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 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé,

rok 2014 byl rokem oslav desetiletých narozenin Glopolis, které se odehrávaly v duchu 
pokračující proměny naší ekonomiky a společnosti směrem k udržitelnějšímu rozvoji. Čerstvá 
zelenina, minimum plastů a sdílení jak finančních zdrojů pro společnou věc tak běžných 
životních radostí mezi ziskovými a neziskovými organizacemi na kulturní půdě (v centru 
současného umění DOX) nebyly atributy narozeninového večírku Glopolis náhodou.

Jak si můžete přečíst na následujících stránkách, zodpovědnější spotřeba potravin, předcházení 
změnám klimatu, férová dělba zisků a partnerství mezi různými sektory pro udržitelný rozvoj 
patří mezi stěžejní cíle naší práce již několik let. V jádru nejde o  nic menšího než o změnu 

kultury. Ačkoliv k systémové změně ekonomiky a zejména politiky máme stále daleko a na cestě je spousta překážek, uplynulý 
rok ukázal, že takové posuny ve vnímání a chování už zdaleka nejsou jen sněním pár zelených vizionářů. Stávají se čím dál 
běžnější součástí českého a evropského života. 

Produktům z čerstvé zeleniny v Česku pomalu ale jistě roste trh. Globální dohoda o změnách klimatu se rodí velmi těžko, avšak 
summit OSN v září 2014 v New Yorku potvrdil, že bez ohledu na mezinárodní závazky všechny země do obnovitelných zdrojů 
intenzivně investují.  A nejen díky aféře LuxLeaks, skandálu odhalujícím problém daňových úniků v Lucembursku, je čím dál 
větším tématem, jehož řešení se bez nějaké globální dohody patrně taky neobejde, férové zdaňování a zejména transparentnost 
velkých firem. Je stále zřejmější, že velké problémy dnes vyžadují rozšíření našich obzorů a spolupráci mezi tábory, z nichž 
mnohé mezi sebou včera ještě ani pořádně nemluvily. Model - či paradigma, chcete-li - našeho rozvoje se opravdu mění.

Rok 2014 byl zároveň jedním z nejtěžších roků v naší dosavadní historii. Na bedrech zmenšeného týmu kromě projektových 
povinností zůstalo i více společné administrativy, řízení a zejména fundraisingového úsilí. Přípravě nových projektů jsme věnovali 
více času a energie, než kdykoliv předtím. Rád bych proto poděkoval celému týmu nejen za ty hodiny a hodiny přesčasů, ale také 
za to, že si po celý rok dokázal zachovat tah na branku, pozitivní přístup a zejména hodnoty klíčové pro Glopolis, jako jsou 
solidarita, otevřenost a poctivost. 

Vyšlo to.  Během roku se podařilo udržet klíčové partnery a získat několik menších projektů a zakázek. Hospodaření nakonec 
skončilo s kladným výsledkem a třetinu našich příjmů zajistily soukromé zdroje. Jsme vděční našim partnerům a sponzorům, 
že ztenčování Glopolis se podařilo zastavit. V roce 2015 se náš tým opět rozroste, všechny tři sekce doplní své síly a spustí řadu 
zajímavých projektů. Určitě bude o dost víc slyšet o Glopolis i o globálním udržitelném rozvoji. Změna rozvojového modelu 
by měla být v New Yorku stvrzena novými Cíli pro udržitelný život OSN, stejně jako mezinárodní dohodou o financování rozvoje 
v Addis Abebě a o změnách klimatu v Paříži. Máme se nač těšit!

Dovolte, abych poděkoval za spolupráci i zástupcům statutárních orgánů, kteří s námi procházeli toto nelehké období, stážistům 
a všem ostatním. Vážíme si Vaší pomoci a budeme za ni rádi i v roce 2015!

Petr Lebeda, ředitel  

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY
Vážení čtenáři, přátelé a příznivci Glopolisu,

Rok 2014 byl významným milníkem v desetileté historii Glopolisu.  Vzhledem k 10. výročí vzniku 
Glopolis, byl rokem, v němž se více než kdy před tím hodnotila dosavadní činnost a hledaly 
priority organizace do budoucna. 

