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HLAVNÍ ÚSPĚCHY GLOPOLIS V ROCE 2010
·

Aktivní role (ve spolupráci s českou platformou rozvojových organizací FoRS) při prosazení
konkrétního závazku vlády ČR dále prohlubovat soudržnost (koherenci) českých a evropských politik
s rozvojovými cíli do nové Koncepce české zahraniční rozvojové spolupráce na období 2010-2017.

·

Analýza programů 8 politických stran před parlamentními volbami z hlediska jejich globální
odpovědnosti dle vlastní metodiky, doprovázená předvolební debatou s kandidáty a širokou distribucí
(4200 voličů ji zhlédlo na internetu, včetně zvláštního předvolebního serveru rozvojových a
ekologických organizací www.chytravolba.cz).

·

Přenos zkušeností českých nevládních organizací s evropským předsednictvím do Maďarska a
Polska, které předsedají EU v roce 2011, pomocí série seminářů v Praze, Budapešti a Varšavě a
publikace, která obsahuje konkrétní doporučení pro nevládní organizace jak prohloubit znalosti o
tématech a procesech evropské politiky.

·

Kritická analýza hlavních přístupů k rozvojové spolupráci (přístupu založeného na lidských právech,
koherence politik pro rozvoj a efektivnosti pomoci/rozvoje) a aktivní příspěvek do evropské diskuse o
posunech v pojetí rozvoje, zejména nový záběr na měření růstu v novém manifestu evropské rozvojové
platformy CONCORD.

·

Etablování Glopolis coby respektovaného partnera ministerstev, rozvojové agentury a nevládního
sektoru na problematiku klimatického financování prostřednictvím konzultací, kulatého stolu a
mediálních aktivit, včetně pokrytí mezinárodní klimatické konference COP 16 v mexickém Cancúnu
(jediný zástupce českých nevládních organizací).

·

Aktivní účast v debatě o reformě společné zemědělské politiky zejména prostřednictvím Evropské
skupiny pro potravinovou bezpečnost a kulatého stolu Ministerstva zemědělství, pomoc při mapování
klíčových rozvojových témat a návrhu pozice evropské platformy CONCORD, monitorování procesu
tvorby zemědělské politiky na české a evropské úrovni.

·

Zlepšení komunikace Glopolis s veřejností i mezi dílčími cílovými skupinami - pomocí intenzivnější
medializace (45 příspěvků ve více než desítce médií), nové internetové stránky (tisíc návštěvníků
měsíčně) a aktualizované strategie, pomocí přednášek a aktivní účasti na konferencích, seminářích a
diskusních stolech a aktivní podporou formální i neformální komunikaci mezi státní správou,
nevládními organizacemi, experty a podnikateli
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VIZE A POSLÁNÍ
Od roku 2004 je Glopolis nezávislým analytickým centrem, které se věnuje rozvojové spolupráci a
transformacím směrem k zodpovědné ekonomice, chytré energetice a zdravým potravinovým trhům.

Z holistické perspektivy pracujeme se státní správou, odborníky, neziskovými organizacemi a soukromým
sektorem na inovativních reakcích na výzvy, kterým čelí naše globální polis.

Glopolis nabízí analýzy a vize, podporuje dialog mezi různými sektory a obory a podniká praktické kroky
k realizaci své vize v České republice, jakož i v dalších zemích, chudých a bohatých.
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1. SLOVO NA ÚVOD
Vážení přátelé a partneři Glopolis,
rokem 2010 vstoupilo neziskové analytické centrum Glopolis do 7.roku své existence. S obratem mírně nad 10
mil. Kč a 15 pracovníky tak po několika letech expanze došlo v nových prostorách na Praze 1 jen k mírnému
nárůstu organizace. Rok 2010 nám tak dal možnost se opět zaměřit na témata a aktivity více než na organizační a
administrativní výzvy.
Jeho první polovina se nesla především ve znamení odložených parlamentních voleb, které pomyslně – alespoň
na pár měsíců - uzavřely období značných národních i mezinárodních turbulencí. Druhou polovinu roku proto
Glopolis vedle práce na desítce svých projektů využil zejména k reflexi globálních krizí, evropské a české
politiky a možností pomoci nejchudším zemím, která vedla ke zpřesnění záběru a zkvalitnění vybraných aktivit,
zejména komunikace s širší veřejností.
Při revizi strategie, která je ovšem procesem spíše než jednorázovým aktem, jsme si kladli zejména otázku, jak
zvýšit relevanci a dopad naší práce na nejchudší skupiny obyvatel rozvojového světa. Velká část aktivit nevládní
organizace, jež se v nevelké postkomunistické zemi a bez trvalejší přítomnosti v chudých zemích zaměřuje na
analýzu politik s dopadem na rozvoj, může mít pro ně jen slabý a nepřímý dopad, většinou těžko měřitelný.
Jakékoliv změny k lepšímu jsou závislé především na situaci v chudých zemích samotných.
Přesto mezinárodní prostředí má svůj nezanedbatelný vliv na míru chudoby a strádání na globálním Jihu.
Vybrané politiky bohatých zemí toto prostředí spoluformují a na tvorbě těchto politik se v demokratických
zemích podílí celá řada aktérů, včetně nevládních organizací. Jejich vliv pochopitelně nelze přeceňovat. Avšak
při dobře zacílené, efektivní spolupráci mezi organizacemi neziskového sektoru a dalšími partnery, ať již
v České republice či na úrovni EU, lze dosáhnout významných politických změn. Ty pak mohou – ale vždy
nemusí – vyústit v praktické zlepšení podmínek k životu i v subsaharské Africe.
Každý ze tří hlavních programů Glopolis se jak podílel na společné definici nové rozvojové agendy, tak se
strategicky zaměřil na vybraná témata, která v dlouhodobější perspektivě skýtají šanci na konkrétní pozitivní
změny pro nejchudší země: na měření rozvoje, které více odpovídá skutečným problémům a aspiracím běžných
lidí, na globální přechod k ekonomikám mnohem méně závislým na omezených přírodních zdrojích, které však
budou mnohem více produkovat finanční zdroje pro řešení globálních problémů či na větší potravinovou
bezpečnost.
Strategická reflexe však přinesla ještě jeden důležitý závěr. Příspěvkem ČR ke globální zodpovědnosti nejsou jen
reformované politiky (či pozice pro politiky EU), ale celkově lepší komunikace mezi různými společenskými
aktéry a informovanější, tedy poctivější rozhodování o veřejných záležitostech. Glopolis se proto v roce 2010
zaměřil nejen na zlepšení komunikace své činnosti (prostřednictvím nové webové stránky, sociálních sítí a
aktivnějšího mediálního působení), ale také na dialog mezi různými skupinami a profesemi, které spolu běžně
příliš nekomunikují. Právě zaměření na spolupráci se soukromým sektorem bude i jednou z priorit Glopolis
v roce 2011.
S přáním zajímavého čtení a díky za dosavadní spolupráci,

