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HLAVNÍ ÚSPĚCHY GLOPOLIS V ROCE 2009 

• Společně  s dalšími  partnery  Glopolis  inicioval  a  zpracoval  kapitolu  o  finančním rozměru 
rozvojové  spolupráce  do  stínové  zprávy  evropské  platformy  CONCORD  o  soudržnosti 
evropských politik ve prospěch chudých zemí.  V následném sdělení  pak Evropská komise 
vyslyšela volání nevládních organizací a finance se (spolu s obchodem) staly jednou z nových 
prioritních oblastí, v nichž chce EU zvýšit soudržnost svých politik s rozvojovými cíli. 

• Ve spolupráci s národní rozvojovou platformou FoRS a Odborem rozvojové spolupráce MZV 
se Glopolis podařilo posunout problematiku soudržnosti politik pro rozvoj výše i na domácí  
politické  agendě  a  přispět  k jejímu  naplnění  konkrétními  kroky.  Vládá  ČR  ve  své  nové 
Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce na léta 2010-2017 schválila jasný závazek zvýšit 
koherenci českých politik ve prospěch rozvojových cílů.

• Glopolis se podařilo vyvolat  větší veřejnou i politickou diskusi o potravinové krizi,  kterou 
české předsednictví  EU přecházelo mlčením.   Jedna z předsednických konferencí  Glopolis 
přivedla  do Prahy přední  mezinárodní  experty na zemědělskou politiku,  včetně zvláštního 
zpravodaje  OSN pro právo na potraviny O.  De Schuttera.  Za účasti  náměstků  z několika 
ministerstev a později v českých médiích došlo k zpochybnění tradiční pozice české vlády, že 
další  liberalizace  zemědělského  obchodu  je  efektivním  řešením  hladu  a  potravinové 
bezpečnosti  ve  světě  a  vyzdvižení  akutních  problémů,  jako  jsou  tvorba  cen  a  stabilizace 
zemědělských trhů. 

• Za  pomoci  společné  publikace,  seminářů,  tiskových  zpráv,  mediálních  článků  a  cílených 
politických schůzek se Glopolis a české klimatické koalici podařilo dostat do povědomí české 
veřejnosti, médií a politiků rozvojový rozměr klimatických změn, které byly doposud v ČR 
vnímány jen jako úzce environmentální problém s pozorností upřenou pouze na dopady změn 
podnebí v ČR. Rozvojový rozměr se stal součástí českých pozic pro mezinárodní vyjednávání 
o  klimatických  změnách  (zejména  u  Ministerstva  životního  prostředí)  a  rozvojová 
zodpovědnost se projevuje i finanční podporou (včetně klíčové podpory Ministerstva financí), 
kterou ČR doposud vyhradila pro adaptaci rozvojových zemí na existující změny podnebí. 

• V relativně  nové  oblasti  –  v  podpoře  obnovitelných  zdrojů  energie  na  lokální  úrovni,  se 
Glopolis stal uznávaným partnerem Ministerstva zahraničních věcí. Spolu s dalšími českými  
nevládními  organizacemi  se  Glopolis  podařilo  vytvořit  pracovní  skupinku a  udržet  zájem 
MZV o toto prioritní téma českého předsednictví v oblasti  rozvojové spolupráce i po jeho 
skončení.  Analytik  Glopolis  v  rámci  výzkumného  pobytu  v  Gruzii  identifikoval  několik 
energetických  projektů  a  zprostředkoval  komunikaci  mezi  gruzínskou  a  českou  stranou. 
Vybrané projekty obdrží podporu z české oficiální rozvojové pomoci. 
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1. SLOVO NA ÚVOD

Rok 2009 byl pro Glopolis zatěžkávací zkouškou, která však odborně i organizačně celý thinktank 
posunula o nutný kus dopředu. 

Navzdory přípravám znamenalo první předsednictví Rady EU skok do neznáma asi pro většinu lidí, 
kteří  se  na  něm podíleli.  Jen  pouhé  množství  informací  a  politických  procesů,  které  bylo  třeba 
sledovat, množství cest, koordinačních a politických schůzek a mediální práce, do kterých jsme byli  
zapojení, dalo lidem i celé organizaci značně „zabrat“. Nevládním organizacím, aktivním v politice, 
však  především  přineslo  ojedinělou  příležitost,  jak  nahlédnout  pod  pokličku  evropské  a  velké 
mezinárodní politiky,  prohloubit své vědomosti, dovednosti a kontakty.  Škoda jen nezodpovědného 
pádu vlády přesně ve chvílích, kdy svou velkou globální školou procházela i česká politika a státní  
správa!  

České předsednictví navíc přišlo v době, kdy ČR, Evropu i svět rmoutily různé globální krize. Světová 
finanční krize se poměrně rychle proměnila v globální ekonomickou recesi, s níž na chvíli odezněly i 
vysoké ceny ropy, potravin a dalších komodit.  Vyhlídky nejchudších zemí se však nijak nezlepšily.  
Na tato „krizová“ témata se objevily inspirativní studie erudovaných odborníků, zazněla povzbudivá 
prohlášení politiků, proběhly kritické konference a zajímavé dikuse. Glopolis se od počátku snažil 
pojímat krizi jako příležitost a snažil se této turbulentní doby využít především k cizelování své vize a 
strategie další práce. Naděje mnoha organizací občanské společnosti, že tyto provázané krize povedou 
k hlubší reflexi,  natož reformě pravidel globální ekonomiky – například obchodní liberalizace - se 
ovšem příliš nenaplnily.

Neuskutečnil  se  ani  kýžený  globální  obrat  k nízkouhlíkové  ekonomice.  Ostře  sledovaný  vlak  do 
Kodaně,  jejž  doprovázela  bezprecedentní  mobilizace  občanské  společnosti  na  Severu  i  Jihu  (také 
v Praze například během Obamovy návštěvy), ztratil páru už notný kus před prosincovým summitem v 
království dánském. Od té doby se sice nepodařilo do mezinárodních klimatických jednání vdechnout 
nový život, ale to mnoho neubralo na nasazení nevládních organizací, včetně Glopolis. Jedna z kolejí, 
po  kterých  jsme  se  vydali  v roce  2009,  vedla  do  Gruzie  a  k mapování  možností,  jak  podpořit 
obnovitelné zdroje energie na lokální úrovni.   

V přípravě na české předsednictví a během něj se tým Glopolis opět o něco rozrostl. Nové posily však  
přišly také kvůli novému Programu ekonomické, finanční a rozvojové politiky,  který jsme v lednu 
otevřeli ve snaze o hlubší reakci na ekonomickou krizi, a aby posílili naše administrativní zázemí.  
Rokem 2009 mimo jiné končil první velký evropský projekt a Glopolis přešel na náročnější standardy 
účetnictví, vnitřních předpisů a auditu. Nárůst zaznamenal i celkový rozpočet, který se díky novým 
evropským projektům dotknul hranice 10 miliónů korun. 

Výroční  zpráva,  kterou držíte v ruce, řadu těchto změn reflektuje.  Kromě objemnějších finančních 
příloh  nově  obsahuje  také  nástin  metodického  přístupu  Glopolis,  popis  aktivit  a  hlavních  témat 
každého z analytických programů, seznamy různých druhů výstupů, představení lidí za Glopolis a také 
přehled hlavních úspěchů v roce 2009. 

Děkuji všem, kteří nám v loňském roce pomohli, a těším se na další spolupráci ve volebním roce 2010. 
Příjemné čtení!

Petr Lebeda, 
ředitel Glopolis
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2. JAK GLOPOLIS PRACUJE

Analytické  a  vlivové  centrum  -  think-and-do-tank  -  Glopolis  představuje  typ  organizace,  která 
kombinuje  prvky  výzkumné,  osvětové  i  aktivistické.  Ve  své  podstatě  je  především  organizací 
politickou, nikoliv však stranickou. Ačkoliv tři hlavní programy Glopolis se každý soustředí na jinou 
problematiku, spojují je stejná východiska a společná vize, typy aktivit i metody práce.

2.1 Hlavní aktivity

Potravinová, klimatická i ekonomická sekce Glopolis v prvé řadě monitorují politický vývoj v ČR, EU 
i  na  mezinárodní  úrovni,  sledují  mediální  a  odborné diskuse i  práci  organizací  globální  občanské 
společnosti. V rámci každého programu se získané poznatky analyzují, zejména s ohledem na to, jak 
mohou  různá  politická  opatření  (resortní  strategie  a  plány,  komuniké  Evropské  komise  a  závěry 
Evropské rady, volební programy politických stran či připravované parlamentní zákony) dopadat na 
chudé obyvatelstvo rozvojových zemí. 

Výsledkem analýzy je identifikace,  popis a osvětlení  problémů a většinou i  snaha navrhnout jeho 
politické řešení. Přístup k problému se odvíjí zejména od fáze jeho politického životního cyklu. Zcela 
nové problémy,  kterým chudé  země  čelí,  typické  pro  Program ekonomické,  finanční  a  rozvojové 
politiky,  jako  je  například  únik  kapitálu  či  zranitelnost  vůči  externím  ekonomickým  šokům,  se 
Glopolis  snaží  nejprve  prosadit  na  politickou agendu.  Než  se  tak  stane,  je  třeba  problémy dobře 
pochopit, zdokumentovat a dostat do odborného i širšího veřejného povědomí. 

U rozvojových problémů, které politické reprezentace již částečně vnímají, jde většinou o to posunout 
je na politické agendě výš (mezi priority), anebo změnit přístup k nim tam, kde převládající politické 
vnímání nevede k jeho řešení. Takový úkol stojí zejména před Programem potravinové a rozvojové 
politiky, který usiluje o komplexnější pohled na příčiny hladu (potravinové krize) ve světě a zejména 
přehodnocení přístupu k liberalizaci zemědělského obchodu.

Nejvyšší  fází  politického  života  se  vyznačují  problémy,  které  jsou  již  dobře  popsané,  a  panuje 
(většinou  mezinárodní)  shoda  o  potřebě  je  řešit.  Takovou  vysoce  postavenou  (environmentální  a  
rozvojovou)  prioritou  na  agendě  mezinárodního společenství  jsou  dnes  změny klimatu,  na  jejichž 
různé aspekty se  zaměřuje  Program energetické a  rozvojové politiky.  U takových otázek pak jde 
Glopolis  o  analýzu  různých  přístupů  k řešení  a  obhajobu  těch,  které  nejvíce  odpovídají  vizi 
udržitelného, férového a svrchovaného rozvoje chudých komunit. 

K formulaci  problémů a  komunikaci  řešení  slouží  různé nástroje,  v závislosti  na  tom,  na koho se 
Glopolis  obrací.  Nejčastějším nástrojem jsou různé druhy dokumentů – analytické studie pro užší  
odborné kruhy, poziční dokumenty pro politiky, mediální brífingy a tiskové zprávy pro média, články,  
blogy a letáky pro komunikaci s širší veřejností.  

