Hrubá, Aurore
Chardonnet, Christine Chemnitz, Geoffrey Chongo, Peter Chrenko, Vratislava Janovska,
Petr Janský, Dana Kapitulčinová, Su-ming Khoo, Jan Kirazov, Jaroslav Klaška, Miroslava
Knedlová, Kristýna Konczyna, Anna Košlerová, Stanislav Kouba, Lukáš Kovanda, Jan
Krajhanzl, Petr Kutílek, Kateřina Kutková, Václav Láska, Michal Lehečka, Fred LowtherHarris, František Marčík, Juraj Mesík, Břeněk Michálek, Lukáš Moravec, Jitřenka
Navrátilová, Véronique Nebeská, Johanna Nejedlová, Tereza Němcová, Gabriela
Némethová, Danuše Nerudová, Luděk Niedermayer, David Ondráčka, Jan Ondřich, Virginie
Pissoort, Zuzana Plachká, Daniel Prokop, Jitka Seitlová, Veronica Sendrea, Jana Simonová,
Margherita Squaiella, Markéta Svobodová, Helena Škrdlíková, Martin Tlapa, Tomáš
Tožička, Barbora Trojak, Ondřej Tůma, Bára Tůmová, Henri Ushie, Juan Valerdi, Štefan
Vaskevič, Kateřina Vašíčková, Eva Veselková, Ondřej Vondráček, Euan Wardle, Tereza
Weissová, Sarah Williams, Benoit Wyn, Pavel Zámyslický, Tadeáš Žďárský, Jan Žůrek
Miroslav Lžičař, Josef Škrdlík, Samuel Galan, Tomáš Burdych
DOX - Centrum současného umění, Evropský dům, Finance Uncovered, Goethe Institut
Tschechien, Informační centrum OSN, Kreativní studio Družina, Šance pro budovy,
Velvyslanectví Maroka

5. PŘÍLOHY
PŘEHLED AKCÍ, PUBLIKACÍ A MEDIÁLNÍCH
VÝSTUPŮ
Interaktivní setkání, která jsme organizovali (či spoluorganizovali)

1. Seminář o férovém zdanění v Olomouci
3/3/2016
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-o-ferovem-zdaneni-v-olomouci/
2. Seminář o férovém zdanění v Praze
5/3/2016

3. Seminář o férovém zdanění v Praze
5/3/2016
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-o-ferovem-zdaneni-brezen-2016/

4. Seminář o férovém zdanění v Olomouci
23/3/2016

5. První setkání sítě festivalu Země na talíři v Toulcově dvoře
9-10/4/2016
https://www.facebook.com/events/264441337221494/

6. Uzavřený kulatý stůl Daně a rozvoj - ÚMV
18/4/2016

7. Debata Daně: Umění se ne-dělit / Taxes: The Art of Not-Sharing - DOX
18/4/2016
https://www.facebook.com/events/1261090387235845/

8. Panelová diskuze (NE)Férové daně, panelová diskuse: Proč je problém, když mezinárodní
firmy neplatí férové daně v rozvojových zemích, Univerzita Palackého v Olomouci
19/4/2016
https://www.facebook.com/events/216731755360968/

9. Happening „Pozor nakousnuto“ v Olomouci
19/4/2016

10. Kulatý stůl: Jak můžou vyšší transparentnost a společná pravidla zlepšit výběr daní nejen
v ČR? – Evropský dům
21/4/2016
http://glopolis.org/cs/udalosti/kulaty-stul-jak-muzou-vyssi-transparentnost-spolecna-pravidla-zlepsitvyber-dani-nejen-v-cr/

11. Setkání projektových partnerů projektu Menu pro změnu v Praze
12. – 15./04/2016

12. Seminář Menu pro změnu – Sdružení Tereza
4/5/2016
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.860151480780568.1073741831.680458992083152&type
=3
13. Street Food Festival Holešovice – Ozvěny Země na talíři
15/5/2016
https://www.facebook.com/events/1740914432815919/

14. Diskuse Na čem (se) smaží Indonésie
30/5/2016
https://www.facebook.com/Glopolis/photos/a.264575593598390.73397.136729903049627/103595697
6460244/?type=3&theater
15. Třetí Celostátní Setkání Koalice proti palmovému oleji, Brno
5/6/2016

16. Interaktivní workshop „Férové daně, jak na ně?“
1/6/2016
http://glopolis.org/cs/udalosti/interaktivni-workshop-ferove-dane-jak-na-ne/

17. Daně a rozpočty jako feministická otázka, spolupořádání s FEM, veřejná debata
6/6/2016
18. Workshop k dokončování manifestu Měj se k světu – vzdělávání SKAV
2/6/2016
19. Workshop k dokončování manifestu Měj se k světu - STUŽ
7/6/2016

20. Workshop k dokončování manifestu Měj se k světu - Česká ženská lobby
13/6/2016

21. Expertní kulatý stůl k příčinám migrace a doporučením pro vnější politiky ČR
22/6/2016
22. Workshop k dokončování manifestu Měj se k světu - Zelený kruh
30/6/2016

23. Kurz investigativní žurnalistiky v oblasti daní - Budapešť
17-19/6/2016
http://glopolis.org/cs/udalosti/intenzivni-kurs-investigativni-zurnalistiky-v-oblasti-dani/
24. Promítání filmu s diskuzí - The Tax Free Tour (Galerie Langhans)
22/6/2016
https://www.facebook.com/events/1070808073006075/

