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HLAVNÍ POČINY A ÚSPĚCHY GLOPOLIS V ROCE 2012
 Vytvoření a koordinace neformální platformy neziskových organizací a
byznysu k otázkám evropské integrace a uspořádání její první konference
„Má Česko strategickou vizi EU?“
 Úspěšné prosazení požadavku, aby vláda ČR vyčlenila část výnosů
z obchodování s emisními povolenkami na projekty v rozvojových zemí, ve
spolupráci s českými neziskovými organizacemi
 2. ročník filmového festivalu o potravinách AlimenTerre a jeho rozšíření do
regionů
 V průměru každý druhý den v českých médiích s tématy globálního rozvoje
 Zformování sítí odborníků z různých sektorů a oborů pro kvalitní diskusi o
aktuálních ekonomických, finančních, energetických a dalších otázkách
české budoucnosti
 Aktivní spolupráce s partnery na ovlivňování evropské politiky (pracovní
skupiny CONCORD, Eurodad, CAN atd.)
 Podpora iniciativ, které usilují o klíčové domácí reformy, jako je
Rekonstrukce státu a Velká výzva
 Zvýšení finanční rozmanitosti a nezávislosti - vyšší podíl soukromých
finančních zdrojů
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GLOPOLIS V ČÍSLECH

GLOPOLIS V ČÍSLECH (2012)
Obrat za rok 2012

14 976 567 kč

Počet zaměstnanců

15

Projekty

18

Mediální výstupy

166
27 715

Počet návštěv webu
17 357
Počet unikátních návštěvníků webu
Vydané publikace

28

Uspořádané akce

18
Evropská komise
Česká rozvojová agentura
RSJ a.s.
Velvyslanectví Spojeného království
v ČR
Nadace Heinricha Boella v Praze
Green European Foundation
Open Society Fund Praha
Visegrad Fund

Zdroje dotací a darů
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
ani v roce 2012 Češi a Evropané nevybředli z atmosféry hlubší krize. Ba naopak.
Ukazuje se, že bude delší a závažnější, než se zdálo po pádu Lehman Brothers. I
když se ekonomické statistiky začnou postupně zlepšovat, bude nás nejspíš
nadále provázet pocit, že cosi základního, v podhoubí našeho společenského
života, stále není v pořádku.
Situace v zemích, kterým jsme dlouho říkali rozvojové, je naopak mnohem
povzbudivější. Mnohé z nich už tak definitivně označovat nemůžeme. Vzepjetí globálního Jihu by
mělo být dobrou zprávou i pro nás. Přesto nad ním visí otazník. Jak dlouho vydrží a můžeme si ho
na “čím dál menší planetě” dovolit? Finanční a ekonomická krize obnažila slabiny starého receptu
na růst, který je závislý na docházejících (energie a suroviny) a vrtkavých (finanční trhy) zdrojích a
který tyto země bez větších zábran přejímají.
Nový ekonomický model zatím nemáme. Ale v roce 2012 se jeho kontury i cesta k němu zase o
něco víc projasnily. V první řadě se ukazuje, že štěstí se potřebujeme naučit hledat mnohem více
jinde než v penězích a materiálních statcích. Samozřejmě, že všechno štěstí stojí na určitém
hmotném základě. Menší a jiná očekávání toho, co je dobrý život, by však mohla otevřít prostor
k reformám ekonomiky tak, aby byla mnohem víc v souladu s planetárními limity a víc řešila akutní
společenské problémy.
Evropská unie má pro transformaci ekonomiky k udržitelnější kvalitě života nejlepší předpoklady. A
je na té cestě nejdál, byť se potýká se spoustou problémů. Konvenční ekonomický či geopolitický
pohled však příliš nenasvědčuje tomu, že ve velké většině se v Evropě pořád máme dobře. I na
jedné z nejdůležitějších globálních akcí roku 2012, Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v Rio de
Janeiru, Evropa se svým plánem na přechod k zelené ekonomice pohořela. Přesto byl v zákulisí znát
jakýsi tichý respekt k ucelené kvalitě života, kterou Evropa svým občanů nabízí.
Z takového hodnocení globální situace vyplývají pro Glopolis 3 klíčové priority: podpora evropské
integrace, důraz na širší pojetí kvality života a tvorba komplexních koalic k prosazení potřebné
transformace. Bez efektivní komunikace a spolupráce napříč různými tábory totiž nelze očekávat
žádné systémovější změny, natož změny demokratické a udržitelné. Zatím představují spíše
střednědobou vizi Glopolis než cíle, z nichž bychom se mohli zodpovídat ve výroční zprávě.
Nicméně už v roce 2012 jsme na všech nových prioritách pracovali, byť v rozdílné míře a ne vždy
zcela viditelně. Mnohem více jsme se zaměřili na domácí a evropské, než na globální problémy.
Evropská politika jako čtvrté téma a projekt Česko hledá budoucnost jako páté téma doplnily práci
tří tradičních sekcí Glopolis.
Usilovali jsme o budování komplexních koalic, jak pracovně označujeme naše úsilí přemosťovat
různá témata a sektory, nabízet nové úhly pohledu, přivádět k jednomu stolu a zprostředkovávat
spolupráci odlišných společenských skupin, které spolu běžně nepracují. V roce 2012 jsme se ve
všech sekcích zaměřili na možnosti spolupráce s podnikatelským sektorem i kvůli snaze o nové a
rozmanitější finanční zdroje. Nejhůře zatím Glopolis hledá cestu k práci na širší, ucelenější kvalitě
života. Nicméně já doufám, že v roce 2013 se jí budeme moc věnovat více.
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Celý posun je rovněž zachycen v aktualizované formulaci našeho poslání. Ačkoliv Glopolis v roce
2014 oslaví deset let od svého vzniku, stále jsme v procesu hledání a usazování jádra naší činnosti a
přidané hodnoty pro svět kolem. Jeho neustále proměny a zejména úbytek tradičních zdrojů nás
nutí se víc otevírat, přehodnocovat naše aktivity, témata i způsoby práce a přemýšlet o tom, komu
a v čem můžeme být užiteční, jaké problémy jsou důležité a námi řešitelné.
Naší snahou i nadále bude zachytit co nejúplnější škálu aspektů každého řešeného problému.
Budeme podporovat věcnou, konstruktivní debatu zaměřenou na kritickou reflexi a hledání
konsensu, tvorbu vize, budování pestrých koalic a posun věcí dopředu.
Děkujeme všem za dosavadní spolupráci, podporu a pomoc. Těšíme se, že na této cestě se s Vámi
budeme potkávat i nadále.