Petr Lebeda,
ředitel
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2. PROGRAMY A HLAVNÍ TÉMATA
2.1. Nová rozvojová agenda
Reflexe dosavadní činnosti a snahy Glopolis o globální, trans-disciplinární a mezi-sektorový přístup vyústily
v roce 2010 do revize strategického směřování organizace. Nová rozvojová agenda Glopolis, společná všem
třem programům analytického centra, usiluje o alternativní definice a cesty dosažení společenských cílů pro
chudé i bohaté země ve vzájemně provázaném světě, který však čelí závažným rozdílům v kvalitě života,
omezeným zdrojům a zároveň novým možnostem. Tento soubor vynořujících se otázek kriticky reflektuje jak
současnou vizi růstu, měření blahobytu a politické strategie, které o ně usilují, tak dosavadní přístup k rozvojové
spolupráci, jejíž dlouhodobé výsledky jsou velmi dílčí a nezřídka kontroverzní.
Klíčové reformy pro větší kontrolu nejchudších obyvatel nad svými životy a udržitelnost globálního rozvoje jsou
potřeba jak ve vládnutí jednotlivých zemí, tak v mezinárodních (zejména ekonomických) pravidlech. Své
rozvojové cíle však nepotřebují jen rozvojové, nýbrž i takzvané rozvinuté země. Jádro nové rozvojové agendy
proto spočívá v komplexnější analýze a konstruktivních doporučeních pro transformaci domácích a vnějších
politik ČR a EU s cílem o jejich synergii a větší globální odpovědnost.
Tyto posuny se projevily jak v obsahových prioritách (viz níže témata jednotlivých programů Glopolis), tak v
metodologickém zaměření Glopolis. Větší důraz byl položen na formulování širší pozitivní vize, konstruktivní,
reformní agendy a kvalitnější komunikaci mezi zainteresovanými aktéry spíš než na kritiku z pozice vybraných
hodnot.
Širší kontext rozvoje
Souhra různých globálních krizí (zejména finanční a ekonomické, klimatické a potravinové) a měnící se
geopolitika vrhá nové světlo i na rozvojovou agendu. Dvě třetiny chudých lidí v současnosti žije právě ve
vynořujících se a středně příjmových ekonomikách. Daleko více zpochybňovaná začala být samotná
kategorizace států na „rozvojové“ a „rozvinuté“.
Glopolis zpracoval v českém a anglickém jazyce studii o klíčových rozvojových tématech a konceptech, které
ovlivňují současné debaty o rozvojové spolupráci, včetně postkomunistické perspektivy. Součástí studie je i
diskuse o typech transformace, které by měly realizovat země Severu a země Jihu. Do této diskuse Glopolis
zapojil i několik evropských partnerů a členů platformy CONCORD. Navíc se ve spolupráci s českou platformou
FoRS podílel na budování kapacit českých neziskových organizací v rámci lidsko-právních témat a jejich
praktické navázání na rozvojové problémy pomocí společného semináře.
Zodpovědná domácí politika
Před parlamentními volbami Glopolis podrobně zpracoval komparativní studii volebních programů 8
relevantních českých politických stran. Tematicky byla zaměřena na rozvojovou spolupráci, změnu klimatu a
energii, zemědělství a ekonomiku a byla tak společnou prací všech tří sekcí Glopolis. V průběhu přípravy této
studie proběhlo také několik schůzek se zástupci politických stran. Díky elektronické kampani byla studie
distribuována širokému publiku. V rámci předvolebních aktivit Glopolis uspořádal ve spolupráci s FoRS
veřejnou debatu na téma „Jaké politiky by volili nejchudší obyvatelé planety?“, kde zástupci politických stran
představili postoje svých stran k rozvojovým tématům. Kromě toho Glopolis společně se Zeleným kruhem a
FoRS vytvořil názorovou kalkulačku na společných stránkách www.chytravolba.cz.
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Komunikační mosty a informovanější
rozhodování
Analýzu globálních problémů a vazeb mezi
bohatým Severem a chudým Jihem, včetně
zodpovědné role České republiky a EU doplnila
v roce 2010 snaha o aktivní dialog mezi
neziskovým, vládním, akademickým a soukromým
sektorem. Ve snaze otvírat a „testovat“ nová
témata, propojovat ostrůvky progresivního myšlení
v nevládním, akademickém i soukromém sektoru a
aktualizovat formát svých aktivit. Glopolis mimo
jiné zorganizoval v říjnu 2010 neformální expertní
kulatý stůl k nové strategii. Neformální komunikace
i formální dialog se zástupci různých sektorů však
byla důležitá pro většina akcí pořádaných všemi
programy Glopolis.

Kromě toho různí analytici Glopolisu věnovali značnou část své energie mapování komunikačních,
konzultačních a koordinačních procesů v příslušných tematických oblastech české státní správy. Tento primární
výzkum rozhodovacích procesů byl součástí práce na mapovací studii pro Ministerstvo zahraničních věcí, která
v roce 2011 nabídne i konkrétní doporučení, jak ČR a potažmo EU může zvýšit soudržnost své energetické,
klimatické, zemědělské a obchodní politiky s rozvojovými cíli.

