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SPOLUPRÁCE SE SOUKROMÝM SEKTOREM 
V OBLASTI ENERGETIKY

PŘEDVOLEBNÍ DEBATA V EFEKTIVNÍM FORMÁTU
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A BYZNYSU K OTÁZKÁM EVROPSKÉ INTEGRACE A S ÚŘADEM VLÁDY A MZV

HLAS V ČESKÉ EVROPSKÉ DEBATĚ A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ DO REGIONŮ

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S PARTNERY NA OVLIVŇOVÁNÍ POLITIKY EU

ZVÝŠENÍ PODÍLU SOUKROMÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ 
NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH

Festival AlimenTerre - Země na talíři - promítání.
Foto: Archiv Glopolis

Výherní dílo soutěže 
v kategorii středních škol: 

autorkou je Veronika 
Drastíková, SŠPU Opava.

Zdroje z EU 

Soukromé zdroje 

České veřejné zdroje 

Ostatní finanční 
příjmy

Jan Mládek, Michal Mejstřík, Zdeněk Čech, Tomáš Zídek a další 
hosté v neformální atmosféře debaty o EU. 
Foto: Archiv Glopolis
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GLOPOLIS V ČÍSLECH
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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé, 

rokem 2013 se uzavřela první dekáda působení Glopolis.  Listujete proto 
výroční zprávou o desátém roce našich aktivit, výsledků a financí, která 
však obsahuje i lehké ohlédnutí za devíti předchozími roky.

Glopolis se za tu dobu posunul od obecné analýzy globálních 
problémů a kritiky globalizace k podpoře promyšlené, ale praktické 
spolupráce v Česku (ale také Africe) nad konkrétními a konstruktivními 
reakcemi na globální výzvy – šetrnější nákladání s jídlem od farmy 
až na náš stůl, rozhýbání regionálního trhu s rýží v západní Africe,  
přechod na pružnější výrobu a spotřebu energie či průhlednější 
a  férovější zdaňování.  Naše hlavní témata – potravinové systémy, 
udržitelná energetika a pozitivní finance - se ukazují nejen jako stále 
více relevantní, ale také je stále obtížnější jedno od druhého oddělit.

I pod dojmem posledních diskusí o nových cílech globálního rozvoje (SDGs) v OSN věříme, že snaha o větší 
celistvost a nová partnerství představují zásadní klíče pro úpěšné působení do budoucna pro globální 
byznys, evropské vlády i místní nevládky. Rádi bychom se proto dále více zaměřili na otevírání a propojování, 
prolamování barier a stavění mostů mezi lidmi z různých kultur, oborů a společenských skupin. Proto jsme 
se v posledních letech více zaměřili také na vlastní debatu o integraci evropské a hledání české budoucnosti. 

V této souvislosti mi dovolte poznamenat, že větší podíl soukromých zdrojů na příjmech Glopolis proto 
nebereme jen jako doklad větší finanční nezávislosti, ale především jako doklad o tom, že partnerství 
se soukromým sektorem s cílem více udržitelného globálního rozvoje fungují.

Zároveň jsme si začali uvědomovat důležitost jazyka: jak je zásadní, aby naše komunikace byla nejen 
srozumitelná, ale měla schopnost do sebe vtahovat a inspirovat další lidi. Právě výrazy jako udržitelný 
rozvoj, tolik oblíbené v našich sítích, jsou často vnímány jako vyprázdněné, abstraktní či zprofanované. 
Doufáme proto, že Vás více osloví nejen údernější poslání, ale též stručnější texty, živější jazyk, konkrétní 
příklady a pestřejší grafická podoba této výroční zprávy. 

Minulý rok nebyl rokem úplně snadným. Doznívající ekonomickou krizi postupně nahrazuje jakási hlubší 
civilizační nejistota ohledně toho, kudy dál, hlavně u nás v Evropě a na Západě. Z financí a ekonomiky 
se přenesla především do energetiky a postupuje dál i do oblasti potravin, zdrojů a spotřeby obecně. Promítá 
se i do nejistoty veřejných a soukromých dárců v tom, co financovat. Zejména v té části občanské společnosti, 
která se hlouběji věnuje právě otázkám dalšího rozvoje (ať už českého, evropského či globálního). O to víc 
jsme přesvědčení, že je třeba nejen pokračovat v práci na pozitivních vizích, ale též přikládat větší hodnotu 
cestě samotné.  

V Glopolis poprvé došlo ke snížení obratu a stavu. Poprvé jsme museli propouštět lidi, kteří by u nás chtěli 
dál pracovat. Zvýšila se pracovní nejistota, vytížení a zvýšil podíl času, který musíme věnovat zajišťování 
zdrojů pro naši práci. Jakkoliv je to nemilá zkušenost, přináší příležitosti pro další rozvoj organizační i osobní. 
Celému týmu Glopolis patří uznání za to, jak v této nelehké zkoušce obstál. 

Dovolte však, abych využil této příležitosti a od srdce poděkoval všem, kteří Glopolis za těch prvních deset 
let pomohli. Stalo se tak nesčetnými způsoby a mnozí o tom ani nebudou vědět. Pevně věřím, že i Vám 
Glopolis něco podstatného dal a bude dávat dál.

      Petr Lebeda, ředitel
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Zdroj: IFAD. Water 
Facts and Figures

GRAF 1.1 - Kolik vody je ukryto v našem jídle

1. HLAVNÍ CÍLE A TÉMATA

Z FARMY AŽ NA STŮL ZODPOVĚDNĚ

HLAVNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY V ROCE 2013

•	 3.	ročník	filmového	festivalu	Země na Talíři - AlimenTerre – Premiéry provokativních dokumentů a diskuze s experty   
 dávají prožít skrytý příběh našeho jídla a způsoby, jak se k jídlu chovat lépe. Víte například, že v Evropě existují bufety,   
 kde se platí za zbytky na talíři?!?
•	 MaPPP – novinka mezi výstupy Glopolis, pravidelný e-bulletin o tom, kde všude už se mění přístup k plýtvání jídlem:   
 firmy, vlády i neziskovky.
•	 Konference	s	mezinárodní	účastí	Jak náš přístup k jídlu ovlivňuje svět – více než 100 hostů otevřelo debatu o tom,   
 jak by vypadala opravdová revoluce ve spotřebě jídla. Jak např. motivovat lidi ke kolektivní akci proti plýtvání potravinami?   
 A je spotřeba masa české kulturní tabu? 
•	 Umění v jídle, jídlo v umění! - Soutěž uměleckých děl studentů o zodpovědné spotřebě. Mladí lidé jasně vidí,   
 že potraviny jsou mnohem víc než pouhá komodita či zdroj uspokojení základních potřeb. 

DALŠÍ TÉMATA 2013
•	 Na čem se smaží Indonésie – V palmovém oleji se smaží mnohem víc než   
 jen naše brambůrky: bez důsledné certifikace jeho produkce ničí půdu,   
 deštné pralesy a živobytí lidí v Malajsii a Indonésii 
•	 Afriku sužují rozkolísané ceny potravin - Jak ukazuje keňská studie,  žádný   
 jednoduchý recept na stálejší ceny jídla v Africe neexistuje. Kromě   
 zodpovědnějších politiků by pomohla menší závislost farmářů na ropě,   
 mírnější změny klimatu, snazší obchod se sousedy, ale také odpovědnější   
 evropská spotřeba a investice 
•	 Sojové prokletí campesinos – unikátní setkání farmářů z Česka a Jižní   
 Ameriky potvrdilo zásadní výhodu rodinných farem – narozdíl od masové   
 produkce krmné sóji pro evropský dobytek umí uživit chudší většiny   
 společností bez negativních dopadů na přírodu a lidi kolem. 