Petr Lebeda
ředitel
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1. HLAVNÍ TÉMATA
POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST
H LAVNÍ ÚSPĚCHY 2012
•
•
•
•

Monitorování procesu tvorby zemědělské politiky na české i evropské úrovni, aktivní účast v
debatách o reformě Společné zemědělské politiky, zapojení různých aktérů do debaty (neziskové
organizace, ministerstva, akademická půda);
organizace druhého ročníku filmového festivalu AlimenTerre za účasti afrických zástupců
a následné promítání festivalových filmů v regionech;
příprava regionálního semináře Hledání souvislostí: rozvoj, lidská práva, ženy a zemědělství v
Africe zemí Visegrádské čtyřky na průřezové téma genderu, spojujícího environmentální a
rozvojové organizace z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska;
mediální výstupy pokrývající témata, kterým se v ČR téměř nikdo nevěnuje (potravinové krize,
ceny potravin), publikování nových typů výstupů jako jsou novinové přílohy.

Role zemědělství na globálním Jihu, příčiny a řešení hladu, role a postavení drobných
farmářů, zábory půdy v souvislosti s pěstováním biopaliv, reforma Společné zemědělské
politiky EU a zemědělská politika globálního Severu.
Těmto a dalším tématům se dlouhodobě věnuje sekce potravinové bezpečnosti. I v roce 2012
především zvyšovala povědomí o této problematice u českých médií, zástupců státní správy,
studentů, neziskových organizací i široké veřejnosti. Monitorovala aktuální dění i dlouhodobější
problémy a snažila se je přiblížit z různých úhlů, především z politického, ekonomického a
sociálního. K hlavním politickým prioritám sekce potravinové bezpečnosti patřila v roce 2012
spravedlivější podoba Společné zemědělské politiky pro chudé země, politika mezinárodního
společenství pro odstraňování hladu a chudoby a tlak na odpovědnější vnější politiky EU,
především obchodní a investiční.

T ÉMATA A HLAVNÍ AKTIVITY
Spravedlivější Společná zemědělská politika EU
V roce 2012 pokračovala reforma Společné zemědělské politiky (SZP). Glopolis dlouhodobě
poukazuje na nepříznivé dopady, které má tato nejvýznamnější unijní politika na obyvatele méně
rozvinutých zemí, především na drobné producenty potravin. Při obhajobě změn před evropskými
a českými politickými institucemi jsme vycházeli především z mezinárodně-právních dokumentů,
které jasně zakotvují právo na potraviny jako jedno z klíčových základních a univerzální lidských
práv. Glopolis proto zdůrazňoval, že státy mají extrateritoriální závazky a odpovídají za porušování
lidských práv v důsledku své obchodní, zemědělské či investiční politiky i mimo své území.
Na evropské úrovni se Glopolis aktivně účastnil práce Evropské skupiny pro potravinovou
bezpečnost pod hlavičkou platformy evropských nevládních rozvojových organizací CONCORD.
Společně s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci – FoRS se podílel na advokační činnosti cílené
na členy Evropského parlamentu. V ČR pak poukazoval na nesoudržnost SZP s rozvojovými cíli EU
v řadě publikací (Na cestě k větší soudržnosti SZP ve prospěch rozvoje?, Koherence zemědělské a
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rozvojové politiky) nebo uspořádáním semináře ČR malým hráčem na velkém poli (se stejnojmennou
publikací).
Odstranění hladu a propagace udržitelného zemědělství
Hlavním tématem sekce zůstalo i nadále naplnění prvního Rozvojového cíle tisíciletí OSN –
omezení světového hladu na polovinu. Přestože se podle odhadů FAO počet chronicky
podvyživených lidí na světě snížil, zpráva o stavu potravinové bezpečnosti ve světě poukázala na
skutečnost, že africkému kontinentu se tento trend vyhnul. Glopolis se proto věnoval tématům jako
jsou role žen v zemědělství, agroekologie, vliv klimatických změn na produkci potravin a
v neposlední řadě i odpovědná spotřeba potravin.
V květnu 2012 uspořádala sekce potravinové bezpečnosti seminář Hledání souvislostí: rozvoj, lidská
práva, ženy a zemědělství v Africe, v říjnu filmový festival AlimenTerre a během celého roku
podněcovala zájem o tato témata na různých festivalech či během kurzů. Glopolis také připravil
novinářskou cestu do Keni a Senegalu s cílem přiblížit každodenní problémy drobných producentů
potravin českým novinářům.
Klíčové publikace 2012
•
•
•