2.2 Program ekonomických, finančních a rozvojových politik
Reflexe světa po krizi
I v roce 2010 byly dozvuky ekonomické a finanční krize diskutovaným problémem. Zatímco v předešlém roce se
pravděpodobně víc diskutovalo o příčinách a dopadech krize na jednotlivé kategorie zemí, způsobům, jak krizi
překonat a jak se podobným krizím bránit do budoucna, rok 2010 představoval posun v několika směrech. Více
pozornosti bylo věnováno dlouhodobým, strukturálním odpovědím na krizi. Příkladem jsou debaty o
alternativním měření hospodářského růstu a blahobytu lidí nebo problém ekonomického růstu založeného na
spotřebě vyčerpatelných surovinových zdrojů. Pomalými kroky pokračovaly i reformy v evropské a mezinárodní
finanční regulaci, včetně návrhů na mezinárodní zdanění. Za druhé ekonomické stimulační balíčky prohloubily
zadlužení států a vyvolaly nutnost fiskálních škrtů v bohatých zemích, které má tendenci ještě prohlubovat pokrizový propad v sociálním rozvoji nejchudších zemí. Podle údajů Světové banky a OSN se v důsledku krize do
chudoby propadlo dalších 55 až 114 milionů osob (méně než 1,25 dolaru na den). Podobný vývoj byl
zaznamenán i u lidí s příjmem menším než 2 dolary za den (viz. Graf č. 2). Třetím geopolitickým důsledkem,
který spojuje oba předchozí momenty, se v roce 2010 stal výrazný přesun ekonomické moci směrem
k vynořujícím se trhům jako Čína, Brazílie nebo Indie.
Glopolis sledoval v průběhu celého roku 2010 globální vývoj a odborné diskuse o reformě mezinárodní
ekonomické a finanční architektury. Důraz byl kladen zejména na mediální aktivity, které zvýšili jak viditelnost
Glopolisu a jeho jednotlivých analytiků, tak globálních ekonomických témat, kterým se Glopolis věnuje. Hlavní
událostí byla především schůzka G20 v červnu v Soulu. V souvislosti s rozvojovými zeměmi vydal obsáhlejší
studii Krize a rozvojové země - pouze vedlejší škody?, která se vrací ke kořenům krize, ukazuje, jakými kanály se
šířila a do jaké míry zasáhla ekonomiky různých zemí. Na poněkud pozitivnější notu hraje publikace Jak
předejít příští krizi, která se věnuje různým reformám, které by mohly zlepšit globální ekonomické vládnutí a s
ním i stabilitu finančních trhů. Kromě celkového přehledu se však Glopolis v roce 2010 zaměřil ještě na tři dílčí
témata: alternativní indikátory rozvoje, využití daní pro rozvoj a globální honbu za zdroji.
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Alternativní měření HDP
Potřeba zlepšení údajů a ukazatelů sloužících
k doplnění HDP se stala středem pozornosti mnoha
mezinárodních iniciativ. V poslední době se
kupříkladu úspěšně rozvíjí iniciativa Evropské
komise nazvaná „Beyond GDP“, navazující na
závazek monitorovat kromě HDP i environmentální
a sociální indikátory. V návaznosti na závěrečnou
zprávu tzv. Stiglitzovy komise se otázkou intenzivně
zabývá v rámci série světových konferencí
věnovaných „měření pokroku“ také OECD. Během
podzimu 2010 byl vypracován předběžný seznam
dostupných hlavních indikátorů a první výstupy
projektu by měly být k dispozici pro ministerské
zasedání Rady OECD v květnu 2011.
Glopolis proto začal mapovat rozličné iniciativy a přístupy k měření hospodářského růstu a rozvoje vůbec.
Výstupem těchto aktivit v roce 2010 byla publikace Indikátory blahobytu, kterou vydal Zelený kruh a hnutí
Duha, do které Glopolis přispěl jednou kapitolou. O tomto tématu byl také uspořádán seminář, který měl dobrý
mediální ohlas. Do debaty o měření hospodářského růstu jsme přispěli také článkem v Hospodářských novinách.
V rámci stejného projektu se analytici Glopolisu věnovali též efektivitě fiskální stimulace ekonomiky při
přechodu na zodpovědnější model ekonomiky a důsledkům rozpočtových restrikcí na společnost. Rozsáhlejší
publikace na toto téma by měla být hotova ke konci roku 2011.
Daně na pomoc rozvoji
Z daňových témat z roku 2009 zůstala pozornosti především na boji proti daňovým rájům a úpravě účetních
standardů. K zajímavému posunu došlo ohledně daně z finančních transakcí (FTT). Francouzský president
Sarkozy na Summitu k MDGs v září 2010 v New Yorku deklaroval, že její zavedení bude jedním z hlavních
bodů na agendě francouzského předsednictví G20. Pro její zavedení hovoří i znovu rostoucí objem transakcí na
finančních trzích, který kontrastuje s jen velmi pomalým zotavováním globální ekonomiky, postupující změnou
klimatu a stagnací rozvoje v mnoha chudých zemích. V roce 2010 byl objem finančních transakcí přibližně 70
krát vyšší než světové HDP. Ukazuje se tak vzrůstající nepoměr mezi reálnou a finanční ekonomikou, který
nezastavila ani finanční krize (viz Graf č. 3, z nějž je patrné, že finanční trhy, zejména obchodování s deriváty,
jsou opět na vzestupu). Zavedení FTT podporuje i Německo. Nicméně, zdá se zatím, že vše zůstává spíše
v rétorické rovině. V případě ČR je zájem o výše uvedená témata velmi nízký. Například v případě FTT vláda
proti jejímu zavedení nic nenamítá, pokud by bylo dobrovolné.
Cílem Glopolis proto bylo rozvíjet pohled na daně jako na nástroj, který umožňuje generovat vlastní zdroje a
snižuje závislost chudých zemí na vnější pomoci. Zároveň Glopolis podporoval mezinárodní daně jako možný
nástroj regulace negativních externalit a zejména zdroj financování pro řešení globálních problémů. Ke zvýšení
povědomí o těchto problémech přispěla distribuce čtyř informačních listů, které se zabývaly celou řadou
problémů souvisejících s finančním sektorem a pohybem kapitálu ve vyspělých i chudých zemí. V průběhu roku
Glopolis uvedené témata prezentoval při různých příležitostech - od semináře pro učitele středních škol v Sedlci
až po mezinárodní konferenci v hlavním městě Nikaraguy."
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Globální správa surovinového bohatství
Prioritou bylo také otevřít další relativně nové téma globální honby za zdroji (scramble for resources), které
představuje společný jmenovatel práce všech tří programů a čím dál pravděpodobnější leitmotiv globální politiky
21.století. Glopolis se snaží jednak zdůrazňovat potřebu transformace národních ekonomik směrem
k ekonomice, která by nebyla založená na takové spotřebě vyčerpatelných surovinových zdrojů jako nebo
alespoň zajistila jejich efektivnější využití. Druhým
úhlem pohledu byl dopad evropských obchodních a
investičních smluv a aktivit Evropské obchodní a
investiční banky na využití surovinové základny
chudých zemí a vynořujících se trhů.
Kromě posílení znalostní báze a navázaní kontaktů s
organizacemi a sítěmi pracujících na podobném
tématu, došlo i k zorganizování série přednášek
experta ze Surinamu, který pomohl zvýšit povědomí o
této problematice především u představitelů české
státní správy, ale také na universitní půdě nebo
v médiích. Co se aktivit Evropské obchodní a
investiční banky týče, Glopolis se zapojil do
celoevropské kampaně za reformu jejího mandátu.
Snahou semináře, který Glopolis v prosinci
spoluorganizoval s organizací Bankwatch, bylo zvýšit
povědomí a získat podporu českého nevládního
sektoru pro kampaň, která bude probíhat i v roce
2011.