Ve  všech  fázích  politického  cyklu  u  daného  problému  a  pro  všechny cílové  skupiny je  důležitá  
diskuse, která představuje zdroj zpětné vazby, prohloubení analýzy i formu přesvědčování. Značnou 
část svých aktivit proto Glopolis věnuje různým formám dialogu: od komorních schůzek s úředníky 
státní  správy (lobování)  a  neformálních  obědů s  novináři,  přes  koordinační  schůzky s nevládními 
organizacemi,  odborné semináře  a  workshopy s  experty až  po internetové  diskuse,  kulaté  stoly a 
několika-denní mezinárodní konference.
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2.2 Základní přístupy
Kromě toho stojí politická práce Glopolis na čtyřech základních přístupech, metodologických pilířích: 
koherenci  politik,  lidsko-právním přístupu,  hledání  ekonomických  alternativ  a  systémovém pojetí. 
Koncepce  soudržnosti  (koherence)  politik  ve  prospěch  rozvoje  se  již  pevně  usadila  v evropské  i 
mezinárodní (tedy oficiální) rozvojové agendě. Glopolis usiluje o minimalizaci škod, které chudým 
populacím v rozvojových zemích působí některé aspekty nerozvojových politik ČR či EU, jako jsou 
neférová pravidla zemědělského obchodu, emise CO2 nebo tolerance daňových úniků.   

Při  své  práci  Glopolis  vychází  ze  základních  lidských  práv  tak,  jak  je  ustanovily  mezinárodní 
konvence,  a  zasazuje  se  především  o  méně  reflektovaná  prává  ekonomická,  kulturní  a  sociální. 
Takzvaný lidsko-právní přístup k rozvoji se v podání Glopolis zaměřuje na nejvíce zranitelné skupiny 
v chudých zemích, nikoliv rozvojové země jako takové. Boj proti chudobě je pro Glopolis snahou o 
politickou  a  ekonomickou  emancipaci  chudých  lidí  a  rozšiřování  jejich  možností  ovlivňovat 
rozhodovací procesy (včetně evropské a české politiky), které se jich nejvíce týkají a jsou klíčem 
k realizaci jejich práv. 

Jedním z posunů, které vyplývají z lidsko-právního přístupu (a též koncepce rozvojové efektivnosti), 
je zaměření na kvalitu společenského rozvoje spíše než kvantitu hospodářského růstu. V Glopolis se 
domníváme,  že  k řešení  mnoha  globálních,  nejen  rozvojových problémů je  zapotřebí  alternativní 
hospodářský model, resp. moudřejší, bezpečnější způsob měření ekonomického růstu. Ekonomická 
výkonnost  a  úspěch  v globální  soutěži,  na  níž  je  stále  závislejší  prosperita  (práce,  příjmy,  daně) 
rostoucího počtu obyvatel planety, jsou národním zájmem, který vítězí nad jinými politickými zájmy, 
jako jsou ekologie a lidská práva. Země Severu i Jihu tak prosazují ekonomický růst jen s minimálním 
ohledem na to, jaké hodnoty a kde vskutku rozvíjí a jaké poškozuje. 

Takových  změn,  jakou  je  změna  pravidel  hospodářského  modelu,  nelze  docílit  jedinou  resortní 
politikou, ani rozhodnutím jediné země. Podobně jsou vzájemně provázané, mnohovrstevnaté a často 
nepřímé i  důvody,  proč česká a evropská politika vedou k poškozování  chudých komunit  a jejich 
lidských práv. Efektivní boj s chudobou a bezmocí si proto podle Glopolis vyžaduje systémové pojetí: 
zohledňování domácích i mezinárodních faktorů, transdisciplinární a multilaterální přístup a zaměření  
na příčiny, spíše než příznaky rozvojových problémů. 
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3. PROGRAMY A HLAVNÍ TÉMATA

3.1 Rozvoj společné vize

Finanční a ekonomická krize, jež vypukla v roce 2008, vedla ke globální recesi v roce 2009. Kromě 
řady konkrétních problémů, jež způsobila společnostem po celém světě, také zpochybnila stávající  
ekonomický model, založený na úzké definici toho, co je přínos a co náklad v našem ekonomickém 
chování, na maximalizaci svobodného trhu a omezené roli kolektivního rozhodování.
 
Ukázalo se, že kromě rostoucích nerovností uvnitř většiny zemí i mezi nimi a poškozování globálního  
ekosystému  se  světový hospodářský růst  projevuje  i  čím dál  větší  nepředvídatelností.  Coby krize 
globální nám jasně připomněla, že jak příčiny, tak důsledky řady závažných ekonomických trablů se  
neomezují jen na chudé země Jihu (a jejich mnohdy značně nezodpovědné vlády), nýbrž se stejně tak 
týkají i bohatých zemí Severu. 

Mezinárodní společenství,  zdá se, stojí  před nelehkým dilematem:  jak rychle obnovit hospodářský 
růst, na němž je dnes většina obyvatel světa závislá, ale přitom se vyhnout vysoké ceně, kterou jsme za 
něj doposud platili. Ceně v širším než v běžném ekonomickém slova smyslu.

Glopolis se domnívá, že především potřebujeme alternativní vizi hospodaření (tedy ekonomiky), které 
by bylo při rozdělování omezených zdrojů mezi neomezené potřeby postaveno na měření, lépe řečeno 
na zohledňování širší  palety různých aspektů společenského i  individuálního rozvoje než doposud. 
Různé druhy cen by měly lépe vyjadřovat  kladnou či  zápornou hodnotu věcí  důležitých v našich 
životech: od vyšší „odměny“ za péči žen o blízké a potřebné, přes vyšší „příjmy“ za farmaření, které 
produkuje zdravé potraviny, udržuje krajinu a rozvijí venkov až po vyšší „cenu“ placenou za spotřebu 
fosilních paliv či vyšší „náklady“ pro společensky riskantní finanční spekulace. 

Je nicméně zjevné, že mnohé důležité hodnoty trh prostě změřit a zohlednit neumí. Stejně jako se to 
nedaří  mnohým vládám.  Všude tam je  pak třeba trh a  ekonomickou moc  (včetně „ekonomizace“ 
našich životů) udržet v patřičných mezích tak, jako se svobodomyslné síly všude na světě snaží držet 
v patřičných  mezích  rozbujelou  byrokracii  a  koncentraci  politické  moci  (včetně  ideologické 
„totalizace“ našich životů).

Tam  všude  (si)  potřebujeme  vytvářet  větší  prostor  pro  takovou  seberealizaci  jednotlivců  a 
společenství,  která nejen neomezuje občanské svobody a politická práva jiných, ale také si  nečiní  
přehnané  nároky  na  omezené  zdroje,  zejména  nároky  na  zdroje  někoho  jiného  (například  půdu, 
suroviny  či  zbývající  prostor  k vypouštění  emisí  CO2).  Součástí  nové  generace  (politického) 
ekonomického  myšlení  by  proto  mělo  být  jednak  rozšíření  ekonomických  statistik,  revize 
ekonomických  indikátorů  a  podněcování  nových  a  společensky  smysluplných  trhů,  jednak 
efektivní  regulace  stávajících  finančních,  zemědělských  a  dalších  trhů,  spravedlivější  dělba 
zdrojů a přechod na více lokalizované ekonomiky.

Glopolis  se  ve  svých  aktivitách  v roce  2009  snažil  jednak  zvyšovat  povědomí  o  potřebě  nové 
ekonomické vize, jednak takovou vizi sám rozvíjet  z perspektivy nejchudších populací  světa (tedy 
z perspektivy rozvojové politiky).  Činili jsme tak zejména na pozadí globálních krizí (kromě krize 
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finanční  a  ekonomické  i  na  pozadí  vysokých  cen  potravin,  fosilní  energie  a  postupujících  změn 
klimatu) a u příležitosti  českého předsednictví Evropské unie. Před tím, než se zaměříme na práci  
jednotlivých tematických programů Glopolis, podívejme se na hlavní společné výstupy.

Hned v úvodu roku svou vizi nabídl Glopolis formou manifesta Svět v krizi – zdroje a ekonomiky pro  
chudé  země především českému  předsednictví.  Po  něm následovala  i  jeho  propracovanější  verze 
v podobě studie  Peníze, energie a potraviny pod kontrolu. V dubnu 2009 organizovaná mezinárodní 
konference  opět  pod  názvem  Svět  v krizi zdůrazňovala  potřebu  nového  modelu  globálního 
ekonomického  řízení.  V Pražské  deklaraci  se  účastníci  konference,  kromě  jiného,  zasadili  za 
ekonomiku, která by byla ve službách sociálních, environmentálních a jiných životních zájmů lidí a za  
prolomení dominance finančního sektoru nad reálnou ekonomikou.

Jak rok 2009, tak poznatky z prvního velkého evropského projektu a dosavadní práce všech programů 
Glopolis  vůbec  shrnuly  v prosinci  dvě  zatím  nejobsáhlejší  publikace.  Sporným  dopadům  české 
ekonomiky a zejména politiky na chudé země, včetně české zahraniční rozvojové spolupráce se věnuje 
Rozvojový profil  České republiky.  Kritický příspěvek k současné mezinárodní  diskusi  o  rozvojové 
politice  nabízí  publikace  Rozvojová  pomoc  nestačí  –  Alternativní  politické  přístupy  k chudobě  a 
bezmoci ve světě.

3.2 Program potravinové a rozvojové politiky

V roce 2009 přesáhl počet lidí trpících chronickým hladem hranici jedné miliardy.  Hlavní příčinou 
tohoto nárůstu bylo prudké zvýšení cen potravin mezi roky 2007/2008. Tato tzv. světová potravinová 
krize výrazně upozornila na řadu dlouhodobých problémů v zemědělství chudých zemí.  Těmi jsou 
především vysoká závislost většiny z nich na dovozu základních potravin (přestože mnohé z nich byly 
v minulosti potravinově soběstačné), nedostatek podpory drobných farmářů (kteří paradoxně tvoří víc 
jak  polovinu  hladovějících),  nestabilní  trh  se  zemědělskými  komoditami  a  nerentabilní  ceny pro 
farmáře.

Z množství politických událostí  plánovaných na rok 2009 se dalo usuzovat,  že otázka potravinové 
bezpečnosti  se  po  více  než  třech  desetiletích  nezájmu  dostane  mezi  hlavní  témata  mezinárodní  
politické agendy. Nakonec byl ale rok 2009 hlavně ve znamení řešení finanční a ekonomické krize, 
která absorbovala většinu kapacity mezinárodního společenství k systematičtější politické akci. Také 
summit  UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) v Kodani na konci 
roku odsunul téma boje proti světovému hladu na vedlejší kolej, ačkoliv problematiky klimatických 
změn a zemědělství  spolu úzce souvisejí.  Hlavními  důvody,  proč globální  potravinová bezpečnost 
zůstává i nadále spíše okrajovým tématem, je především nedostatek politické vůle, vize a akce.

Politická vůle 

Mezinárodní závazky snížit počet chronicky hladovějících se datují již do roku 1974, po výrazném 
zvýšení  cen potravin – předchozí  potravinové krizi  - v roce 1973.  Od osmdesátých let  však podíl 
finančních prostředků směřujících do zemědělství na oficiální rozvojové pomoci postupně klesl ze 17 
% v roce 1982 až na 3 % v roce 2005. V roce 2008 a 2009 však mezinárodní společenství alespoň 
obnovilo  svůj  politický  závazek  z roku  2000  omezit  hlad  ve  světě  o  polovinu  do  roku  2015 
(Rozvojový cíl tisíciletí č. 1). Při té příležitosti započalo několik programů k podpoře zemědělského 

8



sektoru v rozvojových zemích. Jedním z nich je i tzv. Miliardový potravinový fond EU (EU €1 Billion 
Food Facility). 