Na cestě k větší soudržnosti společné zemědělské politiky ve prospěch rozvoje?
http://glopolis.org/cs/clanky/na-ceste-k-vetsi-soudrznosti-spolecne-zemedelske-politikyve-prospech-rozvoje/
Ženy a zemědělství v Africe: http://glopolis.org/cs/clanky/hledani-souvislosti-rozvoj-zenyzemedelstvi/
Koherence zemědělské a rozvojové politiky: http://glopolis.org/cs/clanky/koherencezemedelske-rozvojove-politiky/

Klíčové akce 2012
•
•
•

Seminář: Hledání souvislostí: rozvoj, lidská práva, ženy a zemědělství v Africe:
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-hledani-souvislosti-rozvoj-lidska-prava-zenyzemedelstvi-v-africe/
Seminář Česká republika malým hráčem ve velkém poli: Jak vést obchod směrem k
potravinové bezpečnosti: http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-ceska-republika-malymhracem-ve-velkem-poli-jak-vest-obchod-smerem-k-potravinove-bezpecnosti/
Festival Alimenterre 2012: http://glopolis.org/cs/udalosti/festival-alimenterre-2012/ spolu
se seminářem Jak uživit svět? http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-jak-uzivit-svet/

Klíčové mediální výstupy 2012
•
•
•

Informační balíček: Faktory ovlivňující zajišťování potravinové bezpečnosti v Africe:
http://glopolis.org/cs/clanky/informacni-balicek-faktory-ovlivnujici-zajistovanipotravinove-bezpecnosti-v-africe/
Leták Hledání souvislostí: rozvoj, ženy a zemědělství: http://glopolis.org/cs/clanky/hledanisouvislosti-rozvoj-zeny-zemedelstvi/
Světový den potravin 2012: http://glopolis.org/cs/clanky/svetovy-den-potravin-2012/
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Priority 2013
(1) Podpora aktivního vzdělávání široké veřejnosti o zodpovědné spotřebě potravin:
spotřebovat méně, spotřebovat lépe, plýtvat méně.
(2) Prohloubit dialog o odpovědných a koherentních politikách (SZP, energetická a investiční
politika)
(3) Rozvíjet a podporovat gramotnost v potravinové bezpečnosti

ENERGETIKA A ZMĚNA KLIMATU
H LAVNÍ ÚSPĚCHY 2012
•
•
•

Společně s koalicí neziskových organizací prosazení zákona o využití časti výnosu z obchodu s
emisními povolenkami ve prospěch projektů v rozvojových zemích;
Spoluorganizace konference s názvem Finanční řešení pro čistou energetiku ve střední a
východní Evropě, akce se zúčastnilo více než 120 expertů;
Účast Glopolis na dvoutýdenní konferenci OSN o změně klimatu, aktivní tlak na zúčastněné vlády
společně s evropskými partnery a prezentace konference v ČR.

Mezinárodní vyjednávání o změnách klimatu, adaptace a prevence, klimatická politika
v kontextu vyspělých a rozvojových zemí, trh s energií, úspory a obnovitelné zdroje.
To jsou témata, na něž se zaměřuje sekce energetiky a klimatické změny. Cílem sekce je
podporovat odpovědný rozvoj a transformaci výroby, distribuci a spotřebu energie i nezbytnou
adaptaci na změny klimatu. V roce 2012 jsme se snažili s evropskými partnery aktivně ovlivňovat
mezinárodní jednání o klimatu a podněcovat debaty o české a evropské klimatické a energetické
politice a o zvyšování zodpovědnosti rozvinutých zemí (nejen jejich vlád) vůči nejchudším a
klimatickou změnou nejpostiženějším zemím.