PRIORITY 2014
1. Zodpovědná spotřeba s důrazem na neplýtvání potravinami: možnosti reflexe a akce mezi mladými lidmi    
 a veřejností
2. Filmový festival Země na talíři: pojďte zjistit, jaké globální kostlivce skrývá vaše lednička a kdo může být    
 parťákem pro odpovědnou spotřebu v ČR
3. Podpora regionálního trhu s rýží v západní Africe : analýzy a lobování za prioritu místní produkce     
 a přeshraničního obchodu této strategické potraviny

Sekce potravinové bezpečnosti usiluje o šetrnější a férovější nakládání s jídlem a přírodními 
zdroji potřebnými pro jeho produkci tak, aby se na Jihu mohli uživit i drobní zemědělci, lidé 
nejvíce ohrožení chudobou a hladem.

Proto se snažíme jednak rozkrýt souvislosti 
mezi produkcí a  spotřebou potravin, mezi 

ČR a světem a motivovat učitele, neziskové organizace, média, zástupce státní 
správy, byznys i širokou veřejnost k podpoře zodpovědné spotřeby. Na druhé 
straně usilujeme o propojování, spolupráci a propagaci místních iniciativ, 
které se zasazují o vlastní udržitelnější produkci a účinnější distribuci potravin, 
ať už v Česku či Africe.
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PRIORITY 2014
1. Hlubší analýza trhu s elektřinou a dopadů na českou energetiku

2. Biopaliva – budeme pokračovat ve sledování tvroby nové evropské legislativy a lobování

3. Hledání dalších možností spolupráce se soukromým sektorem

ZMĚNIT KLIMA V ENERGETICE

HLAVNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY V ROCE 2013

•	 Navzdory	neochotě	velkých	rozvojových	i	řady	rozvinutých	zemí	závazně	snížovat	emise	CO2	zůstává	globální	dohoda			
 hlavní nadějí pro stamiliony nejvíc zranitelných obyvatel planety. Glopolis se již po šesté v řadě zúčastnil hlavní klimatické   
 konference OSN (UNFCCC), tentokrát ve Varšavě, a loboval za dostatečné závazky a pomoc pro chudé. 
•	 V	roce	2013	se	v	EU	upravovala	pravidla	pro	podporu biopaliv. Jejich rozmach bere půdu i v chudých zemích. Glopolis  
 se snažil načrtnout ucelenější obraz biopaliv českým i evropským politikům, a napomoci tak ke zpřísnění pravidla   
 pro jejich výrobu i dovoz.
•	 Uhlíkové kredity - nákup možnosti snižovat emise v chudších zemích místo v EU představuje zajímavou cestu,   
 jak firmy mohou podpořit udržitelný rozvoj. Publikace Glopolis o uhlíkovém trhu však varovala, že miliardy investované  
 českými firmami se cílit tímto směrem nechystá ani stát.

DALŠÍ TÉMATA 2013
•	 Pro chudé energie nejen zelená – Přes 1,5 miliardy lidí nemá přístup  
 k elektřině a 2,5 miliardy je závislých na tradiční biomase pro vaření  
 a topení. Energetická chudoba omezuje jejich kvalitu života, ničí zdraví  
 a brzdí ekonomický rozvoj. Jednoduché a dostupné formy energie  
 pro nejchudší se vyplatí, i pokud nejsou zelené.
•	 Odolnost skrze propojování – Složitý svět, rychlé změny, nejistá   
 budoucnost komplikují energetiku i život lidem všude.    
 Inspirativní studie britských kolegů z rozvojových zemí ukazuje, že řešení  
 se skrývá v pružnosti, otevřenosti a neustálem učení se, v konsensu  
 a dlouhodobých partnerstvích. 
•	 Energii podle počasí – Ropa, uhlí a zemní plyn jednou dojdou a jaderná  
 energetika není řešením pro celý svět. Energie z obnovitelných zdrojů  
 má stále spoustu much, ale její potenciál už dnes láká mnoho firem.   
 Ve spolupráci s odborníky ze soukromého sektoru se snažíme zmapovat  
 možnosti energetiky přizpůsobené přírodním procesům.

Spolupráce celé komunity při stavbě větrné turbíny, 
Phakhel, Nepál. Foto: Rakesh Shreshta

Zdroj: OECD (2011) Price Volatility 
in Food and Agricultural Markets: 
PolicyResponses, http://www.oecd.org/tad/
agriculturaltrade/48152638.pdf

GRAF 1.2 – Kolik potravin spolykají naše motory?

Sekce energetiky a změny klimatu se snaží, aby moderní energie byla přístupná všem, 
ale zároveň její produkce dlouhodobě neohrožovala lidi ani planetu. Předtím, než změníme 
dopady energetiky na globální klima, je třeba změnit klima v energetice.

Věříme, že českou energetiku je potřeba rozvíjet ve spolupráci vlády s NNO a  soukromým 
sektorem, s ostaními státy EU a na základě pozorné analýzy mezinárodních trendů. Chceme 

proto kultivovanější debatu o úsporách, obnovitelných zdrojích, trhu s elektřinou a dalších tématech, chceme její účastníky 
otevřít jiným, ucelenějším přístupům.
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POZITIVNÍ FINANCE

HLAVNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY V ROCE 2013

•	 Krize systému, nebo dílčí selhání? Přes 150 hostů ze 33 zemí sdílelo svoje názory a zkušenosti s dopady a řešením   
 globální krize na červnové mezinárodní konferenci organizované Glopolis a evropskou sítí Eurodad.
•	 Kam se ty peníze poděly? Rozvojové země přijdou až o 160 miliard dolarů ročně kvůli daňovým únikům. Z EU každý rok  
 unikne zdanění až 1 bilion eur. Zdaleka nejde jen o organizovaný zločin a korupci. Glopolis připravil první řadu materiálů   
 v češtině, které mapují globální problém daňových úniků. 
•	 Ukrytí v ráji – maskovat vlastníky nebo finanční toky v daňových rájích, to je často kvůli praní špinavých peněz či korupci,  
 viz notorické korupční kauzy (Mostecká uhelná - Švýcarsko, jízdenky pražské MHD - Britské panenské ostr., Škoda Plzeň -   
 Marshallovy ostr.). V informačním listu o indexu finančního tajemství najdete, ve kterých zemích se mlží nejvíc. 