V průběhu roku 2009 Glopolis  podával zprávy o těchto iniciativách a spolu s  českými nevládními 
organizacemi a svým mezinárodním partnerem, organizací ActionAid, analyzoval efektivnost těchto 
opatření a cíleně komunikoval o svých doporučeních se zodpovědnými politiky.  Jedním z nich byl 
například  náměstek  ministra  zemědělství  České  republiky,  který  se  účastnil  jednání  ministrů 
zemědělství na summitu skupiny G8.
 

Politická vize

 V Glopolis jsme přesvědčeni, že problém hladu a chudoby nevyžaduje pouze přímá protiopatření, ale 
také dlouhodobější systémovou změnu. Čistě obchodní přístup k zemědělství se ukazuje jako velmi 
problematický z hlediska drobných (ale dnes už i větších) farmářů, životního prostředí i změn klimatu. 
Často skloňovaná multifunkční  role  zemědělství  stále  padá na oltář  neutuchajícímu  tlaku na další 
deregulaci (liberalizaci) zemědělských trhů. Základním zdrojem tohoto konfliktu hodnot je evropská 
strategie růstu (Lisabonská agenda) spolu s obchodní a zemědělskou politikou. 

Přes jasné signály, že současný systém „liberalizace zemědělství“ poškozuje i evropské farmáře (viz.  
mléčná  krize),  Evropská  komise  a  vlády členských  států  v roce  2009  dále  prosazovaly  plány na 
odstranění  mechanizmů  pro regulaci  trhu  (mléčných kvót).  Přitom Evropská unie  jedním dechem 
podporovala jiný regulační nástroj – vývozní subvence, známé pro svůj negativní vliv na zemědělské 
sektory rozvojových zemí.  Tento druh drahého a nespravedlivého regulačního opatření  v EU stále 
dostává  přednost  před  levnějšími,  spravedlivějšími  a  ekologicky šetrnějšími  opatřeními,  jako  jsou 
kvóty  na  produkci  mléka,  spravedlivě  rozdělené  mezi  evropské  farmáře.  Takové  kvóty  udržují 
produkci na celém území EU (zabraňují tak nežádoucí intenzifikaci výroby jen v některých zemích) a 
zároveň omezují celkovou nadprodukci mléka. 

Glopolis se spolu se svými partnery (Heinrich-Boll Stiftung a Misereor) těmito tématy zabýval na 
mezinárodní konferenci v březnu 2009 u příležitosti českého předsednictví EU, v řadě analytických a 
mediálních výstupů a také v rámci evropské platformy Concord.

Politická akce

Rok 2009 sliboval určité milníky na cestě ke konkrétním politickým krokům pro zvýšení potravinové 
bezpečnosti  chudých  zemí.  Přestože  dva  velké  mezinárodní  summity  o  potravinové  bezpečnosti  
(lednový v  Madridu  a  říjnový v Římě)  nepřilákaly tolik  hlav  států,  kolik  by si  důležitost  tématu 
zasloužila, lze za nesporný úspěch považovat obnovení řídícího orgánu pro potravinovou bezpečnost. 
V tomto Výboru pro potravinovou bezpečnost mají navíc své místo zajištěny i zemědělské organizace 
z chudých zemí. 

Spolu s evropskými partnery (SOS Faim – Belgium a CFSI – Francouzský výbor pro mezinárodní 
solidaritu) se Glopolis zasazoval o větší zapojení farmářů z nejchudších zemí do tvorby zemědělských 
politik  a  o  lepší  implementaci  a  evaluaci  existujících  strategií  potravinové  bezpečnosti.  Zástupci 
farmářů ze Západní Afriky prezentovali své analýzy a požadavky v průběhu pracovního oběda v rámci 
Společného parlamentního  shromáždění  EU a  zemí  Afriky,  Karibiku  a  Tichomoří  v Praze.  Navíc 
Glopolis a jeho partneři oslovili v prosinci Evu Joly,  členku Evropského parlamentu a předsedkyni 
jeho Výboru pro rozvoj s výzvou ke spolupráci.
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3.3 Program klimatické a rozvojové politiky

Změny klimatu jako překážka rozvoje

Změny  klimatu  se  v roce  2009  dostaly  do  popředí  zájmu  světové  i  domácí  veřejnosti.  Největší 
očekávání  se  upínala  k  prosincové  konferenci  OSN o  změnách  klimatu  v Kodani.  I  přestože  tato 
konference nepřinesla potřebný výsledek v podobě právně závazného nástupce Kjótského protokolu, 
šlo o bezprecedentní událost. Nejvýznamnější světoví lídři se sešli a vážně hovořili o této, jak zaznělo 
z úst mnoha politiků, největší výzvě, před kterou lidské společnosti na počátku 21. století stojí.

Z pohledu České republiky bylo historickou událostí první České předsednictví v Radě EU, které se 
výrazně  podílelo  na  procesu  tvorby  jednotné  pozice  sedmadvacítky  k nejdůležitějším  bodům 
mezinárodního  klimatického  vyjednávání  pod  hlavičkou  UNFCCC,  jenž  měla  vyvrcholit  právě  v 
Kodani. Změny klimatu tak zůstaly i v první polovině roku 2009 jednou z hlavních priorit politiky EU. 
Česká  reprezentace  navázala  na  předcházející  francouzské  předsednictví,  schválený  klimaticko-
energetický balíček a vedla diskuse jak uvnitř sedmadvacítky, tak s klíčovými partnery mimo EU. 

Glopolis se spolu s ostatními zástupci občanské společnosti sdruženými v neformální platformě české 
Klimatické koalice aktivně podílel na ovlivňování společné pozice EU před Kodaňskou konferencí a to 
nejen v průběhu, ale i po skončení českého předsednictví. 

Glopolis  tak  navázal  a  dále  rozvíjel  předchozí  práci  v oblasti  změn  klimatu  a  rozvoje.  Hlavním 
zaměřením  zůstala  obhajoba  politik  respektujících  potřeby  nejchudších  komunit  v rozvojových 
zemích,  které  jsou  klimatickými  změnami  ohroženy nejvíce.  V tomto  směru  Glopolis  orientoval  i 
většinu  svých  aktivit:  analýz,  publikací,  seminářů,  schůzek  se  zástupci  státní  správy  a  občanské 
společnosti a mediálních výstupů.

Mezinárodní vyjednávání

Mezi hlavní náplň práce analytiků Glopolis patřila snaha ovlivnit tvorbu pozice EU před prosincovou 
konferencí  OSN v Kodani  a to především prostřednictvím české politické reprezentace a zástupců 
státní správy.  Klíčovými tématy byla zejména ochota EU ambiciózně snižovat emise skleníkových 
plynů  a  finančně  přispívat  chudým zemím  na  adaptaci  vůči  měnícímu  se  klimatu  a  přechod  na 
nízkouhlíkový  růst.  Mezi  hlavní  publikace  vytvořené  ve  spolupráci  s dalšími  dvěma  programy 
Glopolis pro české předsednictví patřil  Manifest českému předsednictví a  studie  Peníze, energie a  
potraviny pod kontrolu. 

Dalšími  důležitými  nástroji  byly  společné  (otevřené)  dopisy  předsedům  vlády  před  klíčovými  
Evropskými  radami  a  příslušným  ministrům  před  setkáními  s  jejich  evropskými  protějšky 
zodpovědnými  za  klimatickou  agendu  (zejména  Ministr  životního  prostředí  a  Ministr  financí). 
Společně  s organizací  Oxfam se  Glopolis  podílel  na  úspěšném happeningu  nevládních  organizací 
během návštěvy Baracka Obamy na dubnovém summitu EU-USA v Praze. Během posledních měsíců 
před  Kodaňskou  konferencí  se  Glopolis  zaměřil  zejména  na  mediální  aktivity  (tiskové  zprávy,  
vystoupení  v médiích,  apod.),  vystoupení  na  seminářích,  nebo  zpracování  publikace  Financování 
klimatických změn – současný stav a budoucí vyhlídky pro rozvojové země. 

Podobně i účast na vlastní  15. konferenci smluvních stran UNFCCC v Kodani se nesla zejména ve 
znamení příspěvků do médií ve formě živých rozhlasových vstupů, článků nebo setkáním se zástupci  
české  delegace.  V roce  2009  Glopolis  pokračoval  v  externí  spolupráci  s Ministerstvem životního 
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prostředí ČR. Jeden z jeho analytiků vedl během českého předsednictví pracovní skupinu Rady EU 
ministrů životního prostředí zaměřenou na transfer technologií

Lokální obnovitelné zdroje

Druhým  důležitým  tématem,  kterému  se  program  klimatické  a  rozvojové  politiky  v roce  2009 
systematicky  věnoval,  byla  problematika  přístupu  ke  kvalitním  energetickým  službám v chudých 
regionech světa a roli zahraniční rozvojové spolupráce ČR v podpoře lokálních obnovitelných zdrojů. 

Právě podporu udržitelných zdrojů energie v lokálním měřítku si pro své předsednictví vybrala Česká 
republika jako prioritní téma v rámci rozvojové spolupráce. MZV si nechalo zpracovat obsáhlou studii 
s  konkrétními  doporučeními.  V lednu 2009 uspořádalo Ministerstvo  zahraničních věcí  neformální 
konferenci,  pro  kterou  byl  na  základě  nezávislé  studie  připraven  společný  dokument  českého 
předsednictví  a Evropské komise.  Hlavní  pozornost  však byla  upřena na květnové zasedání  Rady 
(GAERC), kde byly přijaty závazné Závěry Rady. 

Glopolis se tomuto tématu věnoval v průběhu celého českého předsednictví i po jeho skončení. Mezi 
nejdůležitější aktivity patřilo zapojení se do připomínkovacího procesu k návrhům závěrů Rady pro 
zasedání  GAERC a uspořádání  mezinárodní  konference  Technologie pro lokální  udržitelné zdroje  
energie  v technologicky  specifických  podmínkách,  na  které  se  organizačně  spolupodílely  také 
Platforma podnikatelů pro rozvojovou spolupráci a Technologické centrum Akademie věd ČR. 

Rok 2009 byl pro Glopolis významným také proto, že se poprvé ve své historii zaměřil na terénní  
výzkum přímo v zemi přijímající Českou rozvojovou spolupráci – a to v Gruzii. V rámci poválečné 
rekonstrukce se Česká republika v září 2008 rozhodla poskytnout  nad rámec rozvojové spolupráce 
Gruzii 150 mil. Kč. Jako jedna ze tří prioritních oblastí podpory byla vybrána udržitelná energetika na 
lokální  úrovni.  Zástupce Glopolis  absolvoval  v druhé polovině roku 2009 dvouměsíční  výzkumný 
pobyt v Gruzii, jehož cílem bylo zmapovat proces tvorby energetické politiky z pohledu začleňování 
obnovitelných zdrojů energie do energetického mixu. Na základě tohoto výzkumu byla vypracována 
studie  s názvem  Role  obnovitelných  zdrojů  energie  v gruzínském  energetickém  sektoru, ve  které 
Glopolis představil konkrétní doporučení pro českou ZRS. 

Tématu rozvoje udržitelné energetiky se Glopolis v roce 2009 věnoval v několika svých publikacích 
(Manifest  českému  předsednictví,  Peníze,  energie  a  potraviny  pod  kontrolu,  Čistá  energie  pro  
rozvojové země,  Role  obnovitelných zdrojů energie  v gruzínském energetickém sektoru,  Rozvojová  
pomoc nestačí – Alternativní politické přístupy k chudobě a bezmoci ve světě, Rozvojový profil České  
republiky – Problematický vliv české ekonomiky a politiky na země Jihu) a v řadě článků, které byly 
publikovány především v newsletteru GaRP.