2.3 Program klimatické a rozvojové politiky
Postup v mezinárodním klimatickém jednání
Rok 2010 s sebou přinesl určité vystřízlivění v oblasti mezinárodního klimatického vyjednávání pod hlavičkou
Organizace spojených národů, jejichž ambicí je nalézt širokou globální shodu na způsobu řešení změny klimatu,
tedy zejména zajistit snižování emisí a přizpůsobit se již nevyhnutelným důsledkům. Konference v mexickém
Cancúnu sice navrátila důvěru v životaschopnost Rámcové konvence OSN o změně klimatu (UNFCCC), pokrok
je však stalé nedostatečný a v mnoha důležitých oblastech přetrvávají rozpory zásadního charakteru.
Povzbuzující je zejména všeobecná shoda nad tím, že změna klimatu by neměla přinést nárůst průměrných
globálních teplot o více než 2°C oproti době před průmyslovou revolucí. Tomuto cíli však dosud neodpovídají
současná ani uvažovaná opatření vyspělých, ani rychle se rozvíjejících ekonomik světa. Překážkou i příležitostí
zároveň je skutečnost, že klimatická vyjednávání se neodehrávají v politickém vakuu, ale na pozadí
komplexnějších změn, zejména výrazného zadlužení mnoha bohatých ekonomik a rostoucího sebevědomí rychle
se rozvíjejících ekonomik Číny, Indie, Brazílie a dalších.
Tyto skutečnosti však nebrání soukromému sektoru masivně investovat do zvyšování energetické efektivity a do
obnovitelných zdrojů energie (investice v roce 2010 celosvětově dosáhly rekordních čísel, viz. Graf č. 4), ani
vládám jednotlivých států v přijímání kroků, jež reflektují potřebu odklonu globální ekonomiky od závislosti na
fosilních zdrojích. Pozornost se proto obrací směrem k zemím, které jsou ochotné, a s ohledem na domácí
politickou situaci i schopné, nabídnout ambicióznější klimatická opatření, ať už jde o země tzv. rozvinuté či
rozvojové. Motivací přitom zřídka bývá pouze obava o zemské klima, ale spíše pragmatická úvaha nad širšími
ekonomickými, sociálními a environmentálními přínosy přechodu na nízkouhlíkový model rozvoje.
Glopolis se i v roce 2010 aktivně zapojoval do veřejné debaty v ČR v otázkách negativních dopadů klimatických
změn a to především na rozvojové země. Analytici Glopolis se zaměřili zejména na oblast klimatických financí.
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K tomuto tématu byl uspořádán kulatý stůl se zástupci státní správy a nevládních organizací o způsobu, jakým
ČR naplňuje své závazky v poskytování pomoci chudým zemím v rámci tzv. Fast Start Finance a také o
možnostech budoucího získávání prostředků z jiných než veřejných zdrojů. Glopolis se také jako jediný zástupce
českých NNO zúčastnil mezinárodní klimatické konference COP 16 v mexickém Cancúnu, kde kromě
spolupráce s mezinárodními nevládními organizacemi bylo hlavní úlohou komunikace s českými médii.
Podpora aktivní EU
Evropskou unii lze přes mnohé dílčí výhrady stále
považovat za ambiciózního hráče v oblasti klimatické
politiky. Významným krokem v roce 2010 byl návrh
Komise, který analyzoval možnosti snížit emise
skleníkových plynů do roku 2020 o 30%. Velmi
pozitivní roli sehrála EU i na konferenci v Cancúnu, kde
se snažila přispívat k dosažení kompromisních řešení,
která mohou značně napomoci přijetí nové globální
dohody pod hlavičkou UNFCCC. Další důležitou
iniciativou vznikající na pozadí strategie Evropa 2020 je
plán Energie 2020, Strategie pro konkurenceschopnou,
udržitelnou a bezpečnou energetiku. Klíčové však i
nadále zůstávají zejména ambice na úrovni jednotlivých
členských států. Problematickým bodem je zejména
nepříliš transparentní poskytování tzv. rychlého startu
klimatického financování (FSF) ze strany většiny
evropských zemí.
Jednou z nejdůležitějších aktivit Glopolis v oblasti ovlivňování klimatických a rozvojových politik na evropské
úrovni bylo v roce 2010 uspořádání série seminářů pro maďarské a polské nevládní organizace, zaměřené na
možnosti zapojení občanské společnosti do předsednictví EU, které obě země čeká v roce 2011. Ve spolupráci
s platformou nevládních rozvojových organizací - FoRS byly uspořádány tři semináře (v Praze, Budapešti a
Varšavě), kde Glopolis a další zástupci nevládních organizací prezentovali zkušenosti z českého předsednictví
v roce 2009. Závěry ze seminářů byly potom shrnuty v publikaci s názvem How to Engage in the EU Presidency
– Recomendations for Hungarian and Polish development NGOs, kde byly také formulovány konkrétní
doporučení pro nevládní organizace
Větší soudržnost českých politik
V České republice nepřinesla ani obměna dolní komory Parlamentu a výměna vlády v roce 2010 dokončení prací
na dvou základních strategických dokumentech: aktualizaci Státní energetické koncepce a přípravy nové Politiky
ochrany klimatu. Přetrvává úzce resortní přístup k tvorbě energetické a klimatické politiky, který znemožňuje
větší koherenci obou politik mezi sebou, natož s politikou rozvojovou. Pochybení na straně zákonodárců pak
přispělo k velmi špatnému obrazu fotovoltaiky u široké veřejnosti, což se podepisuje i na otevřenosti vůči
ostatním obnovitelným zdrojům energie. Jednoznačnou převahu poptávky nad nabídkou pak zaznamenal
program Zelená úsporám. Přijatelnost úspor a energetické efektivity ostře kontrastuje s přetrvávající nedůvěrou
v decentralizovanou energetiku založenou na obnovitelných zdrojích energie.
V návaznosti na úspěchy v předchozím roce Glopolis pokračoval v aktivitách zaměřených na posilování
koherence českých a evropských politik s rozvojovými cíli, přičemž se zaměřil na českou státní správu,
programy politických stran a dále na zvyšování povědomí mezi nevládními organizacemi. Významná část této
práce spočívala v mapování meziresortních koordinačních a konzultačních mechanismů, které brání, nebo
naopak mohou přispět k reflektování cílů rozvojové politiky při tvorbě domácích politik. Glopolis navrhnul
MZV a dalším resortům řadu praktických doporučení.
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2.4 Program zemědělské a rozvojové politiky
Analýza globální potravinové bezpečnosti
Ačkoliv v roce 2009 jsme zaznamenali mírné zlepšení globální potravinové bezpečnosti v porovnání s rokem
2008, kdy ceny potravin dosáhly svého maxima, rok 2010 se opět vyznačoval značnou nestálostí cen a obecně
vyššími cenami potravin. Tento růst cen byl z velké části způsoben vrtkavým počasím (sucha v Rusku či záplavy
v Austrálii), svou roli však opět hrály i rostoucí poptávka vynořujících se ekonomik, záběry půdy (včetně
rostoucí produkce biopaliv), spekulace s potravinovými komoditami a špatná (či žádná) zemědělská a obchodní
politika. Pro země zcela závislé na dovozu potravin měla tato situace přímé politické důsledky. Kupříkladu
inflace v Egyptě, z velké části způsobená rostoucími cenami potravin, byla jedním z podnětů občanských
nepokojů, které vedly až ke svržení prezidenta Mubaraka.
Tento vývoj přiměl část mezinárodního společenství ke komplexnějšímu náhledu těchto otázek a v říjnu 2010
poprvé od svého zreformování v roce 2009 zasedal Světový výbor pro potravinovou bezpečnost. Glopolis v roce
2010 pokračoval v monitoringu globálního vývoje, analýze potravinové bezpečnosti ve světě a medializaci
těchto témat v ČR a EU.
Proti hladu v chudých zemích
Rok 2010 opět poukázal na to, že chudé země stále mají problém uživit své obyvatelstvo. Drobným farmářům se
dostává minimální podpory, chybí základní infrastruktura, nefungují potravinové zásoby a mnohde ani
vnitrostátní zemědělský trh. Mnohé vlády navíc nejsou s to zaručit svým zemědělcům přístup k půdě či vodě, ani
základní sociální ochraně, natož k základním agronomickým službám. V této situaci komplikují živobytí
chudých farmářů změny klimatu, nedostatečná regulace komoditních derivátů a hlavně zemědělská a obchodní
politika bohatých zemí zaměřená na ochranu domácích zemědělců, ale maximální přístup ke zdrojům a trhům
cizím.
Značnou část roku 2010 Glopolis věnoval hlubší analýze potravinové bezpečnosti v Etiopii, která patří mezi
nové prioritní země české rozvojové spolupráce. U příležitosti Světového dne výživy uspořádal Glopolis v rámci
projektu EcoFair Trade Dialogue dvoudenní mezinárodní konferenci pod názvem „Boj s hladem cestou
zodpovědného obchodu a udržitelného zemědělství“, které se zúčastnili také zástupci farmářských organizací
z Burkiny Faso, Indie, Keni a Filipín. Výstupy konference potvrdily, že ke snížení chudoby, hladu a zlepšení
životních podmínek v chudých zemích bude třeba změnit i přístup rozvinutých zemí v oblasti obchodní a
zemědělské politiky. Součástí tohoto projektu byl také strategická schůzka, na které Glopolis započal formování
koalice evropských organizací pro těsnější spolupráci v otázkách evropské zemědělské a obchodní politiky.
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Reforma společné zemědělské politiky
Na úrovni EU stojí za povšimnutí hned několik pozitivních posunů. První z nich se týká přípravy politického
rámce pro potravinovou bezpečnost, který výslovně odkazuje na právo na potraviny a zdůrazňuje podporu
drobných farmářů. Druhým posunem v roce 2010 byla snaha otevřít diskusi o reformě společné zemědělské
politiky EU (SZP) prostřednictvím rozsáhlých konzultací, zahrnujících i otázky globální odpovědnosti. Avšak
sdělení, které Komise k budoucí podobě SZP zveřejnila na podzim, vyznívá spíš nevyváženě a nezohledňuje
dopady této politiky na nejchudší obyvatelstvo v rozvojových zemích. Zajímavým novým trendem je také
skutečnost, že Evropský parlament se stal (vzhledem k jeho nové spolurozhodovací pravomoci v oblasti SZP)
spojencem občanské společnosti a stále více hovoří o koherenci zemědělské politiky s rozvojovými cíli EU.
Glopolis se v roce 2010 zasazoval o zohlednění problémů chudých farmářů do společné zemědělské politiky,
vystupoval proti exportu potravin pod výrobní cenou (možnému díky vývozním dotacím a jiným formám plateb)
a naopak obhajoval ucelený přístup k zemědělství zdůrazněním jeho sociální a environmentální role jak na
české, tak na a evropské úrovni. Na evropské úrovni byl Glopolis v rámci evropské rozvojové platformy
CONCORD aktivní součástí Evropské skupiny pro potravinovou bezpečnost, kde se podílel na mapování
klíčových rozvojových témat týkajících se SZP a zúčastnil se veřejné konzultace Evropské komise. Na úrovni
ČR se Glopolis aktivně účastnil veřejných konzultací týkajících se vize českého zemědělství. V rámci platformy
ekologických organizací Zelený kruh se stal členem pracovní skupiny pro zemědělský obchod. Tento
konzultační proces byl sice první krokem dobrým směrem, ale jeho výsledky nebyly příliš zohledněny.