PRIORITY 2014
1. Série debat na aktuální témata z obasti finančních a ekonomických politik
2. Studie o tom, nakolik daňové úniky trápí prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce 
3. Bližší zaměření na úniky českých daní do zahraničí, zejména na zveřejňování skutečně zaplacených daní ze strany   
 domácích i zahraničních firem
4. Příprava kampaně na podporu férového danění 

DALŠÍ TÉMATA 2013
•	 Jednou rukou dávat, druhou brát? – mezinárodní srovnávací studie 13 států EU v oblasti praní špinavých peněz   
 a daňových úniků odhalila, že tento problém zatím rozvojová politika reflektuje jen minimálně, přestože citelně postihuje  
 chudé i bohaté země. ČR přišla mezi 2000–2008 kvůli daňovým únikům do zahraniční až o 140 mld Kč.
•	 Jak	přilákat	investice	a	jaké?	– Debaty mezi politiky často končí přestřelkou bez možnosti porovnat nabízená řešení.   
 Posaďte k nim pár expertů a najedno se mluví k věci! Kandidátům do Poslanecké sněmovny nastavili zrcadlo L. Niedermayer  
 a P. Sobíšek. 
•	 Hrozí	měnové	války?	– snižte hodnotu své měny a hned se vám lépe vyváží! Co když se to ale nelíbí sousedům? A nehrozí  
 měnové manipulace přerůst do nové poodby obchodních válek? I v roce 2013 jsme sledovali jednání skupiny G20 a návrhy  
 různých reforem mezinárodního systému. 

Zdroj: http://www.bisnode.cz/press_release/kolem-danovych-
raju-prituhuje-zajem-ale-neopada/

GRAF 1.3 – Únik českých firem do daňových rájů (počet firem)

Sekce ekonomických a finančních politik se věnuje jak ekonomickým a politickým otázkám 
EU (viz dále), tak je její snahou hledat cesty, jak kapitál a finanční trhy mohou pozitivně 
přispívat k řešení globální chudoby i společenských problémů Česka.  

Proto usilujeme o férová a transparentní daňová pravidla, která sníží daňové úniky jak z ČR, 
tak z rozvojových zemí a  inteligentní a rozumnou míru finanční regulace, která prospívá 
trhům i většině lidí. 

M. Mejstřík s podkladovou studií Glopolis v živé diskusi o bankovní unii. 
Foto: Archiv Glopolis



9

HLAVNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY V ROCE 2013

•	 Společně	s	regionálními	hospodářskými	komorami	v	Ostravě	a	Hradci	Králové	se	nám	podařilo	přenést	mezi	menší   
 a střední podnikatele debaty o konkrétních tématech EU, jako jsou výhody a nedostatky vnitřního trhu EU či evropských  
 fondů, i o smyslu evropské integrace.
•	 Neformální	platforma	pro	konstruktivní	debatu	o EU byla i v roce 2013 užitečnou sítí pro dialog a koordinaci aktivit   
 nevládních organizací a zástupců obchodních komor, investorů a médií. Po volbách se dokonce podařilo navázat   
 spolupráci s úřadem vlády a MZV.
•	 Mediální	působení	– Stali jsme se pravidelnými komentátory témat z oblasti evropské ekonomické integrace,    
 ekonomické a dluhové krize  a dalších témat spojených s EU. 

UCELENĚJŠÍ EVROPSKOU DEBATU

Zdroj: Francouzsko-česká obchodní komora

DALŠÍ TÉMATA 2013
•	 Bankovní unie ano či ne? – V rámci debaty s předními experty z ČNB, vlády, České bankovní asociace a zástupci   
 politických stran jsme se shodli, že při rozhodování o účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii je třeba zohlednit  
 nejen aktuální situaci, ale i dlouhodobý výhled, v němž se současná dobrá situace českých bank může změnit.
•	 Nezaměstnanost mladých destabilizuje Evropu – Debata v rámci diskusního odpoledne Je EU automat? ukázala,   
 že nelze stále spoléhat na hospodářský růst a ucelené řešení nemá pravice, ani levice. Pokud se nepodaří v EU postupně   
 zpružnit trhy práce, posunout priority rozpočtů, změnit školy a zlepšit sociální zabezpečení, bude se drolit sociální soudržnost.
•	 Je hospodářská koordinace EU výhodná pro ČR? Na společné debatě s Mezinárodní hospodářskou komorou (ICC) jsme  
 představili hlavní rysy evropské fiskální integrace a různé pohledy. ČR by si dle účastníků na vyjednáváních o směřování  
 evropské integrace měla určitě nechat otevřené dveře pro budoucí zapojení do užšího jádra.

PRIORITY 2014
1. Studie k 10. výročí členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace
2. Série debat k aktuálním otázkám evropské integrace
3. Konference Energetická unie a konkurenceschopnost ČR - jak se liší „plynová bezpečnost“ ČR od „elektrické bezpečnosti“ ČR   
 a jaká energetická soběstačnost je dobrá pro konkurenceschopnost české ekonomiky?

(N = 202)

Cílem zaměření Glopolis na Evropskou Unii je provázat práci na dílčích politikách s ucelenější 
debatou o evropské integraci, nabídnout perspektivu neziskového sektoru na  ekonomická 
témata EU, zapojit do vyvážené a konstruktivní evropské debaty podnikatelskou sféru 
a podporovat partnerství organizací se zaměřením na EU.

Proto se aktivně podílíme na domácí debatě o evropské problematice v médiích, na veřejných 
setkáních i se státní správou. Pečlivou přípravou podkladů, pestrou směsí účastníků a kultivovanou facilitací se snažíme o větší 
hloubku a vyváženost debat. Usilujeme o to, aby se o tématech jako bankovní unie, euro či reforma institucí mluvilo i v regionech. 
A naopak, mezi investory, obchodníky a podnikateli, aby se hovořilo o širších cílech EU a smyslu členství ČR v ní.

GRAF 1.4 – Která témata vám v souvislosti s EU připadají důležitá (max. 3 možnosti)
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ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST

Cílem projektu Česko hledá budoucnost je formulace odvážné, ale přitom realistické vize pro Českou 
republiku na příštích patnáct let: vize, která bude klást důraz na rozvoj kvality života, modernizaci 
ekonomiky šetrné k životnímu prostředí a posilování demokratické kultury, a současně bude odrážet 
nejpravděpodobnější scénáře vývoje hlavních domácích i globálních výzev. 
 

V roce 2013 vstoupil projekt do svého třetího roku. Poté, co v prvním roce pracovní skupiny vypracovaly své sektorální vize 
a identifikovaly klíčové překážky k jejich naplnění a v druhém roce byly definovány problémy nadsektorové, jako jsou vzdělanost 
a aktivita občanů, kvalita státní správy, sociální kapitál či zdroje rozvoje budoucí České republiky, v loňském roce jsme na jejich 
základě rozpracovali osnovu a základní teze finální studie. 

Priority 2014 
1. Dopsání hlavních kapitol, dokončení konzultací a dopracování závěrečné studie
2. Neveřejné a veřejné konzultace závěrů 
3. Distribuce závěrečných výstupů

V. Dvořáková, O. Liška a J. Šídlo s T. Sedláčkem 
v debatním projektu Interpelace v Národním 
divadle (28.2.2013). Foto: Aktuálně.cz

Projektové aktivity však probíhaly jen od ledna do srpna, kdy klíčoví 
spolupracovníci po dohodě se sponzory přerušili práci, aby se mohli 
věnovat předčasným volbám. Drobné prostředky byly po osm měsíců 
čerpány pouze na psaní, hlubší rešeršování, koordinaci a konzultace 
finální zprávy. Veřejné aktivity typu seminářů nebo kulatých stolů jsme 
nepořádali. Proběhlo však množství schůzek se zpravodaji tematických 
okruhů a dalšími externími spolupracovníky a osobnostmi. 