3.4 Program ekonomické, finanční a rozvojové politiky 
Potřeba hlubšího  rozboru  globální  finanční  a  ekonomické  krize,  zejména  problematiky finančních 
trhů,  a  potřeba pozornější  reflexe stávajícího globálního ekonomického modelu  a  jeho dopadů na 
chudé  země  obecně  vedly v Glopolisu  k ustavení  nového Programu  pro  ekonomickou,  finanční  a 
rozvojovou politiku v lednu 2009. První kroky Programu směřovaly především ke zmapování nového 
terénu, jinak pro rozvojové a vůbec neziskové organizace velmi neznámého.

Finanční a ekonomická krize se již v roce 2008 velmi rychle přelila do rozvojových zemí. V první řadě 
došlo  k  omezení  exportu,  zhoršení  dostupnosti  úvěrů  a  zeslábnutí  toků  remitencí  s okamžitými 
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sociálními  dopady.  Globální  krize  však  také  rozkryla  širokou  paletu  dalších  problémů,  jimž  čelí 
světová ekonomika. Ačkoliv drtivá většina z nich na rozvojové země také působí, v bohatých zemích, 
včetně EU a ČR, není zvykem tyto dopady zvažovat při tvorbě ekonomických a finančních politik. 

V mezinárodních diskusích  se  příčiny krize  nejčastěji  rozdělují  do  tří  hlavních kategorií:  finanční 
regulace, obchodní nerovnováhy a agregátní poptávka. Tuto trojku témat, kolem nichž se točila i práce 
ekonomického  a  finanční  sekce  Glopolis,  pak  doplnilo  zaměření  na  mezinárodní  ekonomické  
rozhodování a soudržnost (koherence) ekonomických a finančních politik s rozvojovými cíli.  

Nerovnováhy v poptávce

Země  hostící  hlavní  finanční  centra  sice  připouštěly  od  počátku  regulační  selhání,  ale  bránily se 
poukazem  na  tzv.  globální  obchodní  nerovnováhy.  Tento  názorový  tábor,  vedený  zejména 
anglosaskými  zeměmi,  tím má na mysli  nárůst  kapitálových přebytků zejména ve vynořujících se 
ekonomikách Asie  a  v zemích  vyvážejících  ropu,  které  pak  „zaplavují“  finanční  trhy  v bohatých 
zemích  a  podněcují  nadměrné  půjčování  a  rizika.  Anglosaský  svět  pak  nejen  omezuje  svou 
zadluženost a snaží před zákeřnými dluhy lépe ochránit své spotřebitele, ale také požaduje stimulaci 
domácí poptávky u chronických exportérů, zejména Číny. 

Právě dlouhodobého poklesu (agregátní) poptávky v rozvinutých, ale i chudých ekonomikách si všímá 
druhý  tábor,  který  upozorňuje  na  rostoucí  ekonomické  nerovnosti  a  přesun  bohatství  z reálné 
ekonomiky na finanční trhy.  Při nedostatečné domácí  poptávce pak podle tohoto nejvíc kritického 
proudu se silným zastoupením v OSN nezbývá než udržovat ekonomický růst pomocí zadlužování 
anebo silného podílu exportu. Tento značně „keynesiánský“ přístup poukazuje na potřebu ekonomické 
stability  pomocí  účinnějšího  přerozdělování  příjmů,  většího  důrazu  na  národní  trhy  a  omezení  
dominance finančního sektoru. 

Glopolis se v roce 2009 mimo jiné zabýval otázkou alternativní světové rezervní měny jako důležité 
podmínky pro stimulaci agregátní poptávky,  odstranění globální nerovnováhy a tedy pro stabilnější 
mezinárodní ekonomický systém. Hlavní důraz Glopolis však spočíval v podpoře lokálních ekonomik, 
národních  a  regionálních  trhů  a  snaze  poukazovat  na  potřebu  redefinice  ekonomického  růstu  a  
ekonomických  pravidel  tak,  aby  nás  nedostávaly  do  těžko  řešitelných  dilemat.  Na  mezinárodní 
konferenci vlád a sociálních hnutí  Regional integration – opportunity to face the crisis  v Paraguaji 
pojednával analytik Glopolisu o regionalizmu jako alternativě k současné formě globalizace .  Jedním 
ze závěrů konference bylo zdůraznění potřeby alternativní formy regionální integrace, která by měla  
mnohem silnější sociální a rozvojovou dimenzi. 

Finanční regulace

Velká  většina  kroků  mezinárodního  společenství  však  v roce  2009  směřovala  směrem především 
k přísnější finanční regulaci. Tato třetí a nejsilnější skupina názorů vysvětluje krizi selháním institucí, 
které  mají  vykonávat  dohled  a  regulovat  finanční  trhy.  Volá  po  zpřísněné  či  nové  regulaci  
specifických finančních produktů,  operací  (spekulace  na  pokles  ceny),  aktérů (hedgeových fondů, 
daňových rájů, ratingových agentur a příliš velkých bank) či celých trhů (syntetické deriváty, měnové 
spekulace).  

Česká republika měla během svého evropského předsednictví bezprecedentní šanci se aktivně zapojit  
do globální ekonomické a finanční politiky. Do značné míry koordinovala reakce sedmadvacítky na 
finanční  a ekonomickou krizi  na evropské i  mezinárodní  scéně.  Tato široká agenda obnášela  řadu 
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témat,  která jsou důležitá nejen pro stabilizaci globálních financí,  ale i  pro zamezení  kapitálových  
úniků z rozvojových zemí. 

S postupem ekonomické  krize  začalo být  stále  zjevnější,  že  nejchudší  země  nemohou  počítat  ani 
s přílivem kapitálu na dřívější úrovni,  natož s významnějším přílivem prostředků nových.  Glopolis 
proto v první polovině roku 2009 ve finanční kapitole svého manifestu pro české předsednictví  Svět  
v krizi:  zdroje  a  ekonomiky  pro  chudé  země požadoval,  aby  české  předsednictví  podniklo  kroky 
především k „zalepení děr“, kterými každoročně z chudých zemí nelegitimně unikají stovky miliard: k 
regulaci  daňových rájů,  automatické výměně informací  mezi  daňovými orgány,  rozšíření evropské 
směrnice o úsporách a k reformě mezinárodních účetních standardů. 

Právě razantní  kroky vůči  daňovým rájům zpočátku roku 2009 na evropské i  mezinárodní  agendě 
chyběly.  Patřily  však  od  počátku  krize  mezi  hlavní  požadavky  organizací  globální  občanské 
společnosti,  s nimiž Glopolis své aktivity během předsednictví intenzivně koordinoval.  Glopolis se 
články pro tisk a pro svůj newsletter, schůzkami na Ministerstvu financí a dopisy politikům připojil  
k úsilí nevládních organizací přesvědčit vlády, že daňové ráje nejen obírají o peníze daňové poplatníky 
v bohatých zemích, ale také zprostředkovávají únik peněz z chudých zemí, podkopávají mezinárodní 
spolupráci a sehrály svou roli i ve vzniku toxických finančních produktů a nebezpečných firem, které 
spustily globální finanční krizi. I díky tlaku občanské společnosti ze Severu a Jihu se otázka daní a 
rozvoje dostala nakonec nejen na agendu českého předsednictví, ale i do dlouhodobějšího pracovního 
programu EU v oblasti rozvojové spolupráce.

Zodpovědnější a soudržnější rozhodování

Tyto a mnohé další otázky řeší skupina G-20, G-8, OSN a mezinárodní finanční instituce, jako jsou 
Mezinárodní měnový fond, Světová banka či Fórum pro finanční stabilitu. Jejich stěžejní zasedání 
Glopolis  v roce 2009 sledoval  a  snažil  se  diskutovaná témata  dostat  i  do mediálního a  veřejného 
povědomí.  Díky  předsednictví  EU  se  Česká  republika  ocitla  uprostřed  diplomatických  jednání  i 
v těchto organizacích a uskupeních. Vzhledem k rozsahu a hloubce krize se na přetřes rychle dostala 
zejména otázka změny pravidel, podle nichž o globální ekonomice rozhodují. 

Potřebou reformy globálního vládnutí a zajištění větší průhlednosti, reprezentativnosti a odpovědnosti  
mezinárodních a regionálních finančních institucí, se zabývaly také různé stati Glopolisu. Jedna z nich 
byla mimo jiné reflexí  Konference OSN na nejvyšší úrovni o světové ekonomické a finanční krizi a  
jejího  dopadu  na  rozvoj,  které  se  zástupce  Glopolisu  v červnu  2009  účastnil.  Volání  nevládních 
rozvojových  organizací,  včetně  Glopolisu,  po  více  hlasech  pro  chudé  země,  větší  průhlednosti  a 
veřejné odpovědnosti těchto institucí však byly vyslyšeny jen symbolicky.

Větší  zodpovědnost  vůči  chudým populacím však je na místě  nejen u multilaterálních organizací,  
nýbrž  i  u EU a jednotlivých vlád,  včetně té české.  Jako všechny programy Glopolis  i  finanční  a  
ekonomická sekce se zabývá soudržností jejich politik s rozvojovými cíli. Jedná se o velmi čerstvou 
oblast tzv. koherence politik pro rozvoj. Glopolis společně s evropskou platformou CONCORD se již 
od  českého  předsednictví  pokoušeli  prosadit  finance  jako  další,  třináctou  oblast,  kterou  by  měla 
Evropská komise sledovat v rámci snah o zvýšení koherence. Analytici Glopolisu se proto podíleli na 
příslušné kapitole v publikaci Concordu Spotlight on Policy Coherence, která měla značný ohlas jak 
v Evropské komisi, tak v Radě ZRS. 

V této kapitole stejně jako ve studii o rozvojovém profilu ČR se pokoušeli o systémový pohled na 
problematiku soudržnosti politik. V jejím jádru je snaha nevnímat jednotlivé země, resortní politiky a 
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jejich  dopady na  chudé  populace  světa  odděleně,  ale  ve  vzájemné  provázanosti  a  sledovat  jejich 
synergické efekty, jako je například tlak na růst založený na exportu. Vystoupení člena Glopolis na  
Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci, jež následovalo krátce po vydání publikace Concord, však 
bylo zaměřeno pouze na obecné zvýšení povědomí členů Rady o konceptu soudržnosti  politik pro 
rozvoj a na návrh konkrétních a realistických prvních kroků, které by mohla učinit ČR.  