25. Promítání filmu s diskusí - Moje země nikoho (Tiskárna na vzduchu)
18/7/2016
https://www.facebook.com/events/1087536057992854/
26. Promítání filmu s diskusí - Moje země nikoho (Containall)
2/8/2016
https://www.facebook.com/events/165044463907230/
27. Daně v ráji – stánek na festivalu Povaleč

5/8/2016
https://www.facebook.com/events/1575171176122374/

28. Daně v ráji – stánek na festivalu Trutnoff Open Air
19-21/8/2016
https://www.facebook.com/events/1665656303755361/

29. Daně v ráji – stánek na Náplavce + promítání s diskusí na Lodi tajemství – film The Tax Free
Tour
25/8/2016
https://www.facebook.com/events/921900067939469/
30. Expertní seminář ke komunikaci migrace (představení zjištění z výzkumu migračních
narativů)
15/9/2016

31. Otevření veřejné lednice v pražském kině Bio Oko
17/9/2016
https://www.facebook.com/events/2072873009605185/

32. Diskuse k připomínkám iniciativy Měj se k světu na ÚV
19/9/2016

33. Seminář k průřezovým výzvám s vedoucími pracovníky neziskových organizací
21/9/2016
34. Daně v ráji na gymnáziu Jana Keplera – přednáška a workshop
15/10/2016

35. Odborný seminář o palmovém oleji
12/10/2016
http://www.pidivadlo.cz/tematicke-seminare-v-ramci-filmoveho-festivalu-zeme-na-taliri/
36. Odborný seminář o klimatu
12/10/2016
http://www.pidivadlo.cz/tematicke-seminare-v-ramci-filmoveho-festivalu-zeme-na-taliri/
37. Festival Země na talíři Praha
Promítáno 6 filmů s následnou debatou
13-15/10/2016
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/

38. Odpovědný bruch, 25 osob, tři chody za účasti 3 hostů
15/10/2016
39. Mezinárodní fórum Menu pro změnu
21-23/10/2016
https://www.facebook.com/events/1327632920661862/
40. Festival Země na talíři Zlín – Fryšták
Promítáno 5 filmů s následnou debatou
3-5/11/2016
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/
41. Festival Země na talíři Zlín – Fryšták
Doprovodný program pro studenty
3-5/11/2016
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/

42. Festival Země na talíři Ostrava
Promítáno 5 filmů s následnou debatou
11-13/11/2016
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/

43. Konference (Ne)známe aspekty výběru korporátních daní (Kaiserštejnský palác)
2/11/2016
https://www.facebook.com/events/1209084589157934/

44. Daně a rozvoj – nigerijský kontext, přednáška s debatou, Dobročinná kavárna Cesta Domů,
Praha
3/11/2016
45. Daně v ráji na PřF UK – debata
15/11/2016

46. Promítání filmu s diskusí - The Price We Pay (Kino Atlas)
15/11/2016
https://www.facebook.com/events/329106414112998/

47. Happening k daňovým rájům na Václavském náměstí – Daňohled
29/11/2016

48. Workshop k dokončování manifestu Měj se k světu s institutem pro sociální inkluzi (IPSI) k
sociální kapitole
4/11/2016
49. Workshop K dobrému vládnutí (Agora)
10/11/2016

50. 2 semináře v jednom dni: Strategické cíle NNO v oblasti migrace s důrazem na uprchlictví:
vnější a vnitřní politiky
11/11/2016
51. Seminář k migraci (ve spolupráci Konsorciem NNO pracujících v ČR s migranty)
11/11/2016
52. Daně v ráji na VOŠ Podskalská
1/12/2016

53. Studentský interaktivní kurz festivalu Země na Talíři
2-3/12/2016
https://www.facebook.com/events/1758564771075702/

54. Daně v ráji Impact HUB Brno – přenáška a workshop
14/12/2016

55. Výroční konference iniciativy Měj se k světu – Střechy pod střechou
19/12/2016
http://mejseksvetu.cz/wp-content/uploads/2016/12/strechypodstrechou_program.pdf

Ozvěny festival Země na talíři

1.

6.1.2016

ekocentrum Huslík

2.

20.1.2016

ekocentrum Huslík

3.

5.2.2016

MK Středisko

4.

13.2.2016

Semínkovny

5.

18.2.2016

KRNAP

6.

23.2.2016

ARPOK

7.

25.2.2016

Bistrá kráva

8.

4.3.2016

MK Středisko

9.

7.3.2016

http://kinohoblina.cz/

10. 21.3.2016

http://kinohoblina.cz/

11. 30.3.2016

http://kinohoblina.cz/

12. 29.3.2016

cooland

13. 4.4.2016

http://kinohoblina.cz/

14. 11.4.2016

http://kinohoblina.cz/

15. 13.4.2016

Semínkovny

16. 22.4.2016

Den země,

17. 22.4.2016

kino Sokol

18. 23.4.2016

četnická stanice

19. 22.4.2016
20. 15.5.2016

Street Food Festival

21. 24.5.2016
22. 12.6.2016

Greenglasses

23. 26.5.
24. 16.6.2016

Ekoškola

25. 19.7.2016

Ekumenická akademie, KPMG

26. 6.8.2016
27. 15.9.2016

Semínkovna, Langhans

28. 17.9.2016

Semínkovna, Cooland, Stará škola

29. 18.9.2016

Street Food Festival

30. 27.9.2016

Kinokavárna, Komunitní centrum

31. 29.9.2016

Cooland

32. 13.10.2016 ARPOK
33. 1.11.2016

Paběrkování po brněnsku

Poděbrady
Poděbrady
Javorník
Praha

Vrchlabí

Olomouc
Olomouc
Javorník

Olomouc
Olomouc
Olomouc
Praha

Olomouc
Olomouc

Praha Břevnov Městská Knihovna
Kolín

Manětín

Rabštejn nad Střelou
Kopřivnice

Praha - club Cross
Roztoky

Praha- Radlická

AV sociologický ústav
Praha, TA kavárna
Praha
Buš

Praha

Vrané nad Vltavou
Praha - club Cross
Blatná

Praha, Langhans

Olomouc, IF kavárna
Brno, Bajkazyl

34. 15.11.2016 Ekolyceum
35. 22.11.2016 Ekolyceum
36. 29.11.2016 Ekolyceum
37. 9.11.2016