To vše se odehrávalo v době výrazně ztíženého přístupu k financování.  Rozpočet Glopolisu 
se druhým rokem po sobě výrazně snížil a organizace tak byla nucena adekvátně zmenšit svůj 
tým. Došlo tak k  významnému nárůstu pracovního zatížení kvůli nutnosti zajistit realizaci 
existujících projektů a přitom zastavit neblahý hospodářský vývoj do budoucna. 

Zmenšený tým musel věnovat mnoho času a úsilí koordinaci a psaní projektových přihlášek a snaze o navazování kontaktů 
a nových partnerství. Výsledkem nevídaného úsilí bylo získání řady nových grantů pro rok 2015, a tím i dosažení největšího 
meziročního navýšení rozpočtu. Glopolis nadále rozvíjel svou spolupráci se soukromým sektorem a podařilo se mu diverzifikovat 
zdroje svých příjmů téměř rovnoměrným způsobem. I když nejvýznamnějším dárcem v roce 2014 zůstala EU, která se na celkových 
příjmech Glopolisu podílela 39 %, podíl soukromých zdrojů vzrostl na 31 % a podíl českých veřejných zdrojů se snížil na 27 %.

Bez ohledu na všechny potíže, tým Glopolisu pokračoval ve svém úsilí rozkrývat environmentální, ekonomické, finanční 
a sociální souvislosti globálního rozvoje. Organizace nadále aktivně podněcovala českou debatu k otázkám udržitelného rozvoje 
a směřování energetiky, zodpovědné výrobě a spotřebě potravin, finanční regulace a daňových politik, přičemž do těchto debat 
vnášela globální pohledy a širší souvislosti.

Glopolis si v roce 2014 udržel, dokonce spíše posílil své postavení a pověst respektované organizace v oblasti své působnosti. Stále 
více se aktivně zasazuje o spolupráci nevládních organizací a hledání společných stanovisek k aktuálním otázkám současnosti 
a tím přispívá k nalézání konsenzu ve společnosti. Za to mu patří náš dík a uznání.

Jana Simonová (jménem správní rady Glopolis)
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HLAVNÍ POČINY A ÚSPĚCHY V ROCE 2014

4. ročník filmového festivalu Země na Talíři - AlimenTerre – inspirativní dokumenty a diskuze 
s experty v 7 městech Česka o tom, jak můžeme změnit svět tím, co a jak jíme

Studie o přínosech 10 let členství České republiky 
v EU s oponenturou významných ekonomů 

a prezentací závěrů na VŠE společně se závěry 
podobné studie Úřadu vlády

Spolupráce na zřízení EU Registru skutečných 
vlastníků, který pomůže odhalovat daňové 

úniky a praní špinavých peněz

Nezadržitelná Energiewende? – rozšíření debaty o vlivu německé 
energetické politiky na další země za účasti německých expertů

Kam se ztrácí potraviny? – první publikace v češtině 
o plýtvání potravinami a jeho rozměrech – skladování, 
zpracování a přepravě, znehodnocování a vyhazování 

v maloobchodě a u spotřebitelů s vazbou na hlad 
v rozvojovém světě

Mezinárodní studie Skryté zisky 
o postupu EU k větší transparentnosti firem 

a zapojení rozvojových zemí do rozhodování 
o globálních daňových pravidlech

Propojení českých neziskových organizací 
– založení 3 společných pracovních skupin 
ekologických a rozvojových NNO, celková 

koordinace jejich příspěvku k novým Cílům 
pro udržitelný rozvoj (SDGs).

Festival AlimenTerre - Země na talíři 2014

Anonymní vlastníci – jedna z příčin daňových úniků. Materiál 
na podporu schválení registru skutečných vlastníků. 
Zdroj: publikace Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá 
k neférovému daňovému prostředí

Seminář na téma biopaliva, foto archiv Glopolis
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1. HLAVNÍ CÍLE A TÉMATA

HLAVNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY V ROCE 2014

•	 4. ročník filmového festivalu Země na Talíři - AlimenTerre – 332 diváků v Praze a 450 diváků v dalších městech České   
 republiky shlédlo 6 inspirativních dokumentů a diskutovalo s experty o tom, jak můžeme změnit svět tím, co a jak jíme.   
 Víte například, že za poslední století svět ztratil 75 % genetické rozmanitosti plodin?