Za jeden z největších úspěchů Programu ekonomické, finanční a rozvojové politiky i Glopolis lze jistě 
považovat komuniké Evropské komise, které nově definuje finance (a obchod) jako jednu z prioritních 
oblastí pro svou práci na zvyšování soudržnosti politik pro rozvoj. Podobně je značným úspěchem 
Glopolis  na  domácí  scéně  jasný  závazek  ke  zvyšování  koherence  českých  politik  ve  prospěch 
rozvojových cílů, který schválila vláda ČR ve své nové Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce na  
léta 2010-2017.
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4. FINANČNÍ ZPRÁVA

4.1 Finanční zpráva

Výnosy 
  

 Struktura výnosů   
 Státní dotace a granty 1 568 480 15,68%
 Nestátní dotace a granty 7 645 743 76,45%
 Ekonomická činnost hlavní 259 773 2,60%
 Ekonomická činnost hospodářská 504 829
 Dary 0 0,00%
 Ostatní finanční výnosy 21 580 0,22%
 Celkem 10 000 405 100,00%

Náklady 

 Struktura nákladů
 Materiál - běžná spotřeba 119 364 1,21%
 Vybavení kanceláře vč. PC 183 021 1,85%
 Odborná literatura a předplatné tisku 46 710 0,47%
 Cestovné, cestovní náhrady, cestovní pojištění 1 180 552 11,94%
 Reprezentace 90 244 0,91%
 Náklady na semináře pořádané organizací 530 782 5,37%
 Honoráře 1 466 812 14,83%
 Účetní a daňové služby 0,00%
 Poštovné, přepravné a dopravné 94 662 0,96%
 Telefonní a internetové poplatky a služby 125 590 1,27%
 Nájemné a služby související s nájmem 298 558 3,02%
 Tisk a grafické práce 356 564 3,61%
 Drobný nehmotný majetek 44 410 0,45%
 Údržba 38 786 0,39%
 Ostatní služby 370 038 3,74%
 Dohody o provedení práce 418 960 4,24%
 Mzdové náklady zaměstnanci 3 276 181 33,13%
 Zákonné pojistné 1 150 643 11,64%
 Pojištění kanceláře a majetku a zakázek 3 696 0,04%
 Poplatky bankovní, správní 25 725 0,26%
 Úroky z úvěrů 846 0,01%
 Ostatní finanční náklady 66 594 0,67%
  
 Celkem 9 888 737 100,00%
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Výsledek hospodaření

 Výnosy celkem 10 000 405
 Náklady celkem 9 888 737
 Výnosy - náklady 111 668

Stav bankovních účtů a pokladen k 31. 12. 2009

 
Pokladna CZK

42 993,00 Kč

 
Pokladna EUR

46 075,56 Kč 1 740,46 €

 
Pokladna USD

0,00 Kč

 
Pokladna HUF

1 262,52 Kč 12 890,00 Ft

 
Pokladna SEK

284,02 Kč 110,00 kr

 
Pokladna GBP

420,75 Kč £14,12

 
Banka B1 - CZK (1021154206/5500)

363 288,05 Kč

 
Banka B2 (CZK 5001157520/5500)

242 526,62 Kč

 
Bankovní účet EUR (5011152774/5500)

129 962,73 Kč 4 910,74 €

 
Banka B4  ČSOB 233999548/0300

580 124,89 Kč

Stav finančních prostředků v Kč celkem k 31. 12. 2009 1 406 938 Kč  

16



4.2 Rozvaha
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4.3 Výkaz zisku a ztráty
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4.4 Zpráva dozorčí rady 
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5. LIDÉ

5.1 Statutární orgány

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada o. p. s.:

Michael Romancov – vysokoškolský pedagog na univerzitách v Praze (předseda)

Václav Šmejkal – vysokoškolský pedagog na univerzitě v Praze (členem SR do 12.5.2009)

Miroslav Somol – náměstek generálního ředitele EGAP 

Martin Pospíšil – Československá obchodní banka a.s. (členem SR od 27.11.2009)

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada o. p. s.:

Tomáš Bělohoubek – Business Development Specialist (předseda)

Martin Balcar – manažer v neziskovém sektoru 

René Kubášek – odborný konzultant (členem DR od 2.1.2009)

ŘEDITEL

Ředitel o. p. s.:

Petr Lebeda
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5.2 Tým v     roce 2009  

Program ekonomické, finanční a rozvojové politiky

Petr Lebeda v  roce 2004 založil  Glopolis  a  od té  doby je  jeho ředitelem.  Zároveň působí  jako  
místopředseda  české  národní  platformy  rozvojových  organizací  FoRS.  Vystudoval  ekonomii  a 
mezinárodní  politiku na pražské VŠE a kalifornském Monterey Institute  of  International  Studies. 
Glopolis  pro  něj  byl  příležitostí,  jak  skloubit  své  předchozí  aktivity  na  poli  vědy,  vzdělávání, 
publicistiky  a  konzultantství  se  snahou  dělat  zodpovědnou  globální  politiku  z  řad  občanské 
společnosti. Mimo práci se zajímá i o místní politiku. Jinak nejraději sedí na kole nebo hraje fotbal a  
hokej se svými třemi syny.

Ondřej Kopečný studoval politologii na FF UK a Science Po v Grenoblu a dosud 
studuje veřejnou a sociální politiku na ISS FSV UK. Od roku 2004, kdy pracuje 
v Glopolis,  vystřídal  řadu  pozic  od  dobrovolníka  přes  koordinátora  různých 
projektů  až  po  zástupce  ředitele.  Když  nezastupuje,  věnuje  se  analýze 
ekonomických  a  finančních  politik,  sepisuje  strategie  pro  kampaň  Česko  proti 
chudobě  nebo  platformu  FoRS,  prezentuje  výsledky  Glopolis  na  různých 
seminářích a přednáškách nebo jen tak s kolegy probírá aktuální globální a lokální 
politickou situaci. A když nepracuje, nejraději hraje, čte, plave nebo běhá. 

Ivan  Lukáš  alias  dottore  momentálně  pracuje  jako  analytik  a  projektový 
menežér  v sekci  ekonomických  a finanční  politik,  kterou se  taky snaží  více 
nebo méně úspěšně řídit. Před tím než posílil řady Glopolisu dokončil doktorát 
z mezinárodních vztahů na Karlově universitě  a ještě předtím získal  MA ze 
Středoevropské  University  na  Department  of  International  Relations  and 
European Studies  a  Mgr v oboru historie-filozofie  z Komenského University 
v Bratislavě.  Absolvoval  studijní  stáže  na  University  of  Cambridge  a 
University  of  Uppsala.  V současnosti  také  přednáší  na  Karlově  universitě  o 
mezinárodním systému sub-saharské Afriky. Mezi jeho koníčky patří knížky,   

cestování po celém světě, bruslení,  opery ale taky globální politická ekonomie, o které rád čte, píše a 
diskutuje. 

Program potravinové a rozvojové politiky 

Aurèle  Destrée je  absolventkou  Université  catholique  v  Louvain 
(Belgie)  v  oborech  Mezinárodní  vztahy  (2004)  a  Evropská  studia 
(2005). Během svého studia navštěvovala také kurzy na Univerzitě v 
Aberyswyth ve Wallesu. V roce 2005 a 2006 v rámci jejího působení 
v  soukromém  sektoru  spolupracovala  s  Institutem  pro  evropskou 
politiku Europeum a s East-West Institute.  Do Glopolisu nastoupila v 
roce 2007 jako vedoucí  programu rozvojové a potravinové politiky. 

Dále je také delegátkou FoRSu (České fórum pro rozvojovou spolupráci) ve skupině EFSG (European 
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Food  Security  Group  of  Concord)  a  projektovou  manažerkou  projektu  GREAT  (Global  Rights: 
European Acting together ) v Glopolisu. Volný čas tráví nejraději v přírodě na bruslích nebo kole.

Kristýna Balajová  studuje  politologii,  překladatelství  a  tlumočnictví  francouzštiny na  FF UK.  S 
Glopolis  začala  spolupracovat  v roce  2007  nejprve  jako  dobrovolník  při  pomoci  s logistikou 
pořádaných seminářů, posléze jako analytička programu rozvojové a potravinové politiky. Ve volném 
čase se věnuje tanci.

Martin Kloubek studoval mezinárodní teritoriální studia a americká studia na FSV 
UK  a  dosud  studuje  státní  správu  a  regionální  rozvoj  na  PEF  ČZU.  Práci  v 
neziskovém sektoru začal v Greenpeace ČR, kde za dobu pěti let vystřídal řadu pozic 
a získal nedocenitelné zkušenosti všeho druhu. V září 2009 změnil akční prostředí 
Greenpeace za zdánlivě klidnější práci v Glopolis, kde nyní  pracuje jako analytik 
potravinové a rozvojové politiky. Na starost má projekt EcoFair Trade Dialog, který 
se  zabývá  budoucností  zemědělství  a  agrárním obchodem.  Je  fanouškem fotbalu, 
vážné hudby,  dobrého vína a kvalitní  četby.  Proto je  ve volném čase většinou k 

zastižení s míčem u nohy, se sluchátky na uších či sklenkou a knihou v ruce.  

Program klimatické a rozvojové politiky 

Marek Vaculík vystudoval FHS Univerzitu Karlovy obor “Studia občanské společnosti”. Do Glopolis 
nastoupil v roce 2007 jako analytik v oblasti klimatických změn a rozvoje. V letech 2008 – 2009 byl 
národním  expertem v pracovní  skupině  (EGTECH)  Rady  ministrů  životního  prostředí,  v průběhu 
předsednictví ČR Evropské unii byl pověřen vedením skupiny.

Petr  Patočka vystudoval  přírodovědeckou  fakultu  Ostravské  univerzity  obor 
Sociální  geografie  a  regionální  rozvoj.  Do  Glopolis  nastoupil  v  roce  2006  jako 
dobrovolník.  Od  roku  2007  do  roku  2008  se  zabýval  zejména  tvorbou  české 
rozvojové politiky. V současné době je vedoucím programu klimatické a rozvojové 
politiky, kde se specializuje na podporu udržitelné energetiky v rozvojových zemích 
a na klimatické finance. Mimo práci v Glopolis je také členem pracovní skupiny 
policy v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci - FoRS a zastupuje svoji organizaci 
v  Zeleném  kruhu,  či  Klimatické  koalici.  Ve  volném  čase  se  nejraději  věnuje 

jachtingu na Vltavě nebo malování.

Jan Doležal absolvoval studium sociální a kulturní ekologie na FHS Univerzity 
Karlovy v Praze a sociální práce na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. Po 
působení v sociálních službách nastoupil v roce 2009 do Glopolis jako analytik 
klimatické  a  rozvojové  politiky,  kde  se  věnuje  zejména  mezinárodnímu 
vyjednávání v oblasti změn podnebí, energetické politice a koherenci politik pro 
rozvoj. Ve volném čase nejraději vytváří či konzumuje hudbu a užívá si přírody.
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Média a komunikace 

Ingrid Mitáčková studuje sociologii a mediální studia na Fakultě sociálních studií 
v Brně. Do Glopolisu nastoupila v roce 2008 na pozici projektové asistentky, po 
půl  roce  dostala  na  starosti  koordinaci  mediálních  aktivit.  Je  zodpovědná  za 
přípravu a realizaci  komunikační  strategie organizace.  Volný čas nejraději  tráví  
péčí o domácí havěť (psa a gekona), labužnickými výlety za rodinou na Moravu, 
pilováním kulinářského umění, tancem, četbou, poslechem hudby a studiem.

Finance a administrativa

Tomáš Chlebeček je v současné době koordinátorem programu Marshall Memorial Fellowship v ČR 
(od  2007)  a  spolupracovníkem  Pražského  institutu  pro  globální  politiku  –  Glopolis.  V  nedávné 
minulosti pracoval jako finanční manažer Glopolis (2007–2009) a projektový manažer Společnosti a 
Centra  Franze  Kafky  (2005–2007).  Současně  se  zabývá  problematikou  národní  a  mezinárodní  
bezpečnosti  jako  nezávislý  analytik  a  konzultant  (od  1990).  Studoval  historii,  politologii  a 
mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově (1993–1998).