2.5 Mediální působení
V roce 2010 si Glopolis připsal na své mediální konto
celkem 45 výstupů, z toho bylo 20 rozhovorů, které
analytici poskytli různým médiím, 11 citací
k nejrůznějším událostem a 14 článků, které byly buď
publikovány v tištěných, nebo online denících. Převážná
většina mediálních výstupů byla zveřejněna v souvislosti
s významnými událostmi na národním (volby do
Poslanecké sněmovny ČR) a mezinárodním (např.
summit G8 a G20) poli. Za celý rok bylo vydáno 11
tiskových zpráv, které však nejsou zařazeny mezi
mediální výstupy, neboť se jedná o způsob komunikace
s novináři, nikoli s širokou veřejností.

Největší objem mediálních výstupů, přes 50 %
z celkové počtu, vznikl ve spolupráci s Českým
rozhlasem, zejména pak se stanicí ČRo Rádio Česko a
ČR1 Radiožurnál. Zbývajících 50 % si mezi sebe
rozdělily server Aktualne.cz, deník Hospodářské
noviny, Česká televize, měsíčník Mezinárodní
politika, server Deník Referendum a ostatní
internetové a tištěné deníky.
Největší podíl mediálních výstupů spadá do tématu
Nová ekonomika a finance, následuje program
Energetika a změny klimatu a Potravinová bezpečnost.
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Webové stránky Glopolis
Webové stránky Glopolis shlédlo minulý rok v průměru
800 až 1000 návštěvníků za měsíc. Vzhledem k tomu, že
jak design, tak struktura webových stránek byly již
značně zastaralé a nepřehledné, rozhodl se Glopolis pro
jejich modernizaci a zpřehlednění. Práce na přípravě
nového webu byly zahájeny koncem roku 2010, aby
mohl být nový web spuštěn s příchodem roku 2011.
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3. Finanční zpráva
3.1 Struktura výnosů

Detailní informace o hospodaření společnosti též v části 7.2 Finanční přílohy.
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3.2 Zpráva dozorčí rady
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4. LIDÉ
4.1 Statutární orgány
SPRÁVNÍ RADA
Michael Romancov
Vysokoškolský pedagog na univerzitách v Praze (předseda)
Miroslav Somol
Náměstek generálního ředitele EGAP
Martin Pospíšil
Československá obchodní banka a.s.