Konference Má Česko 
strategickou vizi EU?, 2012

Foto: Archiv Glopolis
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2. OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ DEKÁDOU GLOPOLIS (2004-2013) 
A KAM DÁL?

Na jaře roku 2014 Glopolis slaví 10 let od svého založení. Za poslední dekádu se svět i náš život významně proměnily a proměňují 
se dále, ba možná s větší rychlostí, hloubkou a překvapivostí. Glopolis se mění s nimi a zároveň se snaží tuto proměnlivost 
reflektovat. Proto jsme pro Vás při této příležitosti do výroční zprávy připravili zvláštní kapitolu, která stručně mapuje vývoj 
Glopolis od roku 2004.

GRAF 2.2 – Počet zaměstnanců v letech 2004-2013

GRAF 2.1 – Obrat v letech 2004-2013 (v milionech Kč) 
Naše prvotní, obecné cíle, přístup i jazyk jsou dobře patrné 
ze  Statutu organizace (viz kapitola 7). Od roku 2004 se však 
Glopolis rozrostl a vyprofiloval co do témat i způsobů práce.  
Ze dvou lidí v malé místnosti jsme se proměnili ve stabilizovaný, 
leč otevřený tým manažerů a analytiků s profesionálním 
zázemím, který za dekádu rozšířil vědomí o naší globální polis 
a způsobech, jak  ji  rozvíjet. Přitom tato nezisková instituce 
dala zajímavou práci více než 40 lidem a zajistila pro ně z velmi 
různých zdrojů přes 70 milionů korun. 

Globální výzvy jsou stále více provázané a hmatatelně 
přítomné i u nás doma v Evropě a v Česku. Zaměření 
na potraviny, energii a peníze – jak lépe žít s méně zdroji – 
ke kterému jsme dospěli zhruba před pěti lety, se dnes zdá 
ještě klíčovější než tenkrát. K nim se v posledních 3 letech 
ještě přidaly aktivity, jimiž Glopolis podporuje konstruktivní 
vnímání české a evropské budoucnosti. Ale jako analytické 
centrum (think-tank) možná lépe než jiné instituce vidíme 
meze čistě racionalistního pojetí.  

GRAF 2.3 – Počet projektů v letech 2004-2013

Větší důraz než na témata postupně klademe na praktické 
propojování lidí a proměnu našeho přístupu ke světu a sobě 
vůbec v přístup celistvější. Jsme stále více přesvědčení, že klíčem 
k dlouhodobé stabilitě a prosperitě (udržitelnosti, chcete-li) je 
schopnost vyváženého rozvoje všech důležitých aspektů života 
lidí na této planetě. Mezi ty patří nejen transdisciplinární myšlení, 
provázanost lokální akce s globálním povědomím, ale také např. 
schopnost zapojovat odlišné skupiny lidí do procesů spolupráce 
a žité základní emoce a hodnotové postoje.

To je ale zatím spíše hudba budoucnosti. Výsledky práce Glopolis jsou většinou těžko zachytilné, přiřaditelné právě k naší práci 
a ještě hůře měřitelné. Jak doložit ty skutečně zásadní dopady naší práce - poznání, inspiraci, dobrý pocit z dialogu, rozhodnutí 
anebo chuť dělat věci jinak, více zodpovědně, v širší perspektivě? Prozatím alespoň nabízíme několik grafů, které shnrují vývoj 
vybraných měřitelných indikátorů - velikosti, financování a aktivit - Glopolis za první, ale jistě ne poslední dekádu.

Festival AlimenTerre - Země na talíři - debata o plýtvání jídlem.
Foto: Archiv Glopolis
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Zdroje z EU 

Soukromé zdroje 

České veřejné zdroje 

Ostatní finanční 
příjmy

* konference, semináře kulaté stoly, workshopy atd.

GRAF 2.6 – Počty publikací vytištěných v letech 2005-2013

GRAF 2.5 – Množství akcí* zorganizovaných v letech 2004-2013

GRAF 2.4 – Podíly finančních zdrojů v letech 2009-2013

Aktivity na informačních stáncích na letních festivalech (léto 2012).
Foto: Archiv Glopolis
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3. FINANČNÍ ZPRÁVA

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ
 

Náklady Výnosy Celkový součet

Celkové náklady a výnosy 
organizace  ** -11 276 512,48 11 892 878,04 616 365,56

    

Druh činnosti Náklady Výnosy Celkový součet

Hlavní činnost * -11 049 507,01 11 251 437,88 201 930,87

Hlavní činnost - sdružení ** 1 541 295,63 -1 541 295,63 0,00

Ekonomická činnost -227 005,47 641 440,16 414 434,69

Celkem -9 735 216,85 10 351 582,41 616 365,56

Uhrazená daň z příjmu   -69 540,00

Výsledek hospodaření 
po zdanění   546 825,56

* Zisk z hlavní činnosti je zapříčiněn účetními kurzovými zisky
** Výnosy a náklady sdružení jsou vyňaty z  celkových nákladů a výnosů organizace zobrazených v účetní závěrce  

PŘÍJMY
GRAF 3.1 – Struktura příjmů v roce 2013

VÝDAJE
GRAF 3.3 – Tématická struktura výdajů v roce 2013

Z farmy až na stůl

Klima v energetice

Česko hledá budoucnost 

Pozitivní finance, 
Evropská debata

Ostatní výdaje

GRAF 3.2 – Vývoj podílu soukromých zdrojů* 
v letech 2009-2013

* Soukromé zdroje: nadace, zakázky a spolupráce 
se soukromým sektorem

Zdroje z EU 

Soukromé zdroje*

České veřejné zdroje 

Ostatní finanční 
příjmy

* Soukromé zdroje: nadace, zakázky 
a spolupráce se soukromým sektorem
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
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4. LIDÉ V GLOPOLIS 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Správní rada

Jana Simonová (předsedkyně)
JS Consulting

Martin Pospíšil 
OECD

Miroslav Somol
EGAP

Libor Winkler
RSJ Algorithmic Trade a.s.

Jana Matesová
Konzultantka 

Jan Kára
Ministerstvo zahraniční věcí

Dozorčí rada

Martin Balcar (předseda)
Amnesty International 

Alena Králíková
ČSOB

Kateřina Husová 
Vodafone

TÝM V ROCE 2013

Ondřej Kopečný
Zástupce ředitele

Naděžda Frélichová
Finanční manažerka

Aurèle Destrée
Potravinová bezpečnost
Vedoucí sekce, analytička

Petr Patočka
Energetika a změna klimatu
Vedoucí sekce, analytik

Jiří Čáslavka
Nová ekonomika a finance
Vedoucí sekce, analytik

Václav Korbel (od září 2013)
Nová ekonomika a finance
analytik

Dagmar Milerová Prášková
Potravinová bezpečnost
Analytička

Blanka Křivánková (do dubna 
2013)
Potravinová bezpečnost
Analytička

Jana Klápová (do dubna 2013)
Potravinová bezpečnost
Analytička

Jan Doležal (do února 2013)
Energetika a změna klimatu
Analytik

Christine Maritzová
Potravinová bezpečnost
Projektová koordinátorka

Ingrid Dečmanová
Mediální koordinátorka

Renáta Mitáčková
Finanční asistentka

Tomáš Samec
Administrativní pracovník

Tomáš Chlebeček
Koordinátor programu Marshall 
Memorial Fellowship v ČR

Stážisté

Mateusz Ryba, Lenka Hlaváčová, 
Katharina Wagner, Martin Černý, Janaki 
Balachandran, Sweta Sukhadia, Audrey 
Spiegel, Vendula Kratochvílová, Marie 
Kubatová, Václav Korbel, Vanda Kreinerová, 
Marek Skupa Romana Březovská, Lenka 
Hlaváčová

Ředitel 

Petr Lebeda
Tým Glopolis na soustředění ve Tvarožné Lhotě, léto 2013. 