T ÉMATA A HLAVNÍ AKTIVITY
Mezinárodní klimatické vyjednávání a finance
Glopolis se již několik let aktivně zapojuje do debaty kolem mezinárodních vyjednávání OSN pod
hlavičkou Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). V roce 2012 byl Glopolis jedinou
českou nevládní organizací, která se účastnila konference v katarském Dauhá. Téměř 200 signatářů
UNFCCC zde jednalo o pokračování Kjótského protokolu mezi roky 2013 a 2020. Kromě Kjótského
protokolu se jednalo i o nové celosvětové právně závazné dohodě o snižování emisí skleníkových
plynů.
Důležitým tématem summitu byla i finanční pomoc chudým zemím, které nemají dostatek
prostředků na vyrovnání se s dopady klimatické změny z vlastních zdrojů. Glopolis dlouhodobě
upozorňuje na zodpovědnost České republiky poskytovat finanční pomoc nejchudším zemím,
které nejvíce čelí dopadu klimatické změny. V roce 2012 se Glopolis aktivně zapojoval do debat o
novém zákonu o emisním obchodování. Ve spolupráci s dalšími českými neziskovými organizacemi
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se podařilo prosadit, aby část výnosů z emisního obchodování v rámci EU ETS byla využita na
rozvojové projekty v chudých zemích.
V roce 2012 Glopolis publikoval studii s názvem Průvodce klimatickým vyjednávání, která hodnotí
mezinárodní klimatická jednání. Ke klimatickému vyjednávání se vázalo nejvíce mediálních výstupů
sekce (dva komentáře a dva rozhovory pro Český rozhlas a Českou televizi). Glopolis také vydal
infolist pro novináře, který stručně představil strukturu a klíčové body vyjednávání.
Biopaliva jako odpověď na změnu klimatu?
Glopolis v roce 2012 přispíval do veřejné diskuze o environmentálních dopadech energie z
biomasy v dopravě a otázkách udržitelné produkce biopaliv. V ČR, ale i v jiných státech EU, je
diskuse nad uhlíkovou stopou produkce biopaliv značně polarizovaná. Poptávka po komoditách k
výrobě biopaliv (např. kukuřice, cukrová třtina, řepka olejná) dle mnoha studií celosvětově zvyšuje
poptávku po nové zemědělské půdě a přispívá k růstu cen potravin na globálních trzích.
Zemědělská půda pro pěstování biopaliv se přitom mnohdy získává na úkor lesů, rašelinišť a
mokřadů. Hrozí tak, že biopaliva nejsou opatřením vedoucím ke snižování emisí oxidu uhličitého a
dalších skleníkových plynů, spíše naopak.
Glopolis k tématu biopaliv publikoval v roce 2012 krátkou studii Biopaliva jako odpověď na změnu
klimatu? Zároveň téma komentoval v Hospodářských novinách a v rozhlase.
Transformace české energetiky
Podoba a směřování českého energetického sektoru je sice téma, kterému se Glopolis věnuje již
několik let, avšak až v roce 2012 se na toto téma zaměřil více systematicky a více do hloubky. Na
různých úrovních se debatovalo o podobě české energetické koncepce. V posledních letech došlo
v ČR (i v dalších zemích v EU a ve světě) k výrazné proměně energetického sektoru. Na produkci
elektřiny se začaly v masivnějším měřítku podílet obnovitelné zdroje energie (OZE). Rychlý (a ne
vždy zcela promyšlený) rozvoj výroby elektřiny z OZE v České republice však přinesl také nové
výzvy a problémy.
Glopolis usiluje o bourání předsudků a představení objektivních argumentů. Snaží se spoluvytvářet
prostor pro odbornou debatu, která by byla zasazena do širšího (společenského, politického,
mezinárodního a ekonomického) kontextu a dívala se na rozvoj moderní energetiky
v dlouhodobém horizontu.
Ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze a Cambridgeskou univerzitou uspořádal Glopolis
konferenci k představení studie, která se zabývá možnými finančními řešeními rozvoje čisté
energetiky ve střední a východní Evropě.
Klíčové publikace 2012
•
•
•

Průvodce mezinárodním klimatickým vyjednáváním
http://glopolis.org/cs/clanky/pruvodce-mezinarodnim-klimatickym-vyjednavanim/
Biopaliva jako odpověď na změnu klimatu?
http://glopolis.org/cs/clanky/biopaliva-jako-odpoved-na-zmenu-klimatu/
Podporuje uhlíkový trh rozvojovou spolupráci České republiky
http://glopolis.org/cs/clanky/podporuje-uhlikovy-trh-rozvojovou-spolupraci-ceskerepubliky/
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Klíčové akce 2012
•
•
•

Série přednášek o dopadech klimatické změny v Bangladéši
http://glopolis.org/cs/udalosti/pozvani-na-serii-prednasek-debat-o-dopadech-klimatickezmeny-v-bangladesi/
Konference Finanční řešení pro čistou energetiku ve střední a východní Evropě
http://glopolis.org/cs/udalosti/konference-k-predstaveni-studie-financni-reseni-pro-cistouenergii-pro-stredni-vychodni-evropu/
Mezinárodní seminář s názvem Seminar Climate Finance: State of Play and
Experience Sharing http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-climate-finance-state-playexperience-sharing/

Klíčové mediální výstupy 2012
•
•
•

Infolist k summitu OSN ke změně klimatu v Doha 2012
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-k-summitu-osn-o-zmene-klimatu-v-doha-2012/
Aktivisté z arabského světa se sjeli do Doha
http://glopolis.org/cs/clanky/aktiviste-z-arabskeho-sveta-se-sjeli-do-dauha/
Ještě o zelené naftě, ale trochu jinak
http://glopolis.org/cs/clanky/jeste-o-zelene-nafte-ale-trochu-jinak/

Priority 2013
(1) Zaměřit se na kvalitnější diskusi o decentralizaci energetiky – na její pozitivní aspekty
(sociální, ekonomické, ekologické) i limity.
(2) Zaměřit se na nové nástroje a mechanismy (tržní i netržní) podpory rozvoje obnovitelných
zdrojů energie (OZE).
(3) Dále se zapojovat do debaty o možných nových finančních zdrojích na adaptační a
mitigační opatření v rozvojových zemích.