DOZORČÍ RADA
Martin Balcar (předseda od 10. 5. 2010)
Manažer v neziskovém sektoru
René Kubášek
Odborný konzultant
Tomáš Bělohoubek
Business Development Specialist (členem DR do 12. 5. 2010)
Alena Králíková
HR Forum (členkou DR od 11. 11. 2010)
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4.2 Tým v roce 2010
Petr Lebeda
Ředitel
Ondřej Kopečný
Zástupce ředitele
Naděžda Frélichová
Finanční manažerka
Ivan Lukáš
Nová ekonomika a finance
Vedoucí programu, analytik
Aurèle Destrée
Potravinová bezpečnost
Vedoucí programu, analytička
Petr Patočka
Energetika a změna klimatu
Vedoucí programu, analytik
Jiří Čáslavka
Nová ekonomika a finance
Analytik
Martin Kloubek
Potravinová bezpečnost
Analytik
Dagmar Milerová Prášková
Potravinová bezpečnost
Analytička
Jan Doležal
Energetika a změna klimatu
Analytik
Ingrid Mitáčková
Mediální koordinátorka
Markéta Pávková (do července 2010)
Projektová koordinátorka
Christine Maritz
Projektová koordiátorka
Renáta Mitáčková
Finanční asistentka
Tomáš Chlebeček
Koordinátor programu Marshall Memorial Fellowship v ČR
Stážisté
Karolína Slámová, Pia Aaltonen, Zoe Chambers, Kamil Němec, Vojtěch Seman, Karolína Víšková, Blanka
Poštulková
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4.3 Organizační diagram
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5. SEZNAM PROJEKTŮ
Europe Aid
· Global Rights: Europeans Acting Together – GREAT (2008–2010), člen mezinárodního řešitelského
týmu
· Towards a Global Financial System Fit For Development. Building Awareness, Mobilising Opinion
(2009 - 2011), člen mezinárodního řešitelského týmu
· Enhancing Policy Coherence: Making Development Work Better (2009 – 2011), člen mezinárodního
řešitelského týmu
· Climate Change and Poverty Reduction: Building Awareness and Promoting Action (2010 – 2013), člen
mezinárodního řešitelského týmu
· Towards a Global Financial System at the Service of Sustainable Development (2010 – 2012), člen
mezinárodního řešitelského týmu
· Making European trade work for the Millennium Development Goals (2010 – 2013), člen
mezinárodního řešitelského týmu
· EcoFair Trade Dialogue – European multi-stakeholder coalition for a more coherent, fair and
sustainalbe trading policy with a special focus on agriculture, (2010 – 2013), člen mezinárodního
řešitelského týmu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
· Je český boj proti změnám klimatu i bojem proti chudobě? Kapacity pro dokumentaci faktů a tlak na
větší soudržnost politik pro rozvoj (2010), řešitel projektu
· Naplnění Rozvojových cílů tisíciletí skrze zvyšování koherence mezi obchodní a rozvojovou politikou
(2010), řešitel projektu
· Globální finanční systém vhodný pro rozvoj – zvyšování povědomí o provázanosti globálních financí a
rozvoje (2010), řešitel projektu
· Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí (2010) partner projektu
Oak Foundation (Nadace partnerství)
· Czech Climate Change Coalition (2009—2010), partner projektu
Aktivity v rámci doplňkové činnosti
· Stejně jako v předešlých letech Glopolis zajišťoval ve spolupráci s German Marshal Fund of the United
States (GMF) průběh výběrového řízení programu Evropského Marshallova pamětního stipendia
(European Marshall Memorial Fellowship – EMMF) i návštěvu účastníků americké obdoby tohoto
programu v České republice. Programy jsou určeny mladým lídrům z oblasti neziskového sektoru,
médií, veřejných institucí, akademických pracovišť i soukromých firem. Jejich prvořadým cílem je
seznamovat evropské i americké účastníky s institucemi, politikou a kulturou v jednotlivých zemích
zapojených do programů a vytvářet prostor pro diskusi i konkrétní spolupráci na obou březích
Atlantiku.
V roce 2010 byli za Českou republiku vybráni tito účastníci: Martin Konečný z organizace Crisis Action
a Jiří Šebek ze společnosti CGS Tyres/Mitas a jako náhradník Petr Just z Metropolitiní univerzity
Praha.
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6. PODĚKOVÁNÍ
Zvláštní poděkování patří našim sponzorům a partnerům stejně jako jednotlivcům, kteří přispěli k činnosti
Glopolis v roce 2010. Především bychom chtěli poděkovat následujícím osobnostem:
Michael Romancov, Miroslav Somol, Martin Pospíšil, Tomáš Bělohoubek, René Kubášek, Martin Balcar, Alena
Králíková, Michal Horák, Neil Sumilas, François Lafond, Emily Robichaux, Edouard de Tinguy, Ingrid Horvay,
Sasha Kapadia, Christina Elvers, Brigitte Luggin, Jan Kohout, Petr Drulák, Helena Ackermanová, Helena
Markusová, Josef Hynek, Václav Bartuška, Libor Stejskal, Takeaki Hori, Klára Ehlová, Martin Náprstek, Michal
Kaplan, Petr Halaxa, Soňa Dederová, Vojtěch Kotecký, Zuzana Drhová, Amin Tarzi, Jan Haverkamp, Adéla
Kubíčková, Charly Poppe, Jiří Pehe, Michal Broža, Martin Ehl, Libuše Koubská, Martin Krejza, Miroslav
Kundrata, Jiří Šitler, Petr Jelínek, Dita Charanzová, Virginie Pissoort, Pascal Erard, Ute Straub, Marek
Poznanski, Alex Danau, Tomáš Doucha, Zuzana Sládková, Marta Teplá, Ondřej Liška, Laura Sullivan, Judit
Almasi, Věra Venclíková, Jiří Jeřábek, Kateřina Husová, Ondřej Pašek, Klára Sutlovičová, Jiří Koželouh, Karim
Harris, Sven Harmeling, Rachel Berger, František Zouhar, Inka Píbilová, Martina Mašková, Roman Chlupatý,
David Koubek, Jiří Urban, Jiří Šír, Katrin Enting, Sébastien Blavier, Mechthild von Knobelsdorff, Elena
Gerebizza, Pavel Zámyslický, Jan Dusík, Petr Holub, Rudolf Červinka, Petra Jindrová, Tereza Rottová.
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7. PŘÍLOHY
7.1 Statutární přílohy
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7.2 Finanční přílohy

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

7.3 Přehled výstupů
7.3.1 Publikace
Studie Development in Domestic and Global Politics
Studie představuje klíčová rozvojová témata a koncepty, které ovlivňují stávající rozvojový diskurz. Rozvíjí
debatu o novém přístupu k rozvojové problematice, přičemž klade důraz na tzv. lidskoprávní přístup k rozvoji
(human right-based approach), zejména pak ve vztahu ke konceptům koherence politik pro rozvoj (Policy
Coherence for Development) a férové politiky (fair politics), a mapuje možnosti pro uplatnění nové
rozvojové agendy.
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-development-domestic-and-global-politics/
Krize a rozvojové země
Autoři této publikace nabízí pohled na finanční a ekonomickou krizi z perspektivy, která v české diskusi
poněkud chybí. Sledují dopady krize na nejchudší obyvatele planety, popisují její šíření směrem od finančních
trhů až k jednotlivcům a pátrají po jejích obecných příčinách.
http://glopolis.org/cs/clanky/krize-rozvojove-zeme/
Indikátory blahobytu
Zelený kruh a Hnutí Duha vydávají společně publikaci „Indikátory blahobytu“, do níž přispěl jednou kapitolou
také Jiří Čáslavka z Glopolisu. Publikace uvádí do měření kvality života „Beyond GDP“, popisuje ekologickou a
uhlíkovou stopu, složené indikátory a lokální multiplikátor peněz.
http://glopolis.org/cs/clanky/indikatory-blahobytu/
Kapesní průvodce krizí
Glopolis vydává infolist, který se zabývá finanční a ekonomickou krizí a jejím dopadem na rozvojové země.
O finanční a ekonomické krizi se až na výjimky nehovoří jako o problému chudých zemí. Do jisté míry to dává
smysl. Krize vznikla na finančních trzích a ty v rozvojových zemích, kde lidé často nemají prostředky ani na
pokrytí základních potřeb, nehrají tak velkou roli. Krize na finančních trzích sice začala, ale rozhodně na nich
neskončila. Velmi záhy se přelila do reálné ekonomiky. Bez ohledu na to, na kterém kontinentu původně
vypukla, vysušila investice, zpomalila obchod, připravila lidi o práci a některé uvrhla pod hranici chudoby.
http://glopolis.org/cs/clanky/kapesni-pruvodce-krizi/
Kdo se (ne)bojí mezinárodních daní?
Glopolis vydává infolist zabývající se otázkou mezinárodních daní a jejich přínosem v boji proti chudobě a
klimatickým změnám.
http://glopolis.org/cs/clanky/kdo-se-neboji-mezinarodnich-dani/
Institucionální investoři
Glopolis vydává infolist zabývající se problematikou institucionálních investorů, jejich rolí na finančních trzích a
vlivu na země „globálního Jihu“.
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http://glopolis.org/cs/clanky/institucionalni-investori/
Černá díra rozvojového financování
Glopolis vydává infolist, který se zabývá tématem daňových a kapitálových úniků ze zemí Jihu. Cílem tohoto
stručného infolistu není popsat problém do všech detailů, ale spíše ukázat hlavní problémy, od nichž se později
může rozvíjet podrobnější debata. Tento list není určen jen pracovníkům rozvojových nevládních organizací, ale
všem, které zajímá rozvojová spolupráce v kontextu „nerozvojových“ politik (v tomto konkrétním případě
v kontextu finanční a daňové politiky).
http://glopolis.org/cs/clanky/cerna-dira-rozvojoveho-financovani/
Jak předejít příští krizi
Glopolis vydává studii zabývající se finanční a ekonomickou krizí. Studie přináší úvahy o pokrizovém globálním
(ekonomickém) vládnutí, o nové rovnováze, o problémech, trendech a alternativách v (globální) finanční politice
z pohledu občanské společnosti.
http://glopolis.org/cs/clanky/jak-predejit-pristi-krizi/
Férové globální finance
V rámci evropského projektu „Enhancing Policy Coherence, Making Development Work Better“ vydal Glopolis
novou případovou studii „Férové globální finance“. Studie se snaží poukázat na skutečnost, že mají-li být
splněny Rozvojové cíle tisíciletí a mají-li být ctěna hospodářská a sociální lidská práva, pak by reforma
světového finančního a hospodářského systému měla být jedním z hlavních bodů, kterým by se mělo světové
společenství zaobírat.
http://glopolis.org/cs/clanky/ferove-globalni-finance/
Kdo hledí za plot české zahrádky
Pražský institut pro globální politiku – Glopolis pro vás připravil analýzu programů osmi politických stran
(ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SZ, TOP09, VV a SPOZ). Studie srovnává volební programy v oblastech
finanční a ekonomické krize, rozvojové, potravinové, energetické a klimatické politiky.
http://glopolis.org/cs/clanky/kdo-hledi-za-plot-ceske-zahradky/
Jak ovlivnit politiku
Glopolis vydává manuál o lobbingu určený pro českou občanskou společnost. Manuál “ Jak ovlivnit politiku
v České republice a Evropské unii?“ poskytuje všeobecný přehled o možnostech, které české neziskové
organizace využívají k prezentaci svých zájmů na české, respektive evropské úrovni. Jeho cílem je představit
lobbing jakožto jeden z relevantních nástrojů politického vlivu, který nemá být a priori spojován s nepoctivým,
korupčním chováním, a vyzdvihnout v českém prostředí opomíjenou úlohu neziskových organizací jakožto
právoplatných aktérů politických procesů.
http://glopolis.org/cs/clanky/jak-ovlivnit-politiku/