•	 Jak naše talíře otáčejí světem – dva semináře, brožura a vzdělávací manuál  představily 5 klíčových otázek, které   
 by si měl klást zodpovědný spotřebitel potravin. Co například spojuje vepřový řízek s Amazonskými pralesy?

•	 Certifikace palmového oleje – v palmovém oleji se smaží mnohem víc než jen naše brambůrky: bez důsledné    
 certifikace jeho produkce ničí půdu, deštné pralesy a živobytí lidí v rozvojovém světě. Vydali jsme první publikaci v češtině  
 o certifikaci nejpoužívanějšího rostlinného oleje na světě. 

•	 Kam se ztrácí potraviny? – naše studie ukazuje, že až 1,3 miliardy potravin se ztrácí jednak při skladování, zpracování   
 a přepravě, jednak v důsledku znehodnocení a vyhazování v maloobchodě a u spotřebitelů v bohatých zemích. Jen málo   
 jídla se vyhazuje v domácnostech rozvojového světa – průměrně méně jak 10 kg/hlavu ročně oproti 100 kg/hlavu   
 v zemích EU. Jaké jsou důsledky plýtvání pro hladovějící a co jim nejvíce pomůže?

DALŠÍ TÉMATA 2014
•	 Kupte moji rýži!   Za účasti Glopolis 
odstartoval mezinárodní projekt pro  podporu 
místních producentů rýže v Beninu, Senegalu, 
Burkině Faso, Mali a Nigeru. Spolu s evropskými 
a africkými partnery je naším cílem, aby místní 
farmáři mohli prodávat více rýže na vlastních trzích. 

•	 Africké	 farmaření	 na	 rozcestí.   Rozsáhlé 
investice do půdy v Africe, rychle se měnící 
zemědělský sektor a rozpolcenost mezi 
intenzivní produkcí a nutností zachovávat 
přírodní zdroje jsou hlavní výzvy pro africké 
zemědělství v současnosti. 

•	 Ukradená	 revoluce!   Rostoucí světová 
poptávka po mléce měla znamenat ideální 
příležitost pro drobné producenty masa a mléka. 
Realita je však jiná. V kritické studii jsme odhalili, 
kdo nakonec těží z globální mléčné revoluce.

•	 Dvě	strany	jedné	mince.  Masný průmysl 
v Evropě by nemohl fungovat bez Latinské 
Ameriky, kde se pěstuje sója ke krmení 
evropského dobytka. Předložili jsme detailní 
studii od experta z Bolívie, který poukazuje 
na konkrétní dopady rostoucí sójové produkce 
v Latinské Americe.

PRIORITY 2015
1. Menu pro změnu: program pro školy k motivování žáků a studentů k zodpovědnější spotřebě potravin

2. Zodpovědná spotřeba a výroba palmového oleje: pohled a možnosti změn českého byznysu

3. Filmový festival Země na talíři: pojďte se již popáté z filmů a debat dozvídat, co opravdu máme na talíři a jak každý   
 z nás může přispět k pozitivní změně

4. Další podpora regionálního trhu s rýží v západní Africe: analýzy a lobování za prioritu místní produkce a přes-hraničního  
 obchodu

Z FARMY AŽ NA STŮL ZODPOVĚDNĚ
Sekce potravinové bezpečnosti usiluje o šetrnější a férovější nakládání s jídlem a přírodními 
zdroji potřebnými pro jeho produkci tak, aby se produkcí dostatku kvalitních potravin mohli 
uživit i drobní zemědělci, kteří zajišťují obživu lidstva a pečují o přírodní bohatství planety. 

Proto se snažíme jednak rozkrýt souvislosti mezi produkcí a spotřebou potravin, mezi Českou 
republikou a světem a motivovat školy, 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 a producentů potravin, kteří se zasazují o vlastní udržitelnější produkci 
a účinnější distribuci potravin, ať už v Česku, v Evropě či například Africe.