NOVÁ EKONOMIKA A FINANCE
H LAVNÍ ÚSPĚCHY 2012
•

•

•

Zapojení do diskuse mezi zastánci politiky expanzivních a úsporných opatření se závěrem, že by
úsporná opatření měla být kombinována s menšími cílenými výdajovými programy. V kontextu
českého hospodářství jsme doporučili program zateplování budouv, který je zaměřen na
neobchodovatelný sektor s omezeným únikem nabídky do vývozu a vysokou úrovní fiskálního
multiplikátoru.
Mediálně se podařilo etablovat Glopolis v tématu ekonomických politik EU. Stali jsme se
pravidelnými komentátory událostí souvisejícími s prohlubováním evropské ekonomické integrace.
Podařilo se prohloubit dialog se soukromým sektorem v oblasti finančních trhů a stát se
uznávaným partnerem pro diskusi s předními finančními odborníky.

Daňové ráje a úniky kapitálu, globální zdanění jako zdroj financování globálních problémů a
mezinárodní finanční architektura (role mezinárodních finančních institucí), globální
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ekonomická krize, dluhová krize, krize eurozóny, evropská ekonomická integrace,
surovinová bezpečnost.
Na tato témata zaměřila svou pozornost třetí ze sekcí analytického centra Glopolis, Nová
ekonomika a finance. Hlavním cílem sekce je dlouhodobá konkurenceschopnost a prosperita.
Sekce podporuje efektivní a spravedlivé rozdělení lidského blahobytu v rámci společenských a
přírodních mezí a usiluje o lepší definici rozvoje a ekonomického růstu, společensky prospěšný
finanční systém a aktivní dialog o ekonomické politice České republiky a Evropské unie.

T ÉMATA A HLAVNÍ AKTIVITY
Velká debata o multiplikátoru: jak ven z ekonomické krize?
Řešit ekonomický propad a nedostatek veřejných financí šetřením či spíše napumpováním dalších
peněz do skomírajících ekonomik? Tato diskuse mezi zastánci expanzivní a úsporné politiky se
táhla rokem 2012 jako červená nit, od jednání G20 přes EU až po jednotlivé národní vlády.
Bezprostředně po začátku finanční krize se většina zemí rozhodla pro expanzivní politiku, ale v roce
2010 se většina z nich naopak přikláněla k úsporám. Zdá se, že na konci roku 2012 se diskuse
přiblížila k dalšímu přelomovému bodu, přičemž jedním z důvodů je i přehodnocení významu tzv.
fiskálních multiplikátorů.
Mezinárodní měnový fond totiž došel k závěru, že pozitivní efekty dodatečných investic z veřejných
rozpočtů na ekonomický růst jsou v podmínkách krize podstatně vyšší, než se původně
předpokládalo. Tím dochází k výraznému zvýšení ztrát HDP v důsledku úsporných opatření a
zároveň se tím zvyšuje atraktivita expanzivních opatření, alespoň pro země, které si mohou levně
půjčovat.
Glopolis v roce 2012 na toto téma vydal dvě studie, v nichž shrnuje průběh diskuse mezi zastánci
úsporných a expanzivních opatření, nedávné odhady multiplikátorů několika ekonomik, včetně
jejich důsledků pro fiskální politiku v ČR.

Role finančního sektoru v ekonomice
Stejně jako v předchozích letech jsme se věnovali finančnímu sektoru, jeho provázanosti s
nefinanční ekonomikou a možnostem jeho regulace.
Finanční deregulace a globalizace 90. let, stejně jako využití moderních technologií, otevřely na
finančních trzích škálu nepřeberných možností: vznikly nové finanční instrumenty, objevily se
dravější obchodní modely, rychlost i objem kapitálu se mnohonásobně zvýšily.
Podle obhájců tyto změny zvýšily efektivitu trhů: obchodování je rychlejší, snadnější a především
levnější, takže investor může mnohem účinněji rozmístit svůj kapitál i riziko. To je dobrá zpráva pro
všechny, podnikatele, zaměstnance i státní pokladny. Na druhé straně kritici upozorňují, že vyšší
efektivita je vykoupena nižší stabilitou trhů, jejich vzrůstající složitostí, rostoucím morálním
hazardem či příliš komplikovaným dohledem. Kombinace těchto stinných stránek vyústila
v nedávnou finanční krizi s vážnými dopady na ekonomiky celého světa.
13