Čajovna harmonie Opava
Čajovna harmonie Opava
Čajovna harmonie Opava

Jihočeská univerzita, ekonomická fakulta České Budějovice

38. 14.11.2016 Jihočeská univerzita, ekonomická fakulta České Budějovice
39. 21.11.2016 AV ČR, Institut experimentální botaniky
40. 24.11.2016 Semínkovna
41. 2.12.2016

Glopolis, ZnT

42. 4.12.2016

Greenglasses

43. 12.12.2016 Kinokavárna kina Máj
44. 19.12.2016 Kinokavárna kina Máj
45. 12.12.2016 Falk

Olomouc, Pevnost poznání
KD Ládví
Praha

Praha, Sustainability day
Litoměřice
Litoměřice
Brno

Klíčové příspěvky k setkáním, která organizovali jiní
1. Seminář o zahraniční a rozvojové spolupráci
Host Ondřej Kopečný
http://bit.ly/1Q1cz98

2. Diskuse Paris Climate Change Conference - What Comes Next?
Host Klára Sutlovičová
https://www.facebook.com/events/1141418139203327/

3. Přednáška o obnovitelných zdrojích energie v rámci Česko-rakouského dialogu k

obnovitelným zdrojům
8/6/2016
Účast: Vojtěch Kotecký

4. Kurz Global Food Challenge pro University Study Abroad Consortium (USAC), Praha
25/5/ – 16/6/2016
Účast: Christine Doležalová
5. Příspěvek na konferenci ČZU o ekonomických příležitostech ochrany přírody
28/6/2016
Účast: Vojtěch Kotecký

6. Prezentace výstupů projektu adaptace budov na změnu klimatu na mezinárodní

konferenci C4E Forum v Bulharsku
24/6/2016
Účast: Klára Sutlovičová

7. Moderování panelu o budoucnosti uhlí s ohledem na výsledky Pařížské dohody, Letní škola
energetiky, Slovensko

1/7/2016
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1061867897202485.1073741843.136729903049627&typ
e=3

8. Klimatická konference OSN Maroko
Listopad 2016
Účast Klára Sutlovičová
9. Daně v ráji na ČVUT – přednáška
14/11/2016

10. Daně v ráji na ČVUT – druhá přednáška
15/11/2016
11. Daně v ráji na PřF UK – přednáška
8/12/2016

12. Daně v ráji na FSV UK – přednáška
13/12/2016

Publikace

Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu
http://glopolis.org/cs/clanky/parizska-dohoda-prelomovy-krok-pro-ochranu-klimatu/
Jak ovlivní pařížská dohoda českou politiku?
http://glopolis.org/cs/clanky/jak-ovlivni-parizska-dohoda-ceskou-politiku/
Studie Atlas uhlí
http://glopolis.org/cs/clanky/atlas-uhli/

Studie Jak připravit budovy na letní horka
http://glopolis.org/cs/clanky/jak-pripravit-budovy-na-letni-horka/

Připomínková zpráva k ČR 2030 aneb krok za krokem k národní strategii
http://mejseksvetu.cz/nase-aktivity/pripominkova-zprava-k-cr-2030-aneb-krok-za-krokem-k-narodnistrategii/
Menu pro změnu: Proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin
https://www.eatresponsibly.eu/cs/materials/

Estimating The Costs Of International Corporate Tax Avoidance: The Case Of The Czech Republic
https://glopolis.org/_publications/studie-estimating-the-costs-of-international-corporate-tax-avoidancethe-case-of-the-czech-republic
Survival of the Richest
http://glopolis.org/wp-content/uploads/2016_EURODAD_Survival-of-the-richest.pdf

Kudy teče palmový olej: Mastnotě na stopě
https://glopolis.org/_publications/kudy-tece-palmovy-olej-mastnote-na-stope

Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: Strategie, nástroje a doporučení
(pouze tištěná verze)
Why is it important to know the real onwer – Current debate about public registries of beneficial
owners under Anti-Money Laundering agenda
Prosinec 2016
Public Country-by-Country Reporting – Why it can increase tax transparency?
Prosinec 2016

Mediální výstupy

Tiskové zprávy, otevřené dopisy

TZ zprávu k začátku kampaně Daně v ráji
Společná tisková zpráva s DOX k veřejné debatě o daních
Společná tisková zpráva: Dohoda o ochraně klimatu žije dál, Trumpovi navzdory
https://glopolis.org/_press/spolecna-tiskova-zprava-dohoda-ochrane-klimatu-zije-dal-trumpovi-navzdory
Odpověď Glopolis a TI na tiskovou zprávu Ministerstva financí reagující na Otázky Václava Moravce z
neděle 23. 10. 2016
https://glopolis.org/_press/odpoved-glopolis-a-ti-na-tiskovou-zpravu-ministerstva-financi-reagujici-naotazky-vaclava-moravce-z-nedele-23-10-2016
Společná tisková zpráva TI a Glopolis: Evidence skutečných vlastníků – promarněná šance?