Graf 1: Jaký palmový olej používají výrobci a maloobchodníci?

Není certifikace jako certifikace. Pokud má výrobek certifikaci, může to ve skutečnosti 
znamenat tři věci: může být plně certifikován se zdrojem ověření, může obsahovat 
pouze směs, nebo také nemusí obsahovat vůbec žádný certifikovaný olej (jsou 
pouze zakoupené certifikáty, fyzický olej pochází z otevřeného trhu)
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PRIORITY 2015
1. Adaptace budov na změny klimatu:  budeme mapovat dopady klimatických změn na ČR a pomáhat s návrhem strategie 
adaptace budov na změnu klimatu.

2. Investice do bioenergetiky:  větší studie o investičních příležitostech, jež zároveň pomohou oživovat českou krajinu, 
série kulatých stolů a neformálních seminářů, které propojí investory, státní správu i nezávislé organizace.

3. Budoucnost energetiky: debaty s experty o faktorech, které ovlivní budoucí podobu české a evropské energetiky, 
zejména jaký vliv může mít vývoj trhu s elektřinou na investiční prostředí.

ZMĚNIT KLIMA V ENERGETICE
Sekce energetiky a změny klimatu podporuje rozvoj energetiky, která bude co nejvíce šetrná 
k životnímu prostředí a zajistí bezpečnou a dostupnou energii všem lidem na planetě. 
To se neobejde bez transformace energetického sektoru.

Evropská energetika se v současné době mění v důsledku rozvoje obnovitelných zdrojů 
a nových technologií, liberalizace a propojování jednotlivých národních trhů. Proto se snažíme 

HLAVNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY V ROCE 2014

•	 Jasná pravidla pro biopaliva – obnovitelná energie má svůj potenciál i svá úskalí. Na veřejných přednáškách,    
 seminářích, uzavřených kulatých stolech a schůzkách s europoslanci jsme prezentovali, jak rostoucí produkce biopaliv   
 vede k odlesňování, záběrům půdy a dalším problémům v rozvojových zemích. Zároveň jsme vydali první studii    
 a publikovali 4 články o možnostech české výroby biopaliv z odpadní biomasy. 

•	 Nezadržitelná Energiewende? – odklon od jádra a navyšování podílu obnovitelné energie v Německu (tzv. Energiewende)  
 postupně skrze propojené trhy snižuje ceny elektřiny i v sousedních zemích. Zároveň je staví před nelehké volby.   
 Postoj Česka k nové energetické politice Německa je vesměs skeptický. Zorganizovali jsme proto dva semináře, kde   
 jsme s německými experty kriticky diskutovali o směřování energetiky a vlivu Energiewende.

především rozšířit a prohloubit českou debatu o směřování energetického sektoru. Věříme, že nejlepší cesta jak toho dosáhnout, je 
zapojit do veřejné debaty experty z různých odvětví přes ekologii, ekonomii až po nové technologie a otevřít ji pohledům zvenčí.

Graf 2: Potenciál snížení emisí skleníkových plynů z vybraných 
odpadů a zbytků ve srovnání s fosilní naftou a benzinem

Graf 3: Nejvyšší odhady počtu nových 
pracovních míst při plném využití odpadů 
a zbytků k přeměně na moderní paliva

DALŠÍ TÉMATA 2014
•	 Perspektivy české bioenergetiky – lze 
na našem venkově vyrábět více čisté energie 
a přitom lépe pečovat o krajinu? Nový 
program Glopolis má pomoci vytvářet mosty 
mezi progresivními investory a  ochranou 
přírody. Rovněž analyzujeme bariéry, které 
stojí v cestě investicím do  těchto odvětví. 
Soustřeďujeme se přitom na bioenergetiku: 
výrobu elektřiny a tepla z bioplynu, rychle 
rostoucích dřevin nebo zemědělských odpadů.