Jsou tedy lepší efektivnější trhy, náchylné k turbulencím, anebo trhy více regulované, ale méně
efektivní? Tato otázka nemá univerzální, jednoznačnou odpověď. Konečnou podobu finanční
regulace nutně ovlivňuje i společenská nálada, kulturní zvyklosti a aktuální politické zájmy. Po
krizích, jako je ta, která odstartovala současné ekonomické obtíže, jsou logicky občané i jejich
političtí reprezentanti nakloněni přísnějším pravidlům.
Glopolis k tomuto tématu uspořádal v roce 2012 veřejnou debatu (Ne)bezpečné finanční trhy.
Surovinová bezpečnost
Nejvýraznějším počinem na tomto poli byl terénní výzkum v Zambii zakončený studií, která
rozebírá podporu EU pro Iniciativu pro transparentnost těžebního průmyslu a navrhované právní
předpisy o transparentnosti, které důlní společnosti zavazují k vykazování příjmů podle
jednotlivých zemí. Studie ukazuje, že korupce a transparentnost související s těžařským průmyslem
jsou politikami EU důkladně pokryty. Podobně důkladné pokrytí však chybí u vývozu a obecné
diverzifikace hospodářství.
Globálnímu kontextu surovinové bezpečnosti EU a multilaterálních institucí jako OECD, skupiny
G20 nebo WTO se Glopolis věnoval ve studii Surovinové strategie EU – globální a domácí výzvy.

Klíčové publikace 2012
•
•
•

Velká debata o multiplikátoru: Možnosti pro fiskální stimul v ČR
http://glopolis.org/cs/clanky/velka-debata-o-multiplikatoru-moznosti-pro-fiskalni-stimul-vcr/
Boj s pastí přírodních zdrojů v Zambii – Úloha Evropské unie
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-boj-s-pasti-prirodnich-zdroju-v-zambii-ulohaevropske-unie/
Studie Surovinové strategie Evropské unie
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-surovinove-strategie-evropske-unie/

Klíčové akce 2012
•

Debata (Ne)bezpečné finanční trhy
http://glopolis.org/cs/udalosti/debata-nebezpecne-financni-trhy/

•

Diskuze Kdo má prospěch z mezinárodních investičních dohod?
http://glopolis.org/cs/udalosti/diskuze-kdo-ma-prospech-z-mezinarodnich-investicnichdohod/

•

Otevřený prostor: mít či sdílet?
http://glopolis.org/cs/udalosti/pozvanka-otevreny-prostor-mit-ci-sdilet/

Klíčové mediální výstupy 2012
•

Příspěvky Jiřího Čáslavky do Macháčkových výměn
http://glopolis.org/cs/projekty/financovani-pro-rozvoj/machackova-vymena/
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•

Komentáře Ondřeje Kopečného k možným dopadům případného zavedení daně
z finančních transakcí http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/analyza/dan-z-financnichtransakci-eu-by-mela-spechat-pomalu-009716;
http://www.rozhlas.cz/cro6/tipy/_zprava/dan-z-financnich-transakci-o-krok-blize-k-jejimuzavedeni--1069798

•

Malý pokrok v řešení globálních problémů není selháním uskupení G20
http://glopolis.org/cs/clanky/maly-pokrok-v-reseni-globalnich-problemu-neni-selhanimg20/

Priority 2013
(1) Posílit pozici předního think-tanku, který se zabývá evropskou ekonomickou integrací a
rozvíjet témata fiskální integrace, bankovní unie, společného vnitřního trhu, apod.
(2) Pokračovat a rozvíjet debatu v oblasti finanční regulace. Rádi bychom se zaměřili na témata
zdanění finančního sektoru a kapitálových úniků..
(3) Dle možností (a ve vazbě na projekt Česko hledá budoucnost) otevřít diskusi o kvalitě
života v ČR, cílech ekonomického a společenského rozvoje a udržitelných cestách k jejich
naplnění mezi partnery v českém byznysu, státní správě i v nevládním sektoru

EVROPSKÁ POLITIKA
Přístup ČR k EU, národní zájmy, přístup českého byznysu a neziskových organizací k EU,
institucionální krize, euro a eurozóna, fiskální kompakt, bankovní unie, neekonomické
aspekty evropské integrace, evropské fondy.
V roce 2012 se Glopolis se v reakci na nekonstruktivní chování a odstředivé tendence české vlády
zapojil do debaty o pozicích České republiky v Evropské unii. V tomto kontextu vznikla iniciativa
nevládních organizací a představitelů byznysu s cílem zabránit dalšímu odklonu ČR od jádra EU a
kultivovat dlouhodobější, věcné debaty o přínosech a problémech evropské integrace, postoji a
zájmech ČR.