Foto: Archiv Glopolis

Tým Glopolis na soustředění ve Tvarožné Lhotě, léto 2013. Foto: Archiv Glopolis



16

5. 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 2013. 

Především bychom chtěli poděkovat následujícím osobnostem:

Vojtěch Belling, Michal Broža, Martin Burda, Jan Bureš, Tereza Čajková, Enrique Castañón, Zdeněk Čech, 

Martin Černý, Ladislav Červenka, Petr Drulák, Miryam Duarte Rojas, Laura Buffet, Petr Dvořák, Martin Ehl, 

Eva Francová, Eva Fraňková, Ivan Gabal, Habrmanová Magda, Michaela Hatalová, Jaroslav Hubata-Vacek, 

Josef Hynek, Aleš Chmelař, Naďa Johanisová, Meera Ghani, Barbora Urbanová, Markus Henn, Petr Janský, 

Jiří Jeřábek, Petr Jiskra , Bronislav Kandrík, Jan Kowalzig, Lada Kratochvílová, Jakub Kučera, Zdeněk Kudrna, 

Ivan Lesay, Lubomír Lízal, Goran Mandic, Jan Macháček, František Marčík, Jaromír Marek, Helena Markusová, 

Zuzana Matějíčková, Martina Mašková, Jitka Maulová, Michal Mejstřík, Pavel Mertlík, Nicholas Milton, Boris 

Navrátil, František Nejedlý, Luděk Niedermayer, Adam Podhola, Filip Pertold, Tomáš Rašner,  Leonardo Rossi, 

Jan Ondřích, Jana Ryšlinková, Jiří Skuhrovec, Pavel Sobíšek, Libor Stejskal, David Sventek, Klára Sutlovičová, 

Milan Šimoník, Martin Škoda, Pavel Štěpánek, Pavel Trantina, Jiří Trnka, Valentine Thurn, Zdeněk Vašák, Jan 

Vitásek, Vladimír Vlik, Monika Vondráková, Jan Vosátka, Daniela Vrbová, Jonas Wamsler, Hanka Zemanová, 

Tomáš Zídek, Radek Zelenka.

Tým Glopolis na soustředění v Podhradí u Aše, léto 2011. Foto: Archiv Glopolis
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6. PŘEHLED AKCÍ, PUBLIKACÍ A MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ

UDÁLOSTI

Otevřený prostor – Semináře Zelených ekonomických alternativ – růst či nerůst: 
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminare-zelenych-ekonomickych-alternativ/ 

Debata Nezaměstnanost mladých, opravdu se nás to netýká?
13. 5. 2013 / DOX
http://glopolis.org/cs/udalosti/debata-nezamestnanost-mladych-
opravdu-se-nas-netyka/

Výstava Na čem (se) smaží Indonésie
11. – 26. 5. 2013  / Litomyšl
http://glopolis.org/cs/udalosti/vystava-na-cem-se-smazi-indonesie/

Debata Bankovní unie a ČR
9. 4. 2013 / CERGE-EI
http://glopolis.org/cs/udalosti/debata-bankovni-unie-cr/

Soutěž uměleckých děl „Umění v jídle, jídlo v umění!“
duben – říjen 2013 / ZŠ a SŠ z celé ČR
http://glopolis.org/cs/potravinova-bezpecnost/vytvarna-soutez/

Eurodad-Glopolis International Conference 2013
3.-5.  6. 2013 / Hotel Pyramida
http://glopolis.org/cs/udalosti/eurodad-glopolis-international-conference-2013/

Debata Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU. Dává to smysl?
11. 6. 2013 / Mezinárodní obchodní komora
http://glopolis.org/cs/udalosti/debata-zapojeni-cr-do-posilovani-hospodarske-koordinace-eu-dava-smysl/

Seminář Potravinová bezpečnost a hlad v rozvojové agendě po roce 2015
24. 6. 2013 / HUB
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-potravinova-bezpecnost-hlad-v-rozvojove-agende-po-roce-2015/

Vernisáž výstavy fotografií „Na čem se smaží Indonésie“
2. 10. 2013 / Langhans
http://glopolis.org/cs/udalosti/vernisaz-vystavy-fotografii-na-cem-se-smazi-indonesie/

Konference Jak náš přístup k jídlu ovlivňuje svět?
14. 10. 2013 / Francouzský institut v Praze
http://glopolis.org/cs/udalosti/konference-jak-nas-pristup-jidlu-ovlivnuje-svet/

Festival dokumentárních filmů AlimenTerre – Země na talíři 
14.-19. 10. 2013
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/o-festivalu/

Debata Volby 2013: Jak přilákat investice?
15. 10. 2013 / Malostranská beseda 
http://glopolis.org/cs/udalosti/debata-volby-2013-jak-prilakat-investice/

Debata Podnikání a Evropská unie v Hradci Králové
3. 12. 2013
http://glopolis.org/cs/udalosti/debata-podnikani-evropska-unie-
v-hradci-kralove/

Debata Podnikání a Evropská unie v Ostravě
10. 12. 2013
http://glopolis.org/cs/udalosti/debata-podnikani-evropska-unie-
v-ostrave/

Vernisáž výstavy Na čem se smaží Indonésie 2013.
Foto: Archiv Glopolis

Jesse Griffiths, ředitel Eurodad, při zahájení mezinárodní 
konference v Praze. Foto: Archiv Glopolis
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PUBLIKACE