7.3.2 Mediální výstupy
Newsletter Globalizace a rozvojová politika – GaRP
Newsletter 11. číslo. Březen 2010
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http://glopolis.org/soubory/Newsletter-GaRP-11.pdf
Newsletter 12. číslo. Červen 2010
http://glopolis.org/soubory/Newsletter-GaRP-12.pdf
Newsletter 13. číslo. Srpen 2010
http://glopolis.org/soubory/Newsletter-GaRP-13.pdf
Newsletter 14. číslo. Říjen 2010
http://glopolis.org/soubory/Newsletter-GaRP-14.pdf
Newsletter 15. číslo. Listopad 2010
http://glopolis.org/soubory/Newsletter-GaRP-15.pdf
Newsletter 16. číslo. Prosinec 2010
http://glopolis.org/soubory/Newsletter-GaRP-16.pdf
Články/Articles
Kodaňský summit o klimatu: Co se (ne)dohodlo?
Nazeleno.cz
7/1/2010
článek, autor Jan Doležal, Glopolis
http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/globalni-oteplovani/kodansky-summit-o-klimatu-co-se-nedohodlo.aspx
Kde začíná česká budoucnost
Aktualne.cz
Článek na blogu
Petr Lebeda, Ondřej Kopečný
7/1/2010
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-lebeda.php?itemid=8536
Klimatická konference v Kodani
Mezinárodní politika 1/2010
článek, Jan Doležal
Pouze v tištěné podobě
Obamov návrh špeciálnej dane je populistickým ťahom
HN Online, SK
2/2/2010
komentář, autor Ivan Lukáš
http://hnonline.sk/nazory/c1-40295990-obamov-navrh-specialnej-dane-je-populistickym-tahom
Hledá se vize českého zemědělství
19/03/2010
Autor: Martin Kloubek
www.agris.cz
http://www.agris.cz/detail.php?id=166304&iSub=518
Kodaň, a co dál? Nesplněná očekávání a výhledy do budoucna
Mezinárodní politika
3/2010
článek, autor Jan Doležal
Pouze v tištěné podobě
Aktualne.cz
28/5/2010
Článek Petra Lebedy “O čem volby nejsou”
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http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-lebeda.php?itemid=9951
Dvacet zemí zamrzlých v bodě G
HN/ihned.cz
28/6/2010
komentář, Jiří Čáslavka
http://komentare.ihned.cz/c1-44517530-jiri-caslavka-dvacet-zemi-zamrzlych-v-bode-g
Splnění slibů je otázkou politické vůle
24/9/2010
Komentář Ondřeje Kopečného k summitu MDGs v NY
http://www.denikreferendum.cz/clanek/6193-splneni-slibu-je-otazkou-politicke-vule
Aktualne.cz
3 glosy Ondřeje Kopečného ze summitu MDGs v NY
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-lebeda.php
Problémem není HDP, ale jeho bezmezné uctívání
27/10/2010
Článek - reakce Jiřího Čáslavky na článek J. Macháčka v HN, otištěno v sekci Dopisy a emaily,
dostupné i online
http://hn.ihned.cz/c1-47529060-dopisy-a-e-maily
Rozhovory/Interviews (rádio, časopis, televize)
Rozvojová pomoc v Jemenu
ČT1, pořad Před polednem
19/1/2010
televize, host Petr Lebeda, Glopolis
http://www.ceskatelevize.cz/program/210411058060119.html?online=1
Český rozhlas 1 – Radiožurnál, pořad Třetí svět
14/4/2010, redactor Ondřej Houska
rozhlas, Ivan Lukáš
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3114
Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Pořad Třetí svět
23/5/2010
rozhlas, rozhovor Martiny Hanáčkové s Joyce Anne-Marie van Genderen-Naar
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2060126&drm=1
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3114
ČT24 Studio 6
21/6/2010
televize, Ivan Lukáš
http://www.ct24.cz/vysilani/2010/06/21/210411010100621-05:59-studio-6/
Český rozhlas 1 – Radiožurnál
25/6/2010
rozhlas, Ivan Lukáš, rozhovor
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=120
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2086479&drm=1
Rádio česko
25/6/2010
rozhlas, Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2085849&drm=
Český rozhlas 6 – pořad Hovory o Evropě
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14/7/2010
rozhlas, rozhovor s Petrem Patočkou o uhlíkové dani (redaktorka Daniela Vrbová)
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3178
Rádio Česko, pořad Svět o druhé, Rozhovor na aktuální téma
6/8/2010 od 14:09
rozhlas, rozhovor s Martinem Kloubkem o možné potravinové krizi v důsledku ruského embarga na
vývoz obilí
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2114100&drm=
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=2491
Rádio Česko, pořad Domácí událost
11/8/2010 od 9:16
Na Plodinové burze Brno vzrostly skokově ceny většiny komodit. Více Ladislav Dvořák. Mluvíme s
analytikem potravinové a rozvojové politiky Glopolis Martinem Kloubkem.
rádio, rozhovor s Martinem Kloubkem
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/audio/?p_dat_from=11.08.2010&p_gt=1&p_po=-1&p_kat=1&p_st=-1&dni=1
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2116699&drm=
Třetí svět
22/09/2010
rozhlas, rozhovor s Ondřejem Kopečným o summitu OSN k Rozvojovým cílům tisíciletí (20-tá minuta
pořadu)
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3114
Svět o deváté
6/10/2010
rozhlas, rozhovor s Martinem Kloubkem o konferenci EcoFair Trade Dialogue
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=4383
Archiv pořadu – Svět o deváté (17-tá minuta)
Svět o jedné
6/10/2010
rozhlas, rozhovor s Martinem Kloubkem o konferenci EcoFair Trade Dialogue
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=4383
Svět o jedné (48-má minuta)
Svět o druhé
11/10/2010
rozhlas, rozhovor s Martinem Kloubkem o zemědělství v Africe (45-tá minuta)
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=4387
Nedostatečná úroda ovlivňuje ceny zemědělských komodit
12/10/2010
rozhlas, rozhovor + článek s citací Ivana Lukáše (k rozhovoru pro rádio)
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/nedostatecna-uroda-ovlivnuje-cenyzemedelskych-komodit--795999
Informace ze světa financí
Rádio Česko
1/11/2010 v 9:46
rozhlas, rozhovor s Jiřím Čáslavkou o konferenci v japonské Nagoji, která se týkala ochrany světové
přírodní rozmanitosti a spravedlivého využívání přírodních zdrojů, o vlivu Nagojské dohody na
farmaceutický průmysl, do jaké míry pomůže dohoda rozvojovým zemím, vliv na Doha.
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2176897&drm
Rozvojová pomoc: prostor pro neziskový a soukromý sektor
16/11/2010
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Česká televize, pořad Evropský manuál
Rozhovor s Petrem Patočkou
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10238748371-evropsky-manual/210572233570030/video/
Třetí svět, ČR1 Radiožurnál
1/12/2010
rozhlas, rozhovor s Janem Doležalem na téma role BRIC v klimatických vyjednáváních
4/12/2010
rozhlas, rozhovor s Petrem Patočkou o současném vyjednávání na klimatické konferenci OSN v
Cancúnu
6/12/2010
rozhlas, rozhovor s Petrem Patočkou o současném vyjednávání na klimatické konferenci OSN v
Cancúnu
Cancúnská dohoda vytvořila jen půdu pro další vyjednávání
14/12/2010
ČR1 Radiožurnál
rozhlas, rozhovor s Petrem Patočkou (+citace) o klimatické konferenci OSN v Cancúnu
http://www2.rozhlas.cz/podcast/podcast_porady.php?p_po=120
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/cancunska-dohoda-vytvorila-jen-pudu-pro-dalsivyjednavani--824033
Citace
Předvolební programy zůstávají na českém dvorku. Za hranice nevidí
Deník Referendum
25/5/2010
článek o předvolební analýze
http://www.denikreferendum.cz/clanek/3813-predvolebni-programy-zustavaji-na-ceskem-dvorku-zahranice-nevidi
Lidovky.cz
5/6/2010
Citace Petra Patočky v článku Prokletí bílého muže
Autor článku: Nikola Hořejš
http://www.lidovky.cz/prokleti-bileho-muze-0rh/ln_noviny.asp?c=A100605_000082_ln_noviny_sko&klic=237342&mes=100605_0
Evropané chtějí, aby novou daň pro banky zavedl celý svět
Český rozhlas – Zprávy
24/6/2010
Ivan Lukáš, citace
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/751179
Začíná schůzka G8, očekávají se spory o škrty
Český rozhlas - Zprávy
25/6/2010
Jiří Čáslavka, citace
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/751242