https://glopolis.org/_press/spolecna-tiskova-zprava-ti-a-glopolis-evidence-skutecnych-vlastnikupromarnena-sance

Společný tiskový komentář Glopolis, Centra pro dopravu a energetiku, Greenpeace, Hnutí DUHA a
Klimatické koalice: Nová vládní politika ochrany klimatu omezí plýtvání uhlím. V pomoci
ohroženým zemím se zvládáním klimatických změn však selhává
https://glopolis.org/_press/spolecny-tiskovy-komentar-glopolis-centra-dopravu-energetiku-greenpeacehnuti-duha-klimaticke-koalice-nova-vladni-politika-ochrany-klimatu-omezi-plytvani-uhlim-pomociohrozenym-zemim-se
Češi jsou kritičtí k daňovým únikům velkých firem, menší úniky jimi omlouvají
https://glopolis.org/1945/cesi-jsou-kriticti-k-danovym-unikum-velkych-firem-mensi-uniky-jimiomlouvaji
Tisková zpráva happeningu „Lovec daní“

Tisková zpráva happeningu „Daňohled“

Glopolis v médiích
1. ČRo - reportáž o izraelských solárních technologiích

Host: Vojtěch Kotecký
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/energie-ze-slunce-mozna-vyrazne-zlevni-izrael-vyvinulefektivnejsi-panely--1569781

2. ČRo – reportáž o CHKO Brdy
Host: Vojtěch Kotecký
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/brdy-readies-for-opening-as-nature-reserve

3. Lidové noviny - Komentář o Brabcově návrhu na kontrolu domácích kamen a protestech
ODS
Autor: Vojtěch Kotecký

4. Lidové noviny – Orientace: Řekni ďáblovi možná
Autor: Vojtěch Kotecký
bit.ly/Kotecky_jadro-obnovitelnezdroje

5. ČRo Plus – výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
16/3/2016
Host Ondřej Kopečný
http://m.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/zpusob-daneni-zisku-google-mcdonalds-ikea-nebo-apple-jedle-analytika-na-hrane-etiky—1594216

6. Otázky Václava Moravce - výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
20/3/2016
Host Ondřej Kopečný
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

7. ČRo Plus
4/3/2016 od 13:45
Host Jiří Čáslavka
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2016-03-04/13

8. Parlamentní listy - výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
Parafráze
27/2/2016
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vase-vec-Lidem-nejvice-vadi-danove-uniky-uvelkych-firem-423750

9. Rádio Praha (vysílání ČRo do zahraničí) - výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
Rozhovor
25/2/2016
http://www.radio.cz/cz/rubrika/bulletin/denni-souhrn-zprav-2016-02-25

10. BLESK - výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
Parafráze
24/2/2016
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-krimi/376231/pruzkum-cesi-za-danove-uniky-kritizuji-nejvicevelke-firmy.html
11. EUROZPRAVY.CZ - výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
Parafráze
24/2/2016
http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/146603-cesi-za-danove-uniky-kritizuji-nejvice-velkefirmy/
12. Svobodný monitor - výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
Parafráze/citace
23/2/2016

http://www.svobodnymonitor.cz/ekonomika/danove-uniky-delaji-v-cr-velke-a-mezinarodni-firmy-nezivnostnici-mysli-si-lide/

13. E15 - výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
Parafráze
24/2/2016
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/cechum-vadi-kraceni-dani-u-velkych-firem-k-jednotlivcum-jsoushovivavejsi-1274106

14. ČTK - výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
Parafráze/citace
24/2/2016
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-cesi-za-danove-uniky-kritizuji-nejvice-velke-firmy/1319008
15. iHned.cz- výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
Parafráze/citace
22/2/2016
http://domaci.ihned.cz/c1-65174500-pruzkum-babis-by-se-mel-zamerit-na-danove-uniky-velkychkorporaci-ne-u-zivnostniku
16. Aktuálně.cz - výzkum Median pro Glopolis o daňových únicích
Parafráze/citace
22/2/2016
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/zprava-pro-babise-dane-krati-hlavne-velke-firmy-mysli-sivet/r~44ad0b6ed96f11e5aa720025900fea04/

17. Storyboard k výročí aféry SwissLeaks
Infografika
12/2/2016
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.975027012553241.1073741836.136729903049627&type
=3
18. Komentář k výročí aféry SwissLeaks
Autor: Ondřej Kopečný
12/2/2016
https://www.facebook.com/notes/glopolis/swissleaks-kdy%C5%BE-banka-kryjepodvodn%C3%ADky/975025675886708

19. Beseda o potravinové bezpečnosti v České Televizi – Dobré ráno s ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/416236100071020/
19. 2. 2016
Marie Plojharová

20. Pražský Deník,
5. 3. 2016
rozhovor, Marie Plojharová
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/i-lide-kteri-maji-dost-penez-lezou-do-kontejneru-vadi-jim-plytvanijidlem-20160305.html

21. Blog iHned.cz – EET versus daňové úniky velkých firem
Autor: Ondřej Kopečný
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65158990-na-male-podniky-si-posviti-eet-kdo-dohledne-na-ty-velke
22. Idnes
5. 4. 2016
Citace: Christine Doležalová
Kvůli jídlu se už pralesy nemýtí, palmový olej jde stále víc do bionafty
http://ekonomika.idnes.cz/palmovy-olej-indonesie-biopaliva-dqn/eko_euro.aspx?c=A160404_204555_eko_euro_kha