Zdroj obou grafů: Publikace Odpadová 
biomasa v energetice - Nevyužitý zdroj 
v Evropě.  
Publikace představuje potenciál využití 
odpadové biomasy v Evropě a zároveň 
se snaží analyzovat dopady na pracovní 
trh a ekonomiku. 
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POZITIVNÍ FINANCE

HLAVNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY V ROCE 2014
•	 Skryté zisky – mezinárodní studie, která srovnává pokrok 13 států EU v oblasti daňových smluv, anonymního vlastnictví   
 firem, finanční transparentnosti nadnárodních společností a podpory zapojení rozvojových zemí do rozhodování   
 o globálních daňových pravidlech.

•	 Větší transparentnost vlastnických struktur – Glopolis, ve spolupráci s dalšími partnery ze zemí EU, vedl jednání   
 s českými europoslanci a úředníky, která přispěla ke zřízení registrů skutečných vlastníků, který by měl pomoci    
 odhalovat daňové úniky či praní špinavých peněz.

•	 Daňové úniky – více než desítka vystoupení na veřejných diskusích, seminářích či v médiích o dopadech daňových úniků  
 na rozvojové země a ČR, jejich souvislostech s výběrem nepřímých daní (podvody s DPH, registrační pokladny) a zdaněním  
 kapitálu (investičních fondů).

•	 Nový evropský projekt s Action Aid a Oxfam, který výrazným způsobem zvýší kapacity Glopolis pro práci na tématu   
 férového zdanění.

PRIORITY 2015
1. Spuštění veřejné kampaně na téma férového zdanění, zejména se zaměřením na transparentnost vlastnických   
 struktur a účetní vykazování.

2. Pokračování výzkumu o přínosech a rizicích kapitálového trhu pro udržitelnost české ekonomiky. 

3. Připomínkování české pozice pro mezinárodní konferenci o financování rozvoje v Addis Abebě a příprava pozice českých NNO.

DALŠÍ TÉMATA 2014
•	 Penzijní reforma: cesta tam a zase zpátky? – penzijní reforma je evergreenem české politiky se stále nejasným výsledkem. 
Glopolis k ní uspořádal debatu také proto, že se dotýká i důležitých témat, jako je role finančního sektoru v zajišťování základních 
služeb či vliv penzijních systémů na finanční udržitelnost a investice do rozvoje ČR.

•	 Alternativní investiční fondy – s novou evropskou směrnicí (AIFMD) se i Glopolis přispěl do debaty, jak přilákat do ČR 
správce nových typů investičních fondů a zejména jejich investice do rozvoje ČR, aniž by došlo k neférovému zvýhodnění 
partikulárního sektoru nebo dokonce daňovým únikům? 

Sekce ekonomických a finančních politik se věnuje jak ekonomickým a politickým otázkám 
EU, tak hledání cest, jak kapitál a finanční trhy mohou pozitivně přispívat k řešení globální 
chudoby i společenských problémů Česka.

V roce 2014 Evropská komise odhadla objem zisků, které opouštějí území členských států EU 
nezdaněny, na 1 bilion eur. Přitom 28000 stran tajných dokumentů (tzv. LuxLeaks) odhalilo 

zvláštní dohody mezi Lucemburskem a více než 300 nadnárodními společnostmi. Proto kromě efektivní a vyvážené finanční 
regulace, která prospívá trhům i většině lidí, usilujeme především o férová a transparentní daňová pravidla, která sníží daňové 
úniky jak z ČR, tak z rozvojových zemí.

Graf 4: Průměrné snížení srážkových daní ve smlouvách o zamezení dvojího 
zdanění, které uzavřely uvedené státy s rozvojovými zeměmi

Zdroj: Glopolis/Eurodad

Procentní body

Cílem smluv o zamezení dvojímu zdanění je předejít situaci, kdy poplatník musí 
zaplatit daň ze svého příjmu ve dvou různých zemích. Jejich uzavření má zároveň 

zjednodušit podmínky pro investice. Smlouvy však bývají koncipovány tak, 
že zvýhodňují rozvinuté státy (např. jim přidělují větší podíl z vybraných daní). 