Publikace Potravinová bezpečnost a zemědělský obchod v Keni: 
http://glopolis.org/cs/clanky/potravinova-bezpecnost-zemedelsky-obchod-v-keni/ 
Průvodce mezinárodním klimatickým vyjednáváním: 
http://glopolis.org/cs/clanky/pruvodce-mezinarodnim-klimatickym-vyjednavanim/ 
Publikace 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/ 
Briefing paper udržitelný nerůst: http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-paper-udrzitelny-nerust/ 
Studie Problematika cen v Keni: http://glopolis.org/cs/clanky/problematika-cen-potravin-v-keni/ 
Publikace Na pokraji kolapsu finanční krize – příčiny, důsledky a možnosti jednání: 
http://glopolis.org/cs/clanky/na-pokraji-kolapsu-financni-krize-priciny-dusledky-moznosti-jednani/ 
Infolist Změna klimatu katastrofa pro chudé po celém světě: 
http://glopolis.org/cs/clanky/zmena-klimatu-katastrofa-pro-chude-po-celem-svete/ 
Briefing paper Družstevnictví nepatří jen do historie: 
http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-paper-druzstevnictvi-nepatri-jen-do-historie/ 
Studie Evropská zemědělská politika obětování pěšce: 
http://glopolis.org/cs/clanky/evropska-zemedelska-politika-obetovani-pesce/ 
Infolist Energický boj s chudobou: http://glopolis.org/cs/clanky/energicky-boj-s-chudobou/ 
Infolist Energetická chudoba skrytá tvář energetické krize: 
http://glopolis.org/cs/clanky/energeticka-chudoba-skryta-tvar-energeticke-krize/ 
Infolist Rozmanité zemědělství jako odpověď na měnící se klima: 
http://glopolis.org/cs/clanky/rozmanite-zemedelstvi-jako-odpoved-na-menici-se-klima/ 
Studie Globální potravinová bezpečnost: http://glopolis.org/cs/clanky/globalni-potravinova-
bezpecnost/ 
Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR
http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-paper-pro-debatu-bankovni-unie-cr/
Studie Odolnost v praxi
http://glopolis.org/cs/clanky/odolnost-v-praxi/
Infolist Změna klimatu ničí rozvojový svět
http://glopolis.org/cs/clanky/zmena-klimatu-nici-rozvojovy-svet/
Infolist Podporuje uhlíkový trh rozvojovou spolupráci České republiky
http://glopolis.org/cs/clanky/podporuje-uhlikovy-trh-rozvojovou-spolupraci-ceske-republiky/
Infolist Biopaliva jako odpověď na změnu klimatu?
http://glopolis.org/cs/clanky/biopaliva-jako-odpoved-na-zmenu-klimatu/
Mediální brief: Žijeme v éře rostoucích cen potravin
http://glopolis.org/cs/clanky/medialni-brief-zijeme-v-ere-rostoucich-cen-potravin/
Briefing: Zodpovědné investice do zemědělství
http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-zodpovedne-investice-do-zemedelstvi/
Diskuzní sešit pro debatu Volby 2013: Jak přilákat investice?
http://glopolis.org/cs/clanky/diskuzni-sesit-pro-debatu-volby-2013-jak-prilakat-investice/
Příručka vyslance projektu Hlad nepřijímáme
http://glopolis.org/cs/clanky/prirucka-vyslance-projektu-hlad-neprijimame/
Brožura Na čem (se) smaží Indonésie
http://glopolis.org/cs/clanky/brozura-na-cem-se-smazi-indonesie/
Briefing paper pro debatu Zapojení ČR do posilování hospodářské koordinace EU
http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-paper-pro-debatu-zapojeni-cr-do-posilovani-hospodarske-koordinace-eu/ 
Briefing paper: Koherence politik pro rozvoj
http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-paper-koherence-politik-pro-rozvoj/
Kuchařka Svět v kuchyni
http://glopolis.org/cs/clanky/kucharka-svet-v-kuchyni/
Diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie v Hradci Králové
http://glopolis.org/cs/clanky/diskuzni-sesit-pro-debatu-podnikani-evropska-unie/
Factsheet Dopady evropské politiky podpory biopaliv
http://glopolis.org/cs/clanky/factsheet-dopady-evropske-politiky-podpory-biopaliv/
Infolist Míra finančního tajemství zůstává stále vysoká
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-mira-financniho-tajemstvi-zustava-stale-vysoka/
Diskuzní sešit pro debatu Podnikání a Evropská unie v Ostravě
http://glopolis.org/cs/clanky/diskuzni-sesit-pro-debatu-podnikani-evropska-unie-v-ostrave/
Mýty a legendy z neznámého světa
http://glopolis.org/cs/clanky/myty-legendy-z-neznameho-sveta/
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

Popis výstupu, autor/ka, datum, hyperlink

EurActiv.cz - Analytici: Zemanův postoj vůči EU bude těžko předvídatelný
1/2/2013
Petr Lebeda, citace
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/zemanova-politika-vuci-eu-bude-tezko-predvidatelna-rikaji-politologove-010576

Dagmar Prášková: O co se hraje v Mali
4/2/2013
Dagmar Milerová Prášková, komentář
http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/dagmar-praskova-o-co-se-hraje-v-mali--1170636 

Rozvojovka - Jak je na tom Afrika s hladem?
7/2/2013
Dagmar Milerová Prášková, článek
http://www.rozvojovka.cz/clanky/1273-jak-je-na-tom-afrika-s-hladem.htm

Rozvojovka.cz – Nechceme soku-huru, vzkazují Keňané Evropské unii
13/2/2013
Ingrid Mitáčková, článek
http://www.rozvojovka.cz/clanky/1277-nechceme-soku-huru-vzkazuji-
kenane-evropske-unii.htm

ČT24 – Nastoupila éra měnových válek
15/2/2013
Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/215278-nastoupila-era-menovych-valek/

Ihned.cz – Měnové války nebudou
18/2/2013
Jiří Čáslavka, článek
http://caslavka.blog.ihned.cz/c1-59340790-menove-valky-nebudou 

EurActiv.cz - Proč EU v jednání s Afrikou o EPAs přešlapuje na jednom místě
28/2/2013
Ingrid Mitáčková, článek
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/analyza/proc-eu-v-jednani-s-afrikou-o-epas-preslapuje-na-jednom-miste-010647

Eurozóna má stále stejný problém – rekordní nezaměstnanost
1/3/2013
Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/217155-eurozona-ma-stale-stejny-problem-rekordni-nezamestnanost/ 

ČRo Plus – Pro a proti – Plýtvání potravinami
4/3/2013 ve 21:10
Blanka Křivánková, rozhovor
http://www.rozhlas.cz/plus/porady/_porad/101030 

HN – Africký posun na Východ
13/3/2013
Dagmar Milerová Prášková, komentář
http://hn.ihned.cz/c1-59492080-africky-posun-na-vychod 

Volny.cz - Tohle je 9 zákonů, které pomohou zrekonstruovat český stát. Pokud projdou
15/3/2013
Zmínka o Glopolis
http://web.volny.cz/noviny/ekonomika-a-podnikani/clanek/~volny/IDC/238747/tohle-je-9-zakonu-ktere-pomohou-
zrekonstruovat-cesky-stat-jestli-projdou.html 

D+C Development and Cooperation - Something rotten in the food system
19/03/2013
Dagmar Milerová Prášková, článek
http://www.dandc.eu/en/article/current-world-trade-order-skewed-against-hungry-and-needy



20

ČRo Plus  - Radiofórum - Mají občané platit dluhy za svůj stát?
22/3/2013
Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.rozhlas.cz/plus/radioforum/_zprava/maji-obcane-platit-dluhy-za-svuj-
stat--1190409 

Ekolist.cz - Agroekologie – cesta k budoucnosti bez hladu?
27/ 3/2013
Blanka Křivánková a Ingrid Mitáčková, článek
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/blanka-krivankova-a-ingrid-
mitackova-agroekologie-cesta-k-budoucnosti-bez-hladu

ČT24 - Španělská centrální banka: HDP klesne o 1,5 %
26/3/2013
Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10333165485-ekonomika-ct24-sport-predpoved-pocasi/213411058410326/

ČT24 – Studio ČT24 – Nestabilní ceny potravin
2/4/2013 od 10:50
Dagmar Milerová Prášková, rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/video/ 

ČT24 - Bankovní unie – výhody/nevýhody
9/4/2013 
Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10333165485-ekonomika-ct24-sport-predpoved-pocasi/213411058350409/

EurActiv.cz - Jiří Čáslavka: České republice chybí „Pan Evropa“
18/4/2013
Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/interview/jiri-caslavka-ceske-republice-chybi-pan-evropa-010772