23. Bulletin Rozvojovka
článek, autorka: Christine Doležalová
Vstupuje (nejen) rozvojový svět do éry nedostatku zdravého jídla?
24. ČRo Radiožurnál
4. 4. 2016
Rozhovor: Ondřej Kopečný
předtočeno

25. Česká televize - Místo do státní kasy do daňového ráje. Česko přijde každý rok na daních o
57 miliard
4. 4. 2016
Citace/parafráze
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1745425-misto-do-statni-kasy-do-danoveho-raje-ceskoprijde-kazdy-rok-na-danich-o-57
26. Česká televize – Ekonomika - Daňové ráje působí ČR miliardové škody
4. 4. 2016
Rozhovor Ondřeje Kopečného v 90tce ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/216411058130404/

27. Česká televize - Sobotka k Panama Papers: Výsměch poctivě pracujícím lidem
5. 4. 2016
Parafráze
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1745245-sobotka-k-panama-papers-vysmech-poctivepracujicim-lidem
28. ČRo Plus
5. 4. 2016 ráno
Rozhovor

29. ČTK - Analytik: ČR přichází kvůli daňovým rájům o desítky miliard ročně
5. 4. 2016
Citace/parafráze
s reakcemi dalších analytiků
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytik-cr-prichazi-kvuli-danovym-rajum-o-desitky-miliardrocne/1334426
30. Metro – Miliard uniklých do daňových rájů bude víc
5. 4. 2016
Článek, rozhovor
Scan

31. Aktuálně.cz - Živě: Islandský premiér rezignoval kvůli Panama Papers, skončil také šéf
Transparency v Chile
5. 4. 2016
Citace/parafráze
citace teze Ondry
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/online-panama-papers/r~70376f70f5aa11e58b33002590604f2e/
32. Novinky - Daňové ráje připraví Česko ročně až o 57 miliard
5. 4. 2016
Citace/parafráze
http://www.novinky.cz/ekonomika/399540-danove-raje-pripravi-cesko-rocne-az-o-57-miliard.html
33. Novinky - Obamovo vítězství. Pfizer zrušil obří fúzi, zdanění se nevyhne
6. 4. 2016

Citace/parafráze
http://www.novinky.cz/ekonomika/399678-obamovo-vitezstvi-pfizer-zrusil-obri-fuzi-zdaneni-senevyhne.html
34. E15 – Glopolis: V daňových rájích zmizí z Česka ročně až 57 miliard
5. 4. 2016
Citace/parafráze
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/glopolis-v-danovych-rajich-zmizi-z-ceska-rocne-az-57-miliard1285295

35. Týden - Daňové ráje připraví Česko ročně o 57 miliard na daních
5. 4. 2016
Citace/parafráze
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/danove-raje-pripravi-cesko-rocne-o-57-miliard-nadanich_378544.html

36. Blesk - Glopolis: Daňové ráje připraví ČR ročně až o 57 mld. Kč na daních
5. 4. 2016
Parafráze
ČTK se zmínkou Glopolis a citací premiéra Sobotky
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-krimi/384937/glopolis-danove-raje-pripravi-cr-rocne-az-o-57mld-kc-na-danich.html

37. Eurozprávy.cz - Daňové ráje? Česko ročně přijde o 57 miliard, k politikům směřuje ostrá
výzva
5. 4. 2016
Citace/parafráze
http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/150834-danove-raje-cesko-rocne-prijde-o-57-miliardk-politikum-smeruje-ostra-vyzva/
38. Econnect - Výzva politikům: Zaměřte se na daňové ráje!
5. 4. 2016
Citace/parafráze
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2462855&s=t&f=v

39. DVTV - Česko kvůli daňovým rájům přichází o desítky miliard, platí tak i za veřejné
zakázky, tvrdí analytik
6. 4. 2016
Rozhovor: Ondřej Kopečný v DVTV o Panama Papers
http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-6-4-2016-danove-raje-a-cesko-natalie-kocab-navratirack/r~d964a8e0fc0411e587030025900fea04/r~979c8500fb6311e5be7c0025900fea04/
40. Rádio Zet
7. 4. 2016
Rozhovor: Ondřej Kopečný o Panama Papers a daňových rájích
41. ČRo Radiožurnál
8. 4. 2016 předtáčeno odpoledne
Rozhovor: Ondřej Kopečný o Panama Papers a daňových rájích
42. ČRo Plus
11.4. 7:30 ráno
Rozhovor: Ondřej Kopečný o daňových rájích

43. Neviditelný pes – POLITIKA: Zloděj křičí „Chyťte zloděje!
11. 4. 2016
Parafráze
blog Markéty Šichtářové, Glopolis zmíněn

http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-zlodej-krici-chytte-zlodeje-dsy/p_politika.aspx?c=A160409_175846_p_politika_wag
44. Lidové noviny – Panama papers jako příležitost
12. 4. 2016
Komentář
Scan

45. Blog Ihned.cz - Může Evropská unie lépe kontrolovat daňové ráje?
12. 4. 2016
Autor: Ondřej Kopečný
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65245810-muze-evropska-unie-lepe-kontrolovat-danove-raje