Bankovní daň může globálně fungovat
22/6/2010
Citace TZ k mediálnímu brífinku o G20
http://www.penizenavic.cz/cs/magazin/zpravodajstvi/14287-14287-bankovni-dan-muze-globalnefungovat/
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Hospodaření EU mnohdy ohrožuje ekologii i chudé země
6/10/2010
Článek ke konferenci EcoFair Trade Dialogue, kde je citován Martin Kloubek
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/793003
Odborníci řeší, jak pomoci zaostalému africkému zemědělství
11/10/2010
Článek s citací Martina Kloubka k problematice zemědělství v Africe (konference o problematice
afrického zemědělství v Johannesburgu)
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/odbornici-resi-jak-pomoci-zaostalemuafrickemu-zemedelstvi--795678
Nedostatečná úroda ovlivňuje ceny zemědělských komodit
12/10/2010
článek s citací Ivana Lukáše (k rozhovoru pro rádio)
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/nedostatecna-uroda-ovlivnuje-cenyzemedelskych-komodit--795999
Bitva o Prahu
14/10/2010
MF DNES
Citace Petra Lebedy ke komunálním volbám v ČR v MF DNES, článek Martina Komárka, Publicistika str. 11
Farmaceutické firmy skoncují s ‚biopirátstvím‘. Možná ale zdraží léky
Český rozhlas
1/11/2010
Citace Jiřího Čáslavky v článku o dohodě z Nagoji.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/farmaceuticke-firmy-skoncuji-sbiopiratstvim-mozna-ale-zdrazi-leky--804420

Cancúnská dohoda vytvořila jen půdu pro další vyjednávání
14/12/2010
ČR1 Radiožurnál
Citace Petra Patočky v článku o klimatické konferenci OSN v Cancúnu
http://www2.rozhlas.cz/podcast/podcast_porady.php?p_po=120
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/cancunska-dohoda-vytvorila-jen-pudu-pro-dalsivyjednavani--824033

7.3.3 Přednášky, semináře, konference
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Konference EcoFair Trade v Berlíně, 12. – 14. 1. 2010
Konference o SZP a regulaci trhů v Bruselu, 31. 3. – 4. 4. 2010
Konference MDGs and Policy Coherence v Madridu, 5. – 7. 5. 2010
Green Parliamentary Meeting on the Financial Crisis, Brusel, 10. – 12. 6. 2010
konference a setkání s europoslanci v Bruselu, 31. 5. – 3. 6. 2010
Summer University Vedegylet, 23. 7. 2010
MZP round table k přechodu na 30% cíl snižování emisí, Praha 3. 9. 2010
Czech – German Youth Forum Chemnitz, Německo 5. 9. 2010
Fair Trade workshop Litomyšl, 10. 9. 2010
Asia-Europe People’s Forum conference, Brusel, 3. - 5. 10. 2010
Mezinárodní konference Ecofair Trade Dialogue, Praha, 6. 10. – 7. 10. 2010
Strategický meeting se zástupci českých a evropských nevládních organizací a reprezentanty
chudých zemí Jihu, Praha, 8. 10. 2010
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prezentace na rozvojových dnech – Rozvojová spolupráce pro 3. tisíciletí Eurocentrum, Olomouc,
19. 10. 2010
Předsednický workshop pro maďarské neziskové organizace, Maďarsko, 3. 11. 2010
Příspěvek na konferenci The Role and Perspecitves of CSOs in Development Cooperation,
Nicaragua, 24. – 26. 11. 2010 na téma financování pro rozvoj, facilitace workshopu na stejné téma
Workshop “Musí české a evropské politiky poškozovat rozvojové země?“, Praha, 4. 11. 2010
Workshop PL PRES Warszawa, Polsko, 18. 11. 2010
Seminář o finanční krizi a jejích dopadech na rozvojové země pro program Varianty společnosti
Člověk v tísni, Praha, 18. 11. 2010
Apel Beyond GDP Study Press Conference, Praha 22. 11. 2010
Workshop FoRS na téma HRBA, Praha, 25. 11. 2010
Workshop na Evropskou Investiční Banku, Praha, 2. 12. 2010
Cancún Climate Summit, Mexiko, 1. 12. - 10. 12. 2010
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