Zároveň – jak ukazuje graf – snižují srážkové daně z převodu  dividend, 
výnosu z úroků a autorských práv. To opět znamená snížení daňových 

příjmů na  straně rozvojových zemí, jelikož naprostá většina těchto 
plateb míří z rozvojových do bohatých zemí. Jinými slovy, čím větší 

snížení srážkové daně, tím méně příjmů pro rozvojovou zemi 
(v některých případech může být snížení opravdu vysoké. Např. 

smlouva mezi Sierrou Leone a Velkou Británií snížila srážkovou 
daň z výnosů z autorských práv z 25 % na 0 %).
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UCELENĚJŠÍ EVROPSKOU DEBATU

PRIORITY 2015
1. Energetická unie – v současnosti patrně nejvýznamnější evropský projekt. Jak lze tváří v tvář ruským ambicím,   
 tlakům na konkurenceschopnost a přechod na zelenou ekonomiku sladit různé cíle energetické politiky a propojit   
 členské státy, z nichž každý sází na jiný energetický mix?

2. Kapitálová unie – další z kroků k propojenější EU se představí v konkrétní podobě na podzim 2015. V rámci konzultací  
 je však třeba si připravit odpovědi na dvě hlavní otázky: 1. Jak mohou banky více podpořit reálnou ekonomiku? 2. Brzdí  
 regulace přijaté po krizi rozvoj finančního sektoru v EU?

Cílem zaměření Glopolis na Evropskou unii je provázat naší práci na dílčích politikách 
s ucelenější debatou o evropské integraci, nabídnout perspektivu neziskového sektoru 
na ekonomická témata EU a zapojit do vyvážené a konstruktivní evropské debaty více 
podnikatelskou sféru.

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.

HLAVNÍ AKTIVITY A POČINY V ROCE 2014
•	 České vyhlídky v EU po 10 letech – Česko nevyužívá plně přínosů, které EU nabízí, byť ty postupně slábnou.   
 Ve studii 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace jsme  
 zmapovali přínosy členství, ekonomickou koordinaci v EU a vyhlídky ČR. Ukázali jsme, že dlouhodobě už rozvoj  
 ČR není možné stavět na  pasivním přílivu zahraničních investic, ani na evropských fondech. Bez kultivace vzdělanosti  
 a výzkumu, infrastruktury a podnikatelského prostředí, bez stabilnější a konsenzuálnější politiky jen těžko udržitelně  
 zvýšíme zaměstnanost a kvalitu života.

•	 Energetická účinnost - ve světle připravované legislativy EU pro období 2020-2030 jsme v rámci Národního    
 konventu o EU navíc organizovali diskusi o energetické účinnosti: je opravdu zátěží pro českou ekonomiku anebo   
 předpokladem dlouhodobého rozvoje, bezpečnosti a odpovědného přístupu ke změnám klimatu?

DALŠÍ TÉMATA 2014
•	 Národní konvent o EU - Glopolis se zapojil 
do koordinační rady Národního konventu, 
platformy pro setkávání zainteresovaných aktérů, 
která pomáhá budovat a udržovat konsensus 
o strategickém směřování ČR v EU.  

Seminář „Ekonomické dopady členství ČR v EU – 10 let“, zdroj CES Obálka studie 10 let členství České republiky 
v Evropské unii
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PARTNERSTVÍ A VIZE

HLAVNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY V ROCE 2014
•	 Propojování českých rozvojových a environmentálních NNO – propojování témat a sektorů leží i v jádru chystané   
 nové vize OSN pro transformaci světa po roce 2015 – Cílů pro udržitelný rozvoj (SDGs). Jak k tomu nejlépe mohou   
 přispět české NNO? V létě 2014 jsme začali koordinovat vzdělávací, osvětové a advokační aktivity mezi NNO    
 z rozvojové (FoRS) a environmentální platformy (Zelený kruh) a připravovat společnou vizi a kampaň pro rok Evropský   
 rok rozvoje 2015.

•	 Česko hledá budoucnost – závěry projektu – sborníkem podkladových studií, závěrečným shrnutím (brožurou   
 v češtině i angličtině) a předvánoční prezentací se spolupracovníky a hosty jsme uzavřeli tento 3-letý projekt. Co tedy   
 přinesl pro budoucnost Česka? Např. poučení, že shoda na společných cílech, které nemají zůstat jen na papíře, vyžaduje   
 mnohem hlubší debatu o pravidlech, procedurách a hodnotových předpokladech života české společnosti. 