46. Radio Zet - „Stát by měl vnímat daňového poplatníka jako klienta,“ říká Ondřej Kopečný
14. 4. 2016
Rozhovor s O. Kopečným
http://www.zet.cz/tema/stat-by-mel-vnimat-danoveho-poplatnika-jako-klienta-rika-ondrej-kopecny8424

47. Česká televize – Akta OVM
17. 4. 2016
Parafráze
David Ondráčka v Otázkách Václava Moravce – zmíněn Glopolis
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/216411030510417-otazkyvaclava-moravce-2-cast/obsah/465818-david-ondracka-reditel-transparency-international
48. blog ihned.cz
19. 4. 2016
Parafráze
Reakce na vystoupení Lukáše Kovandy na naší daňové besedě v DoXu
http://masare.blog.ihned.cz/c1-65255150-kam-se-podela-obcanska-vychova

49. ECHO 24 - Daňové ráje? Stát získá jen tisícinu na doměřovacích daních
20. 4. 2016
Parafráze
Unie daňových poradců reaguje na údaj Glopolisu (ne úplně přesně citovaný) apelem na snížení daní
http://echo24.cz/a/ivSbv/danove-raje-stat-ziska-jen-tisicinu-na-domerovacich-danich
50. Ihned (Hospodářské noviny),
20. 4. 2016
koncept článku, citace, Marie Plojharová
http://archiv.ihned.cz/c1-65256640-obchody-prestanou-vyhazovat-jidlo
51. Český rozhlas, Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře,
20.4.2016, 12:10
rozhovor, Marie Plojharová
http://archiv.ihned.cz/c1-65256640-obchody-prestanou-vyhazovat-jidlo

52. Rádio Wave - Výběr z médií: Jak na daňové ráje, jak se vyhnout rozvodu a jak bojovat
s hladem
8. 4. 2016
Citace/parafráze
http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/vyber-z-medii-jak-na-danove-raje-jak-sevyhnout-rozvodu-a-jak-bojovat-s-hladem--1601436
53. Rádio Wave - TAX TOUR
25. 4. 2016 od 17:00
Rozhovor + Citace/parafráze v článku

http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/pres-caru-povedou-panama-papers-ke-zmenesvetoveho-radu--1607788

54. Novinky - Úvod do praktické sociologie: Soumrak státu. Daňové ráje – brzda Třetího světa
26. 4. 2016
Daniel Prokop
Citace/parafráze
http://www.novinky.cz/kultura/salon/401397-uvod-do-prakticke-sociologie-soumrak-statu-danoveraje-brzda-tretiho-sveta.html
55. Právo - Úvod do praktické sociologie: Soumrak státu. Daňové ráje – brzda Třetího světa
26. 4. 2016
Daniel Prokop
Citace/parafráze
Print

56. Video na podporu Antoine Deltoura - petice
26/4/2016
Video
https://www.facebook.com/events/1740914432815919/

57. Blog Ihned.cz - Jak můžou čeští politici zakročit proti anonymním firmám?
28. 4. 2016
Autor: Ondřej Kopečný
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65269760-jak-muzou-cesti-politici-zakrocit-proti-anonymnim-firmam

58. Rádio Zet – Ondřej Kopečný rozhovor s L. Kovandou
28. 4. 2016
Rozhovor
http://www.zet.cz/tema/abychom-omezili-presuny-zisku-je-treba-harmonizace-danovych-pravidel-rika-okopecny-8578
59. ČT Události - České dopady kauzy Panama Papers
10. 5. 2016
Host: Ondřej Kopečný/rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100510/
60. Rádio Zet – Panama Papers
vstup kolem 8.35 (cca 4 minuty)
11. 5. 2016
Host: Ondřej Kopečný/rozhovor
61. ČRo Plus – Panama Papers
vstup kolem 17.30 (cca 4-6 minut)
12. 5. 2016
Host: Ondřej Kopečný/rozhovor

62. Blog Ihned.cz - Máme se stát daňovým rájem?
12/5/2016
Autor: Ondřej Kopečný
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65289050-mame-se-stat-danovym-rajem
63. Ekolist.cz - Pokud Evropská unie neratifikuje Pařížskou dohodu, bude jen pouhý
pozorovatel klimatického dění
20/4/2016
Citace: Klára Sutlovičová
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pokud-evropska-unie-neratifikuje-parizskou-dohodu-budejen-pouhy-pozorovatel-klimatickeho-deni

64. EurActiv.cz – Pařížská dohoda může vstoupit v platnost bez EU
20/4/2016
Citace: Klára Sutlovičová
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/parizska-dohoda-muze-vstoupit-v-platnost-bez-euunie-by-pak-nemohla-ovlivnovat-globalni-klimatickou-politiku-013266
65. E15.cz – Oteplování se zrychluje, Evropa i Česko musí přitvrdit při snižování emisí
20/4/2016
Citace: Klára Sutlovičová
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/oteplovani-se-zrychluje-evropa-i-cesko-musipritvrdit-pri-snizovani-emisi-1289398

66. Parlamentnilisty.cz – Méně ropy, plynu i uhlí. Ministr Brabec podepíše v New Yorku
klíčovou dohodu
21/4/2016
Citace: Klára Sutlovičová
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mene-ropy-plynu-i-uhli-Ministr-Brabec-podepise-vNew-Yorku-klicovou-dohodu-432119
67. ihned.cz - Expres z první koleje už odjel
22/4/2016
Komentář: Vojtěch Kotecký
http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65261480-expres-z-nbsp-prvni-koleje-uz-odjel