Naděžda  Frélichová nasbírala  neocenitelné  zkušenosti  během  práce  pro 
Fotografii Praha a pro neziskové organizace Apus a REC ČR.  V Glopolis pracuje 
jako finanční manažerka. Podílí se na tvorbě jednotlivých projektových rozpočtů i 
na  rozpočtu  celé  organizace.  Zároveň  je  interní  poradkyní  v otázkách 
administrativních, institucionálních a statutárních, zručným kutilem, odborníkem 
na science-fiction a milovníkem filmové klasiky.  Proti stresu bojuje meditací a 
prací na své zahradě. 

Markéta  Pávková vystudovala  PedF  UK obor  historie  –  společenské  vědy.  V současné  době  je 
doktorandkou  oboru  filosofie.  V Glopolis  pracuje  jako  slečna  pro  všechno,  vedoucí  kancelářské 
administrativy, opora finančního oddělení, myčka nádobí, projektová asistentka, amatérský korektor a 
logistický  specialita.  Nesedí-li  v kanceláři,  sedí  na  kole  nebo  v kině,  fotografuje,  cestuje,  čte, 
poslouchá hudbu a provádí po českých hradech a zámcích.

Jana Knechtlová studovala sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze a v Belgii na ULB Brusel. 
V Glopolis pracovala v průběhu jara 2009 na pozici koordinátorky projektů. 

25



6. KONTAKT

Pražský institut pro globální politiku — Glopolis, o. p. s.

Prague Global Policy Institute — Glopolis 

Soukenická 1189/23

110 00 Praha 1

Tel.: + 420 272 661 132

e-mail: info@glopolis.org

http://www.glopolis.org

+420 773 338 189 (finanční a administrativní oddělení)

+420 773 687 861 (Program ekonomické, finanční a rozvojové politiky)

+420 773 687 862 (Program klimatické a rozvojové politiky)

+420 773 687 863 (Program potravinové a rozvojové politiky)

+420 774 530 377 (Média)
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7 PODĚKOVÁNÍ

Zvláštní  poděkování patří  našim sponzorům a partnerům stejně jako jednotlivcům,  kteří  přispěli  k 
činnosti Glopolis v roce 2009. Především bychom chtěli poděkovat následujícím osobnostem:

Michael Romancov, Václav Šmejkal,  Miroslav Somol, Martin Pospíšil,  Tomáš Bělohoubek, Václav  
Viktora,  Tereza  Hrabáková,  Michal  Horák,  Neil  Sumilas,  François  Lafond,  Emily  Robichaux,  
Edouard  de  Tinguy,  Ingrid  Horvay,  Sasha  Kapadia,  Christina  Elvers, Brigitte  Luggin,  René  
Kubášek,Yael Ohana, Adéla Bodiová, Jan Kohout, Václav Bělohradský, Ondřej Nádvorník, Veronika  
Divišová,  Corinna Hörst,  Dana  Hátleová,  David  Červenka,  David  Kořínek,  Petr  Drulák,  Helena  
Ackermanová, Helena Markusová, Josef Hynek, Václav Bartuška, Libor Stejskal, Takeaki Hori, Klára  
Ehlová, Martin Náprstek, Michal Kaplan, Pavel Nováček, Marián Jahoda, Petr Halaxa, Petr Jelínek,  
Michal Procházka, Soňa Dederová, Dagmar Trkalová, Jana Krczmářová, Vojtěch Kotecký, Zuzana  
Drhová, Amin Tarzi,  Jan Haverkamp, Adéla Kubíčková, Charly Poppe, Mariano Iossa, Alexandra  
Strickner,  Carin  Smaller,  Martin  Köhler,  Peter  Wahl,  Réka  Hunyadi,  Gábor  Scheiring,  Roman  
Havlíček,  Radek Vychytil,  Jiří  Pehe,  Michal  Broža,  Soňa Dederová,  Martin Ehl,  Libuše Koubská,  
Martin Krejza, Miroslav Kundrata, Pavel Nováček, Jiří Šitler, Petr Jelínek, Dita Charanzová.
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8. PŘÍLOHY

8.1 Statutární přílohy

8.1.1 Statut společnosti
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8.1.2 Vize a poslání společnosti

Glopolis se domnívá, že je zapotřebí přehodnotit pravidla ekonomiky i přístup k ní. Tzv. ekonomické  
chování  dnes  často  vede  k  řadě  mimo-ekonomických  škod.  Podle  Glopolis  je  nejprve  třeba  tyto 
externality co nejvíce účetně podchytit (tedy internalizovat). Za druhé tam, kde to není možné pak 
ekonomický růst může přinášet řadu důležitých hodnot, jako jsou např. spokojenost, zdravé životní 
prostředí či omezení chudoby, jen za určitých podmínek, které však musí definovat zvenčí politická 
rozhodnutí.  Obojí  reformy se  stanou mnohem snazší,  pokud se omezí  závislost  osobního štěstí  a  
společenského rozvoje na stávající ekonomice, a tedy ekonomickéglobalizaci.

V tomto  duchu  proto  Glopolis  usiluje  o  systémovou  transformaci  našich  potravinových  řetězců, 
energetické infrastruktury a peněžních toků tak, abychom v naší "globální polis" dokázali dlouhodobě 
udržovat a spravedlivě rozdělovat základní zdroje pro život. Cílem Pražského institutu pro globální
politiku  -  Glopolis,  o.p.s.  je  důkladnější  pochopení  rozhodovacích  procesů  a  podpora  kritického 
přístupu k současné podobě ekonomické  globalizace v médiích,  občanské společnosti  a  na  české 
politické scéně.

Naším dlouhodobým záměrem je  rozvinout  v  ČR širší  politickou diskusi  o  otázkách zemědělské 
politiky, změn podnebí, mezinárodního obchodu a financí a aktivně a odpovědně zapojit ČR do řešení 
globální problematiky.  Věříme, že zvyšováním povědomí veřejnosti a rozvojem odborných kapacit 
lze přispět k větší průhlednosti, spoluúčasti na rozhodování a účinnější kontrole české, evropské a  
globální  politiky.  Činíme tak prostřednictvím politických analýz,  diskusí  a následnou formulací  a 
obhajobou  vlastních  stanovisek,  konzultacemi,  vzdělávací  a  publikační  činností  či  pořádáním 
seminářů a konferencí.
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8.1.3 Organizační diagram
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8.2 Finanční přílohy

8.2.1 Zpráva auditorky
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8.2.2 Příloha k účetní závěrce
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8.3   Seznam projektů  

Europe Aid 

• Capacity Building for NGOs & Local Grass-roots Organisations in the Czech Republic  and 

Hungary to Raise Awareness in Development Issues (2007–2009)

• Global Rights: Europeans Acting Together – GREAT (2008–2010)

• Towards a Global Financial System Fit For Development. Building Awareness, Mobilising 

Opinion (2009 - 2011)

• Enhancing policy coherence: making development work better (2009 – 2011)

• Czech EU Presidency Project – CSO Development Effectiveness (2009)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

• Kapacity pro monitoring, analýzu a veřejnou diskusi politik s dopadem na rozvoj – priority 

Českého předsednictví EU (2009)

• Posilování  kapacit  českých  a  maďarských  nevládních  organizací  v oblasti  zvyšování 

povědomí o rozvojových otázkách (2009)

Oak Foundation (Nadace partnerství)

• Czech Climate Change Coalition (2009—2010)

Heinrich Böll Stiftung Praha

• Triple crisis: Economies and policies for global transformation (2009)

D
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8.4 Přehled výstupů

8.4.1 Publikace

Čisté energie pro rozvojové země, říjen 2009, 12 stran, v českém jazyce.

Rostoucí  počet  obyvatel  naší  planety,  zvyšující  se  poptávka  po  energiích  a  klimatické  změny 
představují  zásadní  ohrožení  přírodních  systémů,  na  nichž  je  naše  civilizace  závislá.  Pro ochranu 
životního  prostředí  a  rozvoj  lidských společností  je  třeba najít  způsob,  jak uspokojit  zvyšující  se 
poptávku po energiích v rychle se rozvíjejících ekonomikách, zpřístupnit moderní energetické služby 
zejména chudým komunitám v nejméně vyspělých zemích světa a zároveň celosvětově snižovat emise 
skleníkových plynů. Možnou odpovědí na tyto otázky, konkrétně potenciálem obnovitelných zdrojů 
energie  pro  udržitelnější  rozvoj  rychle  rostoucích  ekonomik  v rozvojovém  světě  a  pro  zlepšení 
přístupu k energiím v nejchudších zemích, se zabývá publikace  Čisté energie  pro rozvojové země. 

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=15

Financování klimatických změn, listopad 2009, 24 stran, v českém jazyce.

Cílem publikace, která je vydávána při příležitosti Konference OSN o změnách klimatu v Kodani, je 
představit  a  zhodnotit  problematiku  mezinárodního  financování  boje  s  klimatickými  změnami 
s ohledem  na  situaci  v rozvojových  zemích.  Publikace  přináší  přehled  existujících  finančních 
mechanismů  a  představuje  oficiální  odhady  nákladů  na  adaptační  opatření,  snižování  emisí  
skleníkových  plynů  a  zavádění  nových  technologií.  Text  rovněž  reaguje  na  návrhy  týkající  se 
financování klimatických změn, o kterých se v Kodani jednalo. 

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=15 

Globalizace  a  rozvoj  -  Alternativní  pohledy  nevládních  organizací  z Maďarska  a  České 
republiky, sborník textů, prosinec 2009, 92 stran, v českém a anglickém jazyce.

Publikace obsahuje tematické příspěvky různých autorů ze  dvou zemí  regionu střední  a východní 
Evropy,  pojednávající  o  konceptu  rozvoje,  finanční  krizi,  zemědělském  rozvoji  a  energetické 
soběstačnosti. Ačkoli je škála témat široká, mají společný jmenovatel – obavy z následků hospodářské 
globalizace. Jednotlivé kapitoly ukazují vazby mezi rozvojem, hospodářstvím, životním prostředím a 
zemědělstvím. Publikace popisuje některé z procesů, které vedly k současné situaci, kdy svět ohrožuje 
několik problémů: potravinová krize, změna klimatu, závislost na fosilních palivech a hospodářská 
krize.  Shrnuje  také  výsledky  analýzy  výše  uvedených  témat,  která  tři  roky  probíhala  v  rámci 
společného projektu organizací Glopolis a Védegylet.

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=15
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Jak objevit Ameriku, duben 2009, 12 stran, v českém jazyce.

Tím,  jak  se  globální  ekonomická  krize  stává  trvalejším  rysem našeho  života  a  naší  ekonomické 
situace, začínáme se také předhánět v popisování toho, co je v globálním finančním systému špatně. 
Tyto snahy jsou důležité nejen z důvodů historických, ale také proto, že pokusy o definování příčin a  
podílu viny se týkají historické přesnosti stejně, jako se týkají stanovení podmínek současné debaty.  
NEF (the new economics  foundation  –  Nadace pro  novou ekonomiku)  vytvořila  rámec  pro další  
diskusi  o  vybudování  finančního  systému,  který  podporuje  trvale  udržitelnou  a  spravedlivou 
ekonomiku. Tato publikace se snaží představit rámec pro diskusi o vybudování finančního systému 
orientovaného na udržitelnou a spravedlivou ekonomiku. 