TÉMATA A HLAVNÍ AKTIVITY
Členství v EU jako národní zájem ČR
Glopolis v této iniciativě přijal roli vedoucího koordinátora, čímž se de facto iniciativa přeměnila na
spolupracující neformální platformu. Hlavním úkolem Glopolis bylo představení iniciativy novým
potenciálním partnerům, síťování, mediální koordinace a příprava společných výstupů. Výsledkem
těchto aktivit bylo zveřejnění společného prohlášení nestátních neziskových organizací a byznysu
o potřebě aktivního a konstruktivního vystupování ČR při jednáních v EU, které bylo představeno
na tiskové konferenci a publikováno v Hospodářských novinách.
Na podzim zorganizoval Glopolis z čistě soukromých (nevládních) zdrojů konferenci s názvem „Má
Česko strategickou vizi EU?“, kde došlo k oficiálnímu představení celé iniciativy. Důraz byl kladen na
to, aby byly prezentovány názory představitelů z různých sektorů, aby v evropské debatě zazněly
další, chybějící hlasy a aby konference problematiku nahlédla z různých úhlů. Pozornost přilákal
také panel prezidentských kandidátů, který reflektoval postoje hlavních politických sil v zemi k
evropské integraci. K dosavadnímu shrnutí vývoje debaty o evropských záležitostech a zmapování
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argumentů pro i proti českému zapojení do evropské integrace byl vypracován „argumentář“,
jehož shrnutí bylo předloženo účastníkům konference a který i nadále slouží jako interní
podkladový materiál platformy.
Témata probíraná na konferenci - české národní zájmy a budoucí alternativy vývoje EU - jsou
spojená s aktivitami sekce Nová ekonomika a finance. Díky neformální síti kontaktů ekonomických
a finančních odborníků této sekce se postupně rozšířila i spolupráce na evropských otázkách o další
aktéry, jako jsou např. Stálé zastoupení Evropské komise či další české think-tanky, které se věnují
evropským záležitostem.
Klíčové výstupy a události 2012
•

Tisková konference a představení společného prohlášení NNO a osobností českého
byznysu: Sebevědomé Česko v silné Evropě
http://glopolis.org/cs/clanky/spolecne-prohlaseni-nno-osobnosti-ceskeho-byznysu-sebevedomecesko-v-silne-evrope/
• Konference Má Česko strategickou vizi EU?
http://glopolis.org/cs/udalosti/konference-ma-cesko-strategickou-vizi-eu/
http://glopolis.org/cs/konference-ma-cesko-strategickou-vizi-eu/
• Studie Velká debata o multiplikátoru: Možnosti pro fiskální stimul v ČR
http://glopolis.org/cs/clanky/velka-debata-o-multiplikatoru-moznosti-pro-fiskalni-stimul-v-cr/
Klíčové mediální výstupy 2012
• Souhrn mediálních výstupů z konference Má Česko strategickou vizi EU?
http://glopolis.org/cs/konference-ma-cesko-strategickou-vizi-eu/konference-v-mediich/
Priority 2013
(1) Druhá reprezentativní konference platformy byznysu a neziskových organizací (se
zaměřením na rozdíly ve vnímání a přístupu k EU v ČR a na Slovensku).
(2) Série debat k aktuálním otázkám evropské integrace (ČR a bankovní unie, zapojení ČR do
hospodářské koordinace, konkurenceschopnost, reformy trhu práce a modernizace veřejné
správy, dokončení jednotného trhu).
(3) Hledání a akcentování širších souvislostí evropské debaty v aktivitách sekcí.

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST
V roce 2012 vstoupil do druhé třetiny projekt „Česko hledá budoucnost“. Realizované aktivity byly,
stejně jako v první fázi projektu, vedeny snahou formulovat alternativní, odvážnou, ale přitom
realistickou vizi pro Českou republiku příštích patnácti let. Vizi, která bude klást důraz na rozvoj
kvality života, modernizaci ekonomiky šetrné k životnímu prostředí a posilování demokratické
kultury.
V prvním roce existence byl projekt založen na sektorovém přístupu, kdy každá pracovní skupina
byla rozdělena podle sektorového klíče. Naproti tomu v roce 2012 se projekt zaměřil na otázky
horizontální, tj. nadsektorové a systémové, jako jsou vzdělanost a aktivita občanů, kvalita státní
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správy, sociální kapitál či zdroje rozvoje budoucí České republiky. Souběžně s tím byly vypracovány
studie, jež rozvedly vybrané sektorové problematiky. Uskutečnila se řada neveřejných kulatých
stolů, z nichž mnohé byly nadsektorové. Současně byla navržena kostra a základní teze finální
studie projektu k dopracování a diskusi v roce 2013.
V prosinci byly představeny dosavadní zkušenosti a dílčí závěry projektu v rámci veřejného slyšení z
perspektivy projektového vedení i některých zpravodajů jednotlivých pracovních skupin.
Prezentována byla také brožura s názvem „Hledáme budoucnost“, do níž přispělo celkem dvacet
českých osobností.
Klíčové výstupy a události 2012
•

Publikace Hledáme budoucnost

•

Představení a debata k projektu Česko hledá budoucnost
http://www.ceskohledabudoucnost.cz/index.php/cs/akce/icalrepeat.detail/2012/02/07/9//predstaveni-a-debata-k-projektu-cesko-hleda-budoucnost

•

Konference o udržitelné komunální energetice
http://www.ceskohledabudoucnost.cz/index.php/cs/akce/icalrepeat.detail/2012/06/21/10/
-/konference-o-udrzitelne-komunalni-energetice