68. ČT - Česku se daří snižovat emise, podle ekologů se může snažit víc
23/4/2016
Citace: Klára Sutlovičová
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1764877-cesku-se-dari-snizovat-emise-podle-ekologu-semuze-snazit-vic
69. Respekt – Pandemie?
23/4/2016
Článek: Vojtěch Kotecký
http://www.respekt.cz/tydenik/2016/17/pandemie

70. Ekonom.cz – Technologická budoucnost po Česku: budeme žít s čipem pod kůží, z aut se
stanou sklady energie
4/5/2016
Citace: Klára Sutlovičová
http://ekonom.ihned.cz/c1-65270570-technologicka-budoucnost-po-cesku-budeme-zit-s-cipem-podkuzi-z-aut-se-stanou-sklady-energie

71. idnes.cz - Česko ztrácí čtyři hektary půdy týdně. Bude hůř, varují ekologové
24/5/2016
Citace: Vojtěch Kotecký
http://ekonomika.idnes.cz/zemedelska-puda-snemovna-zabor-dml/ekonomika.aspx?c=A160524_162725_domaci_fer
72. Penize.cz,
25.7.2016
citace, Jiří Marek
http://www.penize.cz/nakupy/314220-jak-usetrit-nevyhazujte-jidlo

73. Pražský deník – Společná lednice
16/9/2016
Citace/parafráze
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-praze-se-lide-deli-o-kola-knihy-ale-i-o-jidlo-20160916.html

74. Blesk - Festival Země na talíři (veřejná lednice)
18/9/2016
Citace/parafráze
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/419092/s-plytvanim-je-konec-nadezda-v-biooku-pojme-nevyuzite-jidlo-a-preda-ho-dal.html

75. The Learning Teacher Magazine,
19. 9. 2016
článek o projektu Menu pro změnu, fotografie z české ekoškoly zapojené do projektu na titulní straně
http://www.learningteacher.eu/sites/learningteacher.eu/files/attachments/the_learning_teacher_magazi
ne_3-2016.pdf
76. Hobulet – Festival Země na talíři (strana 6)
10/2016
Pozvánka
http://hobulet.cz/archiv/2016_10.pdf

77. ČRO Plus - Festival Země na talíři
29/9/2016 (7:25)
Rozhovor
http://www.rozhlas.cz/plus/trendy/_zprava/nadezda-z-letne-komunitni-prazska-ctvrt-otevrela-verejnoulednici--1654735
78. Evropa si došlápne na daňové úniky, Britové budou stíhat účetní a poradce
17/8/2016
Citace Ondřej Kopečný
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/evropa-si-doslapne-na-danove-uniky-britove-budou-stihatucetni-a-poradce-1315037
79. E15 - Británie si došlápne na daňové poradce a účetní
18/8/2016
Citace: Ondřej Kopečný
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/evropa-si-doslapne-na-danove-uniky-britove-budou-stihatucetni-a-poradce-1315037
80. E15.cz - Babišovi lidé jdou proti aktivistům, nechtějí ukázat konečné majitele firem
1/9/2016
Citace Ondřej Kopečný
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/babisovi-lide-jdou-proti-aktivistum-nechteji-ukazat-konecnemajitele-firem-1318052

81. Blog Respekt.cz - Kauza Apple ukazuje negativní dopad daňových rájů na hospodářskou
soutěž
2/9/2016
Autor František Nejedlý
http://nejedlyfrantisek.blog.respekt.cz/kauza-apple-danove-raje-soutez/

82. Blog Ihned.cz - Kauza Apple ukazuje negativní dopad daňových rájů na hospodářskou
soutěž
4/9/2016
Autor: Ondřej Kopečný
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65423860-kauza-apple-ukazuje-negativni-dopad-danovych-raju-nahospodarskou-soutez
83. BAD – Blog Respekt.cz - Pomohou naši politici zkrotit daňové ráje? Otázka za miliardy.
7/9/2016
Blog František Nejedlý
http://nejedlyfrantisek.blog.respekt.cz/pomohou-nasi-politici-zkrotit-danove-raje/

84. BAD - Tax Justice Blogging Day: Transparentnost korporátních daní a daňové ráje
7/9/2016
Blog Jana Simonová
http://glopolis.org/cs/clanky/tax-justice-blogging-day-transparentnost-korporatnich-dani-danove-raje/
85. BAD – Blog Ihned.cz - Proč se politici bojí veřejnosti
7/9/2016
Blog Ondřej Kopečný
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65429560-proc-se-politici-boji-verejnosti

86. BAD – Blog Respekt.cz - Daňové a emisní úniky – spojené nádoby
7/9/2016
Blog František Marčík
http://marcik.blog.respekt.cz/danove-a-emisni-uniky-spojene-nadoby/

87. BAD – Blog Aktualne.cz - Každý musí platit daně - ale někteří jsou si rovnější
7/9/2016
Blog Petr Kutílek
http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-kutilek.php?itemid=27953

88. BAD – Blog - Úniky do daňových rájů: Evidence skutečných vlastníků bohužel nebude
přístupná veřejnosti
7/9/2016
Blog Petr Janský
https://petrjansky.cz/2016/09/07/uniky-do-danovych-raju-evidence-skutecnych-vlastniku-bohuzelnebude-pristupna-verejnosti/
89. BAD – Daňová transparentnost je základ!
7/9/2016
Blog Václav Láska
http://www.vaclavlaska.cz/dane_jsou_zaklad
90. BAD - Deník Referendum - O daních
7/9/2016
Blog Tomáš Tožička
http://denikreferendum.cz/clanek/23682-o-danich