ČT24 – Slovinsko musí ozdravit banky, jinak mu hrozí kyperský scénář
22/4/2013
Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/223857-slovinsko-musi-ozdravit-banky-jinak-mu-hrozi-kypersky-scenar/

Ihned.cz, Dialog – New Labour, thatcherismus s lidskou tváří
11/4/2013
Jiří Čáslavka, článek
http://dialog.ihned.cz/machacek-reakce/c1-59672310-new-labour-thatcherismus-s-lidskou-tvari

Slovenský rozhlas – Luxembursko mení pravidlá daňového raja
18/4/2013
Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.rozhlas.sk/Luxembursko-meni-pravidla-danoveho-raja?l=1&c=0&i=62168&p=1

Respekt - Co budeme jíst
12/5/2013
Dagmar Milerová Prášková, článek
http://respekt.ihned.cz/c1-59858880-co-budeme-jist

Ihned.cz, Dialog – Pomoci může cílování dlouhodobých úrokových sazeb
13/5/2013
Jiří Čáslavka, článek
http://1url.cz/joik

EurActiv.cz – Strategie ČR k EU sklízí od některých politologů kritiku
7/6/2013
Jiří Čáslavka, citace
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/strategie-pusobeni-cr-v-eu-sklizi-kritiku-od-odborniku-010881

ČRo Plus – Zaostřeno - Politici versus dluhová krize
7/6/2013
Konference Dluhová krize, rozhovory s účastníky
http://www.rozhlas.cz/plus/zaostreno/_zprava/politici-versus-dluhova-krize--1222783
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ČRo Plus – Pořad Dobrá vůle plus
7/6/2013 od 20:10
Petr Lebeda, rozhovor
http://www.rozhlas.cz/plus/porady/_porad/101029

Mezinárodní politika - Kam bude směřovat energetická politika EU po roce 2020?
07/2013
Petr Patočka, článek
http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/kam-bude-smerovat-
energeticka-politika-eu-po-roce-2020

Nazeleno.cz - Biopaliva zdražují potraviny. Jak moc?
30/7/2013
DMP, článek
http://www.nazeleno.cz/biopaliva-zdrazuji-poraviny-jak-moc.aspx

Česká televize - Bogota, Rangún, Phnompenh. Vláda vytipovala nová 
odbytiště českého zboží
2/8/2013
Petr Lebeda, citace
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/236050-bogota-rangun-phnompenh-vlada-vytipovala-nova-odbytiste-
ceskeho-zbozi/

Hospodářské noviny - Jak dál s energetickou politikou EU?
5/8/2013
Petr Patočka, článek
http://hn.ihned.cz/c1-60371810-blog

Prager Zeitung
5/9/2013
Jiří Čáslavka, komentář
Dostupné jako pdf

Prager Zeitung
12/9/2013
Aurele Destree, rozhovor
Dostupné jako pdf

Ihned.cz - G20 pod Putinovou kuratelou
9/9/2013
Jiří Čáslavka, článek
http://caslavka.blog.ihned.cz/c1-60643370-g20-pod-putinovou-kuratelou
 
ČRo Regina 
11/10/2013
Ingrid Dečmanová, pozvánka na festival
http://www.rozhlas.cz/regina/tipy/_zprava/1268042

ČT 
14/10/2013
Ingrid Dečmanová, krátký rozhovor o konferenci a festivalu
Bez odkazu

Tv Metropol, Pražský express (172. Díl)
14/10/2013
Ingrid Dečmanová, rozhovor AlimenTerre
http://www.metropol.cz/porady/prazsky-expres/6145/archiv/

Tv Metropol, City koktejl (464. Díl)
14/10/2013
Michal Gálik, Ingrid Dečmanová, rozhovor AlimenTerre
http://www.metropol.cz/porady/city-koktejl/6149/archiv/

Česká televize, Studio ČT24
Christine Maritzová, Věra Doušová, reportáž z konference Jak náš přístup k jídlu ovlivňuje svět 13:05
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058261014/
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Idnes.cz – Češi ročně snědí 79 kilo masa. Dvakrát víc, než je světový průměr
14/10/2013
Zdeňka Trachtová, článek
http://ekonomika.idnes.cz/spotreba-masa-v-cesku-058-/ekonomika.aspx?c=A131014_130818_ekonomika_zt 

Čro Plus
15/10/2013, Daniela Vrbová
Rozhovor s latinskoamerickými hosty
- čekáme na link

Rádio 1
16/10/2013
Ingrid Dečmanová, rozhovor o festivalu AlimenTerre
http://www.radio1.cz/vypis/rozhovory/

ČRo Francouzský rozhlas
16/10/2013
Aurele Destree, rozhovor o festivalu AlimenTerre
Bez linku

EurActiv.cz- Podpoříme investice, slibují před volbami politici
24/10/2013
Článek z debaty Volby 2013: Jak přilákat investice?
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/podporime-investice-slibuji-pred-volbami-politici-011229

Ekolist.cz - Odvrácená strana masa? Sója. Na maso z EU doplácí Jižní Amerika
7/11/2013
Článek z konference k festivalu AlimenTerre
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odvracena-strana-masa-soja-na-maso-z-eu-doplaci-jizni-amerika 

EurActiv.cz - Nižší úroková míra ECB euro ani ekonomiku ČR tak neovlivní, míní odborníci
12/11/2013
Jiří Čáslavka, citace
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/snizeni-urokove-miry-ecb-nebude-mit-vetsi-dopad-na-eurozonu-rikaji-
odbornici-011283

Tajfuny funí, záplavy zaplavují a politici užívají klimatizace
2/12/2013
Článek, Petr Patočka
http://hanzlova.blog.ihned.cz/c1-61373010-tajfuny-funi-zaplavy-zaplavuji-a-politici-uzivaji-
klimatizace

German Development + Cooperation journal - Struggling smallholders
05/12/2013 
Článek, Dagmar Milerova Praskova
http://www.dandc.eu/en/article/despite-living-stable-economy-half-all-kenyans-are-poor

ČRo+, pořad Zaostřeno - Humanitární pomoc přinesla zázrak, který mění etiopskou společnost
19/12/2013
Rozhovor, Dagmar Milerová Prášková
http://www.rozhlas.cz/plus/zaostreno/_zprava/humanitarni-pomoc-prinesla-zazrak-ktery-meni-etiopskou-
spolecnost--1294764) 

EurActiv.cz - Ondřej Kopečný: Rozhodnutí Evropské rady může přinést miliardy na daních
20/12/2013
Ondřej Kopečný, článek (komentář)
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/analyza/ondrej-kopecny-rozhodnuti-
evropske-rady-muze-prinest-miliardy-na-danich-011399
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7. FINANČNÍ PŘÍLOHY

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



24



25



26

ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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8. STATUT SPOLEČNOSTI

Článek I. 
Úvodní ustanovení

1. Dne 20. 1. 2004 byla zakládací listinou založena obecně prospěšná společnost „Pražský institut pro globální politiku 
– Glopolis o.p.s.“.Obecně prospěšná společnost byla zřízena v souladu se zákonem 248/1995 Sb.

2. Dne 15.12. 2013 byla obecně prospěšná společnost notářsky ověřenou změnou v zakládací listině přejmenována 
na „Glopolis, o.p.s“.