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=15

Jak připravit kampaň - stručný průvodce, leden 2009, v českém jazyce. 

Kampaň není věda. Ale vyžaduje o trochu víc, než jen dobrý nápad, nadšení a touhu vyřešit závažný 
společenský  problém.  Aby  kampaň  mohla  být  úspěšná,  je  nutné  dobře  ji  promyslet  a  připravit.  
Hlavním cílem tohoto  velmi  stručného  průvodce  je  seznámit  se  základními  principy,  pravidly  a 
nástroji veřejné kampaně každého, kdo se chce pustit se svým tématem do veřejné arény a bojovat v ní  
o pozornost médií, zájem a podporu veřejnosti a na konci snad dosáhnout vytčeného cíle. Při jeho  
čtení je třeba mít na paměti, že následující rady a doporučení nejsou receptem na úspěch. Ten se odvíjí 
od schopností,  kapacit  a jistě i dávky štěstí  organizátorů. Tento průvodce vám však může pomoci 
formulovat myšlenky,  nápady a cíle srozumitelně a nasměrovat vaše úsilí na tu nejpřímější cestu k  
úspěchu. 

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=348&Itemid=77

Peníze, energie a potraviny pod kontrolou. Odpovědi českého předsednictví EU na globální krize 
a chudobu, únor 2009, 52 stran, EAN 978-80-254-4184-8, v českém jazyce.

V této  studii  nabízí analytický  tým Pražského  institutu  pro  globální  politiku  –  Glopolis  základní 
rozbor hlavních globálních krizí současnosti a jejich vazby na rozvojové země a boj s chudobou. Jejím 
cílem je poukázat na příčiny, dopady a zejména různá řešení finanční krize, změn klimatu a vysokých  
cen energie a potravin na pozadí českého předsednictví EU.

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=15

Role obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru, prosinec 2009, 16 stran, 
v českém jazyce.

Tato studie představuje roli obnovitelných zdrojů energie v gruzínském energetickém sektoru a proces 
tvorby energetické  politiky z  pohledu začleňování  obnovitelných zdrojů  energie  do  energetického 
mixu a snižování energetické náročnosti gruzínské ekonomiky a domácností.  Práce se snaží zhodnotit 
současnou situaci v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů a nastínit konkrétní možnosti, jak by Česká 
republika  v  rámci  rozvojové  spolupráce  mohla  co  nejefektivněji  pomoci  při  budování  gruzínské 
energetiky postavené na čistých technologiích.  
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Studie byla vypracována na základě dvouměsíčního výzkumného pobytu v Gruzii, který se uskutečnil 
od září do listopadu 2009.

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=15

Rozvojová  pomoc  nestačí  -  Alternativní  politické  přístupy  k chudobě  a  bezmoci  ve  světě, 
prosinec 2009, 44 stran, ISBN 978-80-254-6787-9, v českém a anglickém jazyce.

Tato studie se snaží ukázat bližší, avšak kritický, pohled na současné debaty o „alternativách“, které 
nejvíce hýbou rozvojovou politikou. Koncepce, jež jsou zásadní pro naši práci v rozvojové politice, se 
tu a tam stávají samozřejmým žargonem. Publikace se proto snaží vybrané koncepce znovu vysvětlit a 
kriticky  zkoumat  na  pozadí  starší  i  novější  kritiky  globálního  hospodářství,  ale  i  v  perspektivě 
organizací občanské společnosti z nových členských států EU. Záměrem publikace je přispět k reflexi 
současných  světových  krizí,  jejich  vzájemné  provázanosti  a  k  přehodnocení  tradičních  a 
jednostranných způsobů vnímání rozvoje.

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=15

Rozvojový profil České republiky - Problematický vliv české ekonomiky a politiky na země jihu, 
prosinec 2009, 60 stran, ISBN 978-80-254-6786-2, v českém a anglickém jazyce.

Tato studie podrobuje kritickému přezkumu ekonomický, dárcovský a politický profil České republiky 
ve  vztahu  k  rozvojovým  zemím,  včetně  veřejného  vnímání  rozvojové  spolupráce.  V  kontextu 
ekonomické globalizace se snaží popsat hlavní mechanismy, kterými Česká republika, coby součást 
globálního Severu, může poškozovat chudé obyvatele globálního Jihu.

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=383&Itemid=15

Spotlight on Policy Coherence, říjen 2009, 44 stran, v anglickém jazyce.

Čtyřicetistránková zpráva CONCORDu s názvem “Zaostřeno na politickou koherenci” poukazuje na 
přetrvávající negativní dopady na rozvojové země u řady tradičních   evropských politik,  jako jsou 
např. obchodní a zemědělská politika, a nově i negativní dopady daňových či finančních politik. Podle 
této zprávy tolerance daňových úniků,  zemědělské dotace či  tlak na rychlé  a plošné otvírání  trhů  
v zemích, které na to nejsou připraveny, často podkopávají  mnohé úspěchy rozvojové pomoci, která 
proudí  z Evropské  unie  do  chudých zemí.  Publikaci  vydala  Konfederace  evropských rozvojových 
nevládních organizací – CONCORD, Glopolis se podílel na zpracování tří kapitol. 

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=15 
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Svět v krizi: Zdroje a ekonomiky pro chudé země. Manifest určený českému předsednictví EU, 
leden 2009, 11 stran, v českém a anglickém jazyce.

Tato  publikace  je  odpovědí  Glopolis  na  oficiální  program  českého  předsednictví.  Glopolis  v  ní 
představuje 9 konkrétních požadavků na kroky, které by EU mohla a měla učinit v reakci na krizi pro 
větší kontrolu nad financemi, čistší energetiku a potravinovou bezpečnost.

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=15

Transfer technologií, prosinec 2009, 12 stran, v českém jazyce.

Objem celosvětových emisí skleníkových plynů každoročně roste závratným tempem navzdory všem 
varováním ze strany Mezivládního panelu OSN pro klimatické změny (IPCC). Současný nárůst je do 
velké míry spjat s překotnou industrializací rychle se rozvíjejících ekonomik Asie a Jižní Ameriky,  
která je poháněna fosilními zdroji energie. Do roku 2030 se dle projekce Mezinárodní energetické 
agentury (IEA) zvýší poptávka po energiích o 53 %, přičemž plných 70 % připadá na vrub dnešních  
rozvojových zemí. Pokud tedy chceme alespoň teoreticky uvažovat o stabilizaci klimatu na bezpečné 
úrovni, tj. v rámci hranice 2 °C, potřebujeme globální a urychlené navýšení investic do moderních, 
nízkouhlíkových technologií,  které nahradí  fosilní  zdroje energie a zabrání  vypouštění  obrovského 
množství  skleníkových  plynů  do  atmosféry.  Publikace  “Transfer  technologií” pojednává  o 
problematice  moderních  technologií,  které  jsou  důležitou  podmínkou  přechodu na  nízko-uhlíkový 
model ekonomického rozvoje.

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=15

Za přeměnu světa v krizi - Pražská deklarace NNO, duben 2009, 8 stran, v českém a anglickém 
jazyce.

Pražská deklarace shrnuje výsledky diskusí a formuluje doporučení účastníků mezinárodní konference 
Svět v krizi: jaké reformy globální ekonomiky a politiky?, kteří předvečer dubnové londýnské schůzky 
G20 a summitu EU-USA v Praze diskutovali o kořenech, dopadech a odpovědích na finanční krizi,  
hospodářský útlum, klimatické změny, nevhodné zacházení s přírodními zdroji, rostoucí nerovnosti a  
nestabilní ceny potravin a ropy. 

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=15
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8.4.2 Mediální výstupy

• Newsletter Globalizace a rozvojová politika – GaRP

Newsletter 6. číslo – únor 2009

http://www.glopolis.org/images/downloads/newsletter/newsletter%20garp%206.pdf

Newsletter 7. číslo – duben 2009

http://www.glopolis.org/images/downloads/newsletter/newsletter%20garp%207.pdf

Newsletter 8. číslo – červenec 2009

http://www.glopolis.org/images/downloads/newsletter/newsletter%20garp%208.pdf

Newsletter 9. číslo – říjen 2009

http://www.glopolis.org/images/downloads/newsletter/newsletter%20garp%208.pdf

Newsletter 10. číslo – prosinec 2009

http://www.glopolis.org/images/downloads/newsletter/newsletter%20garp%2010.pdf

• Tiskové zprávy

Leden 2009

Konference v Madridu by měla nalézt řešení potravinové krize

http://www.glopolis.org/images/downloads/publikace/tz%20konference%20v%20madridu%20by
%20m%C4%9Bla%20naj%C3%ADt%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20potravinov
%C3%A9%20krize.pdf

Únor 2009

Summit EU musí dát zelenou mezinárodnímu vyjednávání o klimatu

http://www.glopolis.org/index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=50&Itemid=71&limit=9&limitstart=9

Zvláštní zpravodaj OSN vystoupí na konferenci o potravinové krizi v Praze

http://www.glopolis.org/images/downloads/publikace/tz%20zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD
%20zpravodaj%20osn%20vystoup%C3%AD%20na%20konferenci%20o%20potravinov
%C3%A9%20krizi%20v%20praze.pdf
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Duben 2009

Jen  nalívat  další  peníze  nestačí:  neziskové  organizace  celého  světa  volají  z  Prahy  po 
zásadních reformách globální ekonomiky

http://www.glopolis.org/images/downloads/publikace/tz%20glopolis%20k%20%20v
%C3%BDsledk%C5%AFm%20g-20%20v%20lond%C3%BDn%C4%9B.pdf

Smíšené parlamentní shromáždění a afričtí zemědělci hledají lék na krizi

http://www.glopolis.org/images/downloads/publikace/tz_afri%C4%8Dt%C3%AD%20zem
%C4%9Bd%C4%9Blci%20a%20jpa.pdf

Schůzka ministrů zemědělství musí přispět k posílení potravinové bezpečnosti ve světě

http://www.glopolis.org/images/downloads/publikace/tz_sch%C5%AFzka%20ministr%C5%AF
%20zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD%20skupiny%20g8.pdf

Červen 2009

Evropští ministři financí ohrožují úspěch klimatických jednání OSN

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=71

Říjen 2009

Schůzka ministrů zemědělství se musí zasadit o dlouhodobá řešení mléčné krize
http://www.glopolis.org/images/downloads/publikace/tz%20glopolis_schuzka%20ministru
%20zemedelstvi%20k%20mlecne%20krizi.pdf

Evropské politiky poškozují chudé země

http://www.glopolis.org/images/downloads/publikace/tz%20concord-fors-glopolis_evropsk
%C3%A9%20politiky%20po%C5%A1kozuj%C3%AD%20chud%C3%A9%20zem%C4%9B.pdf

Evropská unie stále skrývá karty

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=71

Listopad 2009

Summit FAO musí pomoci miliardě hladovějících

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=71

Summit o potravinové bezpečnosti přinesl jen neurčité sliby

http://www.glopolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=71
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• Články

Petr Lebeda: Vyhlašme válku daňovým rájům

HN.IHNED.CZ , Hospodářské noviny 30/ 1/ 2009  00:13

http://hn.ihned.cz/c1-33639890-vyhlasme-valku-danovym-rajum

Na konferenci v Bonnu začne finální fáze vyjednávání o klimatu 
Heinrich Boell Stiftung 
25. března 2009, autor Marek Vaculík 
Poslední březnovou neděli začne v Bonnu dvoutýdenní setkání pracovních skupin Úmluvy OSN o 
klimatických změnách (dále UNFCCC). Jde o první setkání vyjednavačů v roce, které má ve  
svém závěru přinést finální dohodu o nastavení globálního režimu, jenž nahradí stávající Kjótský 
protokol. Půjde-li vše hladce, měl by mnohatýdenní maraton skončit v prosinci v Kodani.
http://www.boell.cz/web/50-531.html