•

Odborný seminář "Výzvy blízké budoucnosti: domy s nulovou spotřebou energie"
http://www.ceskohledabudoucnost.cz/index.php/cs/akce/icalrepeat.detail/2012/11/09/15/
-/odborny-seminar-qvyzvy-blizke-budoucnosti-domy-s-nulovou-spotrebou-energieq

•

Česko hledá budoucnost – mezibilancování
http://www.ceskohledabudoucnost.cz/index.php/cs/akce/icalrepeat.detail/2012/12/12/20/
-/cesko-hleda-budoucnost-mezibilancovani

•

Uzavřené kulaté stoly jednotlivých pracovních skupin na témata Vzdělávání,
Demokracie, Ekonomika, ČR a EU ve světě, Energie a zdroje, Doprava

Klíčové mediální výstupy 2012
Na vlnách Českého rozhlasu o projektu Česko hledá budoucnost
http://www.ceskohledabudoucnost.cz/index.php/cs/projekt-v-mediich/91-cro6
Česko hledá budoucnost v Hyde Parku
http://www.ceskohledabudoucnost.cz/index.php/cs/projekt-v-mediich/65-cesko-hledabudoucnost-v-hyde-parku
Priority 2013
(1) Zpracování závěrečné studie
(2) Neveřejné a veřejné konzultace závěrů
(3) Distribuce závěrečných výstupů
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2. FINANČNÍ ZPRÁVA
2. 1 STRUKTURA VÝNOSŮ
Struktura výnosů 2012
Státní
EU
Nadace
Ostatní
Celkový součet

Kč
2 357 156,00
9 585 687,00
1 452 358,00
1 486 482,00
14 881 683,00

Graf: Výnosy Glopolis za rok 2012
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2. 2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
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2. 3 FINANČNÍ PŘÍLOHY
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3. LIDÉ V GLOPOLIS
3. 1 STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Správní rada
Jana Simonová (předsedkyně)
JS Consulting
Martin Pospíšil
ČNB/OECD
Miroslav Somol
EGAP

Dozorčí rada
Martin Balcar (předseda)
Diakonie ČCE, Amnesty International
Alena Králíková
BURDA Media
Kateřina Husová
Vodafone CSR

Ředitel

Petr Lebeda

3. 2 TÝM V ROCE 2012
Ondřej Kopečný
Zástupce ředitele
Naděžda Frélichová
Finanční manažerka
Ivan Lukáš (do října 2012)
Nová ekonomika a finance
Vedoucí sekce, analytik
Aurèle Destrée
Potravinová bezpečnost
Vedoucí sekce, analytička
Petr Patočka
Energetika a změna klimatu
Vedoucí sekce, analytik
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Jiří Čáslavka
Nová ekonomika a finance
Analytik (od října 2012 vedoucí sekce)
Dagmar Milerová Prášková
Potravinová bezpečnost
Analytička
Blanka Křivánková
Potravinová bezpečnost
Analytička
Jana Klápová
Potravinová bezpečnost
Analytička
Jan Doležal
Energetika a změna klimatu
Analytik
Ondřej Liška
Analytik a vedoucí projektu (projekt Česko hledá budoucnost)
Šádí Shanaah
Projektový koordinátor a analytik (projekt Česko hledá budoucnost)
Christine Maritz
Projektová koordinátorka
Ingrid Mitáčková
Mediální koordinátorka
Renáta Mitáčková
Finanční asistentka
Tomáš Samec
Administrativní pracovník
Tomáš Chlebeček
Koordinátor programu Marshall Memorial Fellowship v ČR

Stážisté
Eva Bartoňová, Iveta Bůžková, Petra Hačecká, Michaela Hatalová, Kristin Kretzchmar, František
Nejedlý, Mateusz Jan Ryba, Libor Rosenzweig, Šárka Štosková, Marek Zlatník, Lucie Žáková
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4. PODĚKOVÁNÍ
Zvláštní poděkování patří správní a dozorčí radě, stažistům a dobrovolníkům, našim sponzorům a
partnerům, stejně jako jednotlivcům, kteří přispěli k činnosti Glopolis v roce 2012. Především
bychom chtěli poděkovat následujícím osobnostem a institucím:
Martin Burda, Jan Bureš, Petr Drulák, Karel Drvota, Petr Dvořák, Martin Ehl, Eva Fraňková, Josef Hynek,
Naďa Johanisová, Meera Ghani, Barbora Hanžlová, Markus Henn, Martin Jareš, Jiří Jeřábek, Josef
Jeřicha, Ondřej Jonáš, Bronislav Kandrík, Jan Kowalzig, Jakub Kučera, Zdeněk Kudrna, Ivan Lesay, Goran
Mandic, Jan Macháček, Jaromír Marek, Helena Markusová, Martina Mašková, Nicholas Milton, Luděk
Niedermayer, Jana Ryšlinková, Libor Stejskal, Klára Sutlovičová, Jana Šafaříková, Jiří Trnka, The Green
Belt Movement, Jan Vitásek, Monika Vondráková, Jan Vosátka, Daniela Vrbová, Jonas Wamsler, Libor
Winkler, Hellen Yego, Martin Záklasník, Petr Žabža
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5. STATUT SPOLEČNOSTI
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