91. BAD – Aktualne.cz – Jak Kellner s Generali prodali Broučkovi maminku
7/9/2016
Blog Tomáš Tožička
http://blog.aktualne.cz/blogy/tomas-tozicka.php?itemid=27957

92. Mediář – Nechci daně v ráji / Příběh lovce ze Šumavy
27/9/2016
Parafráze
http://galeriereklamy.mediar.cz/reklama/nechci-dane-v-raji-pribeh-lovce-ze-sumavy/

93. Český rozhlas Plus, Zaostřeno, říjen 2016
rozhovor o potravinové bezpečnosti k Mezinárodnímu dni potravin, Tereza Čajková, Marie Plojharová
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3723401
94. ČRo Plus
2/10/2016 (21:25)
Rozhovor František Nejedlý

95. ČT OVM – Téma OVM: Tajemní majitelé firem
23/10/2016

Host: Ondřej Kopečný/rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclavamoravce/216411030501023/video/500049

96. Domy na Jižní Moravě nejsou připraveny na letní parna
První zprávy
1/6/2016
Parafráze
http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/regiony/domy-na-jizni-morave-nejsou-pripraveny-naletni-parna/
97. Domy na Jižní Moravě nejsou připraveny na letní parna
Naše noviny
1/6/2016
Parafráze
http://nasenoviny.unas.cz

98. Domy na Jižní Moravě nejsou připraveny na letní parna
Jihomoravské noviny
1/6/2016
Parafráze
http://www.jihomoravskenovinky.cz/sid=kv55pt7494di5mf2kifaorl7r7/zpravy/regiony/domy-na-jiznimorave-nejsou-pripraveny-na-letni-parna/
99. Ekonomika24: Česko a snižování emisí
19/6/2016
Host: Vojtěch Kotecký/rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1821392-cesko-se-chysta-na-dalsi-snizovani-emisimoznych-cest-je-vice
100.
Lidové noviny: Ekofarmy, biopotraviny a rozum
9/7/2016
Autor: Vojtěch Kotecký (jen tištěná verze)

101.
Magazín Leonardo ČRo Plus: Povodně v Číně a klimatická změna
22/7/2016
Host: Klára Sutlovičová /rozhovor
http://www.rozhlas.cz/plus/porady/_porad/101016

102.
Respekt – Koniklec a mateřídouška
23/7/2016
Autor: Vojtěch Kotecký
https://www.respekt.cz/tydenik/2016/30/koniklec-a-materidouska

103.
ČT24 - Do konce roku lidstvo žije na ekologický dluh
10/8/2016
Host: Vojtěch Kotecký/rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058060810/
104.
Respekt – Předpisy v zemi nedůvěry
27/8/2016
Autor: Vojtěch Kotecký
https://www.respekt.cz/tydenik/2016/35/predpisy-v-zemi-neduvery
105.
Respekt – Kvítko vlasti
29/10/2016
Autor: Vojtěch Kotecký
https://www.respekt.cz/tydenik/2016/44/kvitko-vlasti

106.
ČT1 – Události: Pařížská dohoda vstupuje v platnost
3/11/2016
Host: Klára Sutlovičová/rozhovor

107.
ČT24 – Horizont: Pařížská dohoda vstupuje v platnost
4/11/2016
Host: Vojtěch Kotecký/rozhovor

108.
ČT24 – web - Pařížská klimatická dohoda vstoupila v platnost
4/11/2016
Citace: Klára Sutlovičová
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1949850-parizska-klimaticka-dohoda-vstoupila-v-platnostmnohem-rychleji-nez-se-cekalo
109.
Respekt
listopad 2016
zaslaná data o plýtvání potravinami pro hlavní článek čísla, Marie Plojharová
https://www.respekt.cz/tydenik/2015/46/zakazane-potraviny

110.
Respekt - Velký bílý kouřící žralok
7/11/2016
Citace: Klára Sutlovičová
https://www.respekt.cz/tydenik/2016/45/velky-bily-kourici-zralok?issueId=100145
111.
ČRo Plus - zprávy - o COP 22 v Maroku
16/11/2016 (po 13:15)
Rozhovor: Klára Sutlovičová

112.
Blog Ihned.cz - Když státy "válčí" o daně
Autor Ondřej Kopečný
27/12/2016
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65566250-kdyz-staty-bdquo-valci-ldquo-o-dane

113.
Blog Ihned.cz - Mezinárodní daňové reformy: loď, do které teče
Autor Ondřej Kopečný
8/12/2016
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65549130-mezinarodni-danove-reformy-lod-do-ktere-tece

114.
Respekt – Ctěný Nobelův výbore
Společnost/Civilizace autor: Vojtěch Kotecký
10/12/2016
https://www.respekt.cz/tydenik/2016/50/cteny-nobeluv-vybore?issueId=100159
115.
Rozhovor k festivalu Země na talíři ve Studiu ČT24
14/10/2016
Rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1936368-rozhovor-k-festivalu-zeme-na-taliri

116.
Rozhovor v Pražském deníku: Země na talíři upozorní na plýtvání jídlem či zábory
půdy
13/10/2016
Rozhovor: Barbora Kebová
http://prazsky.denik.cz/pribeh-prazana/zeme-na-taliri-upozorni-na-plytvani-jidlem-20161013.html
117.
Ekolist.cz: V pražském kině Bio Oko začíná filmový festival Země na talíři
13/10/2016
Článek
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-kine-bio-oko-zacne-filmovy-festival-zeme-na-taliri
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