Klimatické změny ohrožují nejchudší
Econnect
07/05/2009, Elise Fordová, Oxfam a Petr Patočka, Glopolis
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zkvx1--&x=2181582

EU is failing to lead on development
European Voice
25/06/2009, autor Petr Lebeda
However,  for us at  Glopolis,  a  think-tank dealing with development  issues,  the period of the 
Czech presidency marks a deterioration of the EU's leadership ...
Článek hodnotící České předsednictví

Konference OSN o ekonomické a finanční krizi - válka (ideových) světů
Aktualne.cz
6. 7. 2009, autor Ivan Lukáš
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=7049

Mléčná krize odhalila potřebu produkčních kvót
Euractiv
05. 10. 2009, autor Martin Kloubek 
S úkolem řešit dlouhotrvající krizi na trhu s mlékem se dnes sejde mimořádná Rada ministrů 
zemědělství EU. Švédské předsednictví ji svolalo v reakci na protesty zemědělců, jež v září 
nabraly na nebývalé intenzitě. Evropa zažila nejen blokády měst a dálničních tahů či zastavené 
dodávky mléka zpracovatelům, ale k vidění byly i působivé scény rozlévání mléka v ulicích měst 
či kropení polí hektolitry bílé tekutiny z cisteren. 
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/clanek/mlecna-krize-odhalila-potrebu-produkcnich-kvot-
006575

Alternativní  globální  finanční  a  měnový  systém –  důležitá  podmínka  stimulu  agregátní 
poptávky
Aktualne.cz
19. 11. 2009, autor Ivan Lukáš
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-lebeda.php?itemid=8123
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Kodaňský summit – Jak naučit starého psa novým kouskům 
Aktualne.cz
17. 12. 2009, autor: Jan Doležal
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-lebeda.php?itemid=8384

• Rozhovory

Petr Lebeda: Další liberalizace obchodu v nynější krizi chudým zemím nepomůže
(ČRo Rádio Česko), 30/01/2009 17:15
http://www.rozhlas.cz/evropskaunie/publicistika/_zprava/542058

Domácí událost  
(ČRo Rádio Česko, sekce rádio na přání), 
04/03/2009  
Potravinová  krize  není  úspěšně  zažehnána,  spíše  naopak,  shodli  se  na  tom  odborníci  na 
mezinárodní konferenci v Praze. Na místě byla Naďa Bělovská.
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00876514&br=64&s=
Spojeno s aktivitou Glopolis:  Conference and roundtable. The food crisis, one year on. How to  
achieve food security for all? 4. března 2009

Reportáž Rádia Česko  
(ČRo Rádio Česko, sekce rádio na přání), 
05/03/2009  
Celosvětové zvyšování  cen  potravin bude v  příštích letech  velmi  pravděpodobně pokračovat,  
shodli se účastníci mezinárodní konference v Praze. Na místě byla redaktorka Naďa Bělovská.
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00877057&br=64&s=
Spojeno s aktivitou Glopolis:  Conference and roundtable. The food crisis, one year on. How to  
achieve food security for all? 4. března 2009

CRo 1 - Radiožurnál (David Koubek)
Třetí svět – 11/03/2009 22:05
Rozhovor s tibetoložkou Zuzanou Ondomisiovou a sinologem Ondřejem Klimešem o prohlášení 
dalajlamy, že tibetská kultura a identita mizí, jak se Tibet změnil i o názorech tibetské mládeže v 
exilu; konference o mezinárodní potravinové bezpečnosti
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00881003&br=48&s=
Spojeno s aktivitou Glopolis: Conference and roundtable. The food crisis, one year on. How to  
achieve food security for all? 4. března 2009

ČT24, ČT1 – pořad Milénium
20/03/2009
Marek Vaculík v ČT, klimatické změny,  globální oteplování a jejich dopady na potravinovou 
krizi
http://www.ct24.cz/veda-a-technika/49109-globalni-oteplovani-muze-zpusobit-velky-hladomor/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411058030320-milenium/

Událost dne (ČR Rádio Česko)
01/04/2009 ve 14:24  
V Londýně se zítra koná summit  G20.  U telefonu je  ředitel  Pražského institutu pro globální  
politiku Petr Lebeda.
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00893396&br=64&s  =  
Analýza Rádia Česko  (ČRo Rádio Česko) 
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27/04/2009  13:35
Chudoba  v  rozvojovém světě  zřejmě  dále  poroste.  Více  redaktorka  Naďa Bělovská  a  ředitel 
Pražského institutu pro globální politiku Petr Lebeda.
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00910139&br=64&s

Šílený argument
Týdeník EURO, 27. týden
7. 7. 2009, rozhovor s Aurèle Destrée o skupování půdy v rozvojových zemích
Není  dostupná  online  verze  (možno  pdf  zd:  Y:\glopolis\NEW\OUTCOMES\MEDIA\EURO 
7.7.09)

ČR Rádio Česko 
pořad Rádio na přání
10/07/2009
Zahraniční událost - 10.07.2009 08:16
Po jednáních s rozvíjejícími se zeměmi, se mají dnes státy G8 setkat se zástupci Afriky. Mluvíme 
s Petrem Lebedou, ředitelem Pražského institutu pro globální politiku Glopolis.
CRo Rádio Česko (Rádio Česko)
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00956264&br=128&s
Rozhovor k summitu G8 v L´Aquile

ČR 1 Radiožurnál
pořad Radiofórum
10/07/2009
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00956831&br=48&s=
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/audio/?p_po=90
Rozhovor k summitu G8 v L´Aquile

ČRo Rádio Česko
Pořad Svět o druhé (rozhovor s Martinem Kloubkem)
14/10/2009
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/645356
Rozhovor o skupování půdy v rozvojových zemích

ČRo 2 Praha
23.10.2009 16:05 
Káva o čtvrté archiv pořadu
Věnovali jsme se problematice strádání obyvatel rozvojových zemí. Role hostů zastali Tomáš 
Tožička, koordinátor akce Česko proti chudobě, Jan Doležal z institutu Glopolis a šéfredaktorka 
týdeníku Lidé a země - Lenka Klicperová.
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01023633&br=48&s=

ČR1 Radiožurnál, pořad Třetí svět (Ondřej Kopečný)
28.10.2009 22:05
Dnešní porad je o vesnici, která leží v indických Himalájích, čtyři tisíce metrů vysoko, odříznutá  
od světa, stojí v ní česká škola; politika EU prý škodí rozvojovým zemím; život v Somalilandu, 
státu na jihu Afriky – redaktor Pavel Polák
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01025885&br=48&s=
Reakce na TZ Glopolis: Evropské politiky poškozují chudé země
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ČR1 Radiožurnál, pořad Třetí svět (Jan Doležal)
04.11.2009 22:05 
Třetí svět archiv pořadu
Jak může pomoci Česká republika v boji proti globálnímu oteplování; život lidí v Guinei pod 
bizarním diktátorem; šance na proniknutí islámského práva šarija do ČR
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3114

8.4.3 Přednášky, semináře, konference

Přednášky, semináře a workshopy

• Efektivita zemědělské pomoci a potravinová bezpečnost (18. 2. 2009, CHČR)

• Regionální bezpečnostní komplexy a součastný konflikt v Africkém rohu (11. 3. 2009, UP 

Olomouc)

• Strategic meeting of CZ NGOs on economic crisis (6. 4. 2009)

• Ekonomická globalizace a finanční krize (15. 5. 2009, Brno)

• Workshop on preparing for the Hungarian EU Presidency (21. 5. 2009, Budapešť, Maďarsko)

• Ekonomická globalizace a rozvoj (10. 6. 2009)

• Úvod do ekonomické globalizace (16. 6. 2009, Gymnázium Postupická, Praha)

• Krize a její dopady na rozvoj (24. 6. 2009, CHČR Praha)

• Zemědělství, obchod a rozvoj (17. 8. 2009, letní škola Europeum)

• Den proti chudobě v zemích třetího světa (16. 10. 2009, Jihlava)

• Should civil society be involved in policy making (5. 11. 2009, Tbilisi, Gruzie)

• Konflikt nebo společný dialog kultur v době globalizace? (9. 11. 2009, Praha)

• Jak zvládat (ekonomickou) globalizaci? (25. 11. 2009, ZČU Plzeň)

• Otázky identit(y) a globalizace (17. 12. 2009, CHČR Praha)

Konference

• Potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost? (4. 3. 2009)

• Svět v krizi (30. 3. - 1. 4. 2009)

• Technologie pro lokální udržitelné zdroje energie v technicky specifických podmínkách (28. 5. 

2009)

Jiné

• NNO happening u příležitosti návštěvy prezidenta USA Baracka Obamy v Praze (4. 4. 2009)

• Debata a oběd s africkými  zemědělci:  Rozvoj  drobného zemědělství  – cesta z potravinové  

krize?  (7. 4. 2009)
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• Setkání českých farmářů se zástupci farmářských organizací z Afriky (8. - 9. 4.2009, Český 

Krumlov)

• Regionální integrace: Příležitost jak čelit krizi. (21. - 22. 7. 2009)

• Studijní pobyt, terénní výzkum v Gruzii (12. 9. – 9. 11. 2009)

8.4.4 Schůzky a otevřené dopisy

Vybrané schůzky s představiteli státní správy a zákonodárných sborů

• V. Zíka, Ministerstvo financí České republiky (19. 2. 2009)

• P. Kafka a J. Koudelka, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (26. 2. 2009)

• J. Palán, Ministerstvo financí České republiky (27. 2. 2009)

• E. Anderová a I. Vlková, Ministerstvo financí České republiky (5. 3. 2009)

• M. Jareš, Ministerstvo financí České republiky (6. 3. 2009)

• B. Novotná, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (24. 4. 2009)

• M. Hrdinková, Ministerstvo financí České republiky (30. 4. 2009)

• T. Zídek, Ministerstvo financí České republiky (4. 6. 2009)

• O. Liška, Poslanecká sněmovna České republiky (12. 6. 2009)

• A. Pořízová (asistentka J. Zahradila), Z. Roithová, L. Králíčková (asistentka M. Ouzkého), L. 

Rouček, europoslanci (17. 11. 2009)

Otevřené dopisy 

• Dopis prvnímu náměstkovi ministra zemědělství Ivo Hlaváčovi

• Dopis předsedkyni Výboru Evropského parlamentu pro rozvoj Evě Joly

• Dopis předsedovi vlády ČR Mirku Topolánkovi (společně s Oxfam International)

• Dopis místopředsedovi vlády Alexandru Vondrovi (společně s dalšími členy FoRS)

• Dopis  ministru  zahraničních  věcí  ČR  Karlu  Schwarzenbergovi  (společně  s Oxfam 

International)

• Dopis ministru financí ČR Miroslavu Kalouskovi (společně s Oxfam International)

• Dopis předsedovi vlády ČR Janu Fischerovi (společně s Oxfam International)

• Dopis ministru zahraničních věcí ČR Janu Kohoutovi (společně s Oxfam International)
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