PRIORITY 2015
1. EYD 2015: společný manifest a narativ NNO: pokračující koordinace aktivit NNO v Evropském roce rozvoje (EYD),   
 se zaměřením na společný jazyk a priority NNO pro rozvoj ČR po roce 2015.

2. Addis Abeba, New York, Paříž: spoluvytváření pozic ČR pro klíčové globální summity o financování rozvoje,   
 o rozvojovém rámci po roce 2015 a změnách klimatu a jejich zprostředkování do ČR.

3. Role soukromého sektoru v rozvoji: studie pro FoRS o možnostech a rizicích zapojení firem do zahraniční rozvojové  
 spolupráce.

4. Konference a partnerství pro udržitelnost: spolupráce se státní správou a asociacemi pro udržitelný byznys   
 na společných seminářích a konferencích o udržitelném rozvoji, včetně role partnerství.

Podporovat spolupráci mezi různými obory a různými společenskými sektory, zejména NNO, 
státem a firmami, na cestě k udržitelnější budoucnosti patřilo vždy mezi hlavní atributy 
Glopolis.  V roce 2014 se z průřezové metodiky poprvé stalo téma samostatného projektu. 
Systematičtějšímu propojování různých skupin, zprostředkování spolupráce a budování 
dlouhodobějších partnerství – coby samostatnému strategickému cíli – se však chceme 
věnovat i nadále, a proto mu vyhrazujeme i svébytné místo ve výroční zprávě.

V rychle se měnícím světě komplexních problémů už si s jednoduchými řešeními nevystačíme. Udržitelnost dalšího rozvoje – 
ve světě i v ČR – mimo jiné vyžaduje schopnost dlouhodobě vyvažovat různé zájmy a pohledy. Proto se snažíme k aktivitám 
kolem každého z výše uvedených témat vždy přizvat zástupce jiných názorů a hledat cesty, jak jejich dialog nejen udržet, ale 
rozvinout do konstruktivní, praktické spolupráce. Ta se ale neobejde bez sdílené vize. Stejně tak jako efektivní realizace každé 
vize je nemyslitelná bez širších a dlouhodobějších partnerství.

DALŠÍ TÉMATA 2014
•	 Cesta k celistvosti a sebe-vědomé Česko – na základě 
analýzy připravovaných SDGs a pohovorů s kolegy/němi 
z ekologických a rozvojových NNO vznikla publikace, která shrnuje 
hlavní posuny globální rozvojové debaty a  zároveň nastiňuje 
hlavní rozvojové výzvy a možné priority pro ČR a české NNO. 

•	 Spolupráce se soukromým sektorem – kromě rozšiřování 
partnerů ze soukromého sektoru v našich projektech 
a  tematických sítích, rozšíření oblasti partnerství s RSJ, a.s., 
testování možností společných projektů a organizace společných 
diskusí Glopolis rovněž zahájil přípravy na vstup do několika 
podnikatelských asociací. 

Závěrečná prezentace projektu Česko hledá budoucnost, foto archiv Glopolis



11

GRAF 3.1 – Struktura příjmů v roce 2014

VÝDAJE

Zdroje z EU 

Soukromé zdroje*

České veřejné zdroje 

Ostatní finanční 
příjmy

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

2. FINANČNÍ ZPRÁVA

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ
 

Náklady Výnosy Celkový součet

Celkové náklady a výnosy 
organizace  * -7 879 244 8 053 122 173 878

    

Druh činnosti Náklady Výnosy Celkový součet

Hlavní činnost -7 415 307 7 399 192 -16 114

Hlavní činnost - sdružení * 1 232 760 -1 232 760 0

Ekonomická činnost -463 937 653 930 189 993

Celkem -6 646 484 6 820 362 173 878

Uhrazená daň z příjmu   0

Výsledek hospodaření 
po zdanění   173 878

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

PŘÍJMY

GRAF 3.2 – Tématická struktura výdajů v roce 2014

Z farmy až na stůl zodpovědně

Pozitivní finance / Ucelenější evropskou debatu

Změnit klima v energetice

Partnerství a vize

Ostatní výdaje
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
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3. LIDÉ V GLOPOLIS 