3. Obecně prospěšná společnost je zapsána v  rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským 
soudem v Praze v oddílu 0, vložka 326. Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u jmenovaného soudu 
byl proveden dne 13. 5. 2004, změna názvu pak 17.12.2013.

4. Obecně prospěšná společnost Glopolis o.p.s. je právnickou osobou. 
5. Sídlem společnosti je Praha.

Článek II. 
Úkoly a náplň činnosti společnosti
Druh obecně prospěšných služeb:

a) vědecko-výzkumnou, vzdělávací, konzultační a popularizační činnost zaměřenou na sledování klíčových politicko-
ekonomických procesů globální, evropské a české politiky,

b) analýzu, diskusi a formulaci veřejného rámce těchto  politik, veřejného zájmu a jeho zprostředkování skrze dialog 
a spolupráci s aktéry veřejné politiky českému prostředí,

c) mapování a analýzu globálního, evropského i českého prostředí v oblasti strategických cílů,

d) spolupráci s českými a zahraničními odborníky, nevládními organizacemi, firmami, veřejnými a dalšími partnerskými 
institucemi na projektech v oblastech společného zájmu,

e) vícejazyčnou prezentaci výsledků své práce v podobě publikací, periodik, článků, studií, internetové stránky, sociálních 
sítí a dalších elektronických produktů,

f) pořádání přednášek, seminářů, kulatých stolů, konferencí a dalších veřejných aktivit v souvislosti se svým zaměřením,

g) zprostředkování výstupů širokému spektru partnerů a cílových skupin v České republice i v zahraničí,

h) poskytování služeb ve formě výukových, školicích a osvětových programů, odborných analýz, diskusí a konzultací 
pro firmy, neziskový sektor a státní správu v oblasti strategických cílů.

Podmínky poskytování obecně 
prospěšných služeb

Jednotlivé druhy obecně prospěšných 
služeb společnost poskytuje za těchto 
podmínek:

a) Výstupy společnosti jsou 
určeny širokému okruhu 
zájemců z oblasti politiky, 
podnikání, akademických 
a výzkumných institucí, 
státních, mezinárodních 
a nevládních organizací.

b) Přístup na internetové 
stránky společnosti je 
umožněn každému uživateli 
sítě Internet. 

c) Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu.“ Nabídku služeb“ schvaluje správní rada 
společnosti.

Tým Glopolis na soustředění ve Tvarožné Lhotě, léto 2013. Foto: Archiv Glopolis
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Článek III. 
Vedení společnosti

1. Činnost orgánů společnosti je obecně definována 
zákonem č.231/2010 Sb. v  platném znění, kterým 
se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech.. Společnost je řízena správní radou, 
která jmenuje a odvolává ředitele, stanovuje jeho plat 
a určuje rozsah jeho pravomocí. 

2. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. 
3. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů 

všech svých členů. V  případě rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy. 

4. Členové správní rady mohou být odměněni za výkon 
své funkce a mohou jim být uhrazeny náklady spojené 
s výkonem funkce, pokud tak správní rada rozhodne. 

Článek IV. 
Ředitel a zaměstnanci společnosti

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti  
a jedná jejím jménem. 

2. V době nepřítomnosti nebo v oblastech vymezených vnitřními směrnicemi,  schválenými správní radou, jej zastupuje 
zástupce ředitele či vybraní vedoucí pracovníci.

3. Řídí společnost v době mezi zasedáními správní rady a to na základě jejich usnesení, v souladu se statutem  
a dalšími vnitřními směrnicemi schválenými správní radou. 

4. Za svoji činnost odpovídá ředitel správní radě. 
5. Zaměstnanci společnosti se řídí pokyny ředitele, vedoucích pracovníků a stanovenou pracovní náplní.

Článek V. 
Povinnosti ředitele

1. Plánuje, řídí a koordinuje činnost vedoucích zaměstnanců a organizace jako celku. 
2. Zodpovídá za personální, finanční, technické a programové zajištění společnosti. 
3. Je zodpovědný za programovou a finanční strategii organizace a řízení aktivit, které vedou k dosažení strategických 

cílů a zajištění finančních zdrojů (fundraising)
4. Uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci o.p.s.. Dohody s dodavateli, z nichž vyplývají jednotlivé finanční závazky 

společnosti ve výši nad 300 000,- Kč, uzavírá se souhlasem správní rady, případně se souhlasem předsedy správní 
rady či dalšího správní radou pověřeného člena tohoto orgánu. 

5. Stanovuje rámcovou pracovní náplň zaměstnanců společnosti. 
6. Vytváří podmínky pro efektivní práci, produktivní prostředí a osobní a odborný růst zaměstnanců. 
7. Vytváří podmínky pro spolupráci s orgány státní správy, samosprávy, firmami, nevládními a dalšími organizacemi. 
8. Průběžně vyhodnocuje proces naplňování činnosti v  jednotlivých oblastech zaměření o.p.s. a  zodpovídá 

za pravidelnou informaci o činnosti pro správní radu. 
9. Odpovídá za racionální a efektivní využití vlastního a jinými subjekty svěřeného majetku. 
10. Odpovídá za správné vedení účetnictví a archivaci finančních dokladů dle obecně závazných předpisů. 
11. Koordinuje přípravu rozpočtu společnosti a předkládá jej ke schválení správní radě. 
12. Je zodpovědný za přípravu písemných materiálů pro jednání správní rady společnosti a za znění výročních zpráv 

společnosti. 

Článek VI. 
Hospodaření společnosti

1. Hospodaření společnosti se řídí obecně platnými právními předpisy. 
2. Společnost účtuje v  systému podvojného účetnictví v  souladu se zákonem č.  563/1991  Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 504/2002 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními 
standardy pro tyto účetní jednotky. 

3. Návrh rozpočtu společnosti předkládá ředitel a schvaluje jej správní rada. Stejné podmínky platí i pro schvalování roční 

Oběd během cesty s novináři do Indonésie. 
Foto: Archiv Glopolis
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účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti. 
Článek VII. 
Výroční zpráva

1) Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději  do 6 (šesti) měsíců 
po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. Společnost je povinna uveřejnit první 
výroční zprávu o své činnosti a hospodaření nejpozději do 18 (osmnácti) měsíců od svého vzniku.

2) Výroční zprávy o činnosti a hospodaření se zveřejňují na webové stránce Glopolis, v obchodním rejstříku a zároveň 
musí být k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v běžných pracovních hodinách společnosti.

Článek VIII. 
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem o.p.s. 
2. Dozorčí rada se řídí ustanoveními §  15 a  16 zákona č.231/2010 Sb. v  platném znění, kterým se mění zákon 

č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 
3. Dozorčí rada přezkoumává roční účetní uzávěrku a  výroční zprávu o.p.s. a  o  výsledcích své činnosti informuje 

ředitele a správní radu. 
4. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo 

statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. 

Článek IX. 
Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení

1. Statut o.p.s. nabývá účinnosti projednáním a schválením správní radou společnosti. 
2. Změny a doplňky statutu podléhají projednání a schválení správní radou společnosti.

Poslední aktualizace Statutu obecně prospěšné společnosti Glopolis o.p.s. byla projednána a schválena na zasedání správní 
rady o.p.s. dne 31. 5. 2013.

Tým Glopolis na soustředění v Dobřichovicích, zima 2013. 
Foto: Archiv Glopolis
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