STATUTÁRNÍ ORGÁNYSprávní 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 Polačková Husová 
Vodafone

Ředitel 

Petr Lebeda

TÝM

Ondřej Kopečný
Zástupce ředitele

Naděžda Frélichová
Finanční manažerka

Aurele Destrée
Potravinová bezpečnost
Vedoucí sekce

Petr Patočka
Energetika a změna klimatu
Vedoucí sekce

Jiří Čáslavka
Nová ekonomika a finance
Vedoucí sekce

Václav Korbel
Nová ekonomika a finance
Analytik

Vojtěch Kotecký (od října 2014)
Analytik

Dagmar Milerová Prášková (od května 
2014 na mateřské dovolené)
Potravinová bezpečnost
Analytička

Christine Maritzová
Potravinová bezpečnost
Projektová koordinátorka

Ingrid Dečmanová (od března 2014 
na mateřské dovolené)
Mediální koordinátorka

Renáta Mitáčková (do února 2014)
Finanční asistentka

Vanda Kreinerová
Finanční asistentka

Tomáš Chlebeček
Koordinátor programu Marshall
Memorial Fellowship v ČR

STÁŽISTÉ:

Marek Skupa, Morgan Henley, Darina Batyiová

Tým Glopolis na výjezdním zasedání, foto archiv Glopolis
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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 2014. 

Především bychom chtěli poděkovat následujícím osobnostem a společnostem:

Vojtěch Belling, Michal Broža, Laura Buffet, Martin Burda, Jan Bureš, Tereza Čajková, Enrique Castañón, 

Zdeněk Čech, Ladislav Červenka, Petr Drulák, Miryam Duarte Rojas, Petr Dvořák, Martin Ehl, Eva Francová, 

Eva Fraňková, Ivan Gabal, Magda Habrmanová, Michaela Hatalová, Markus Henn, Petr Holub, Ida 

Horňáková, Edita Hrdá,  Jaroslav Hubata-Vacek, Josef Hynek, Aleš Chmelař, Petr Janský, Petr Jiskra, Naďa 

Johanisová, Bronislav Kandrík, Milan Konrád, Jan Kowalzig, Lada Kratochvílová, Jakub Kučera, Zdeněk 

Kudrna, Ivan Lesay, Lubomír Lízal, Goran Mandic, Jan Macháček, Jaromír Marek, Helena Markusová, Zuzana 

Matějíčková, Martina Mašková, Jitka Maulová, Michal Mejstřík, Pavel Mertlík, Kristýna Mothejzíková, Boris 

Navrátil, František Nejedlý, Luděk Niedermayer, Jan Ondřích, Adam Podhola, Filip Pertold, Tomáš Rašner, 

Leonardo Rossi, Jana Ryšlinková, Jiří Skuhrovec, Pavel Sobíšek, Libor Stejskal, Veronika Stromšíková, David 

Sventek, Milan Šimoník, Martin Škoda, Pavel Štěpánek, Pavel Trantina, Jiří Trnka, Valentine Thurn, Barbora 

Urbanová, Zdeněk Vašák, Vladimír Vlk, Monika Vondráková, Jan Vosátka, Daniela Vrbová, Jonas Wamsler, 

Hanka Zemanová, Tomáš Zídek, Radek Zelenka, Centrum současného umění DOX, Kofola a Freshbedýnky.

Závěrečná prezentace projektu Česko hledá budoucnost, foto archiv Glopolis
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5. PŘEHLED AKCÍ, PUBLIKACÍ A MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ

UDÁLOSTI 2014

1. Výstava fotografií „Na čem se smaží Indonésie“ v Mohelnici
25/2/2014-28/4/2014
http://glopolis.org/cs/udalosti/vystava-fotografii-na-cem-se-smazi-indonesie-2/

2. Debata Penzijní reforma: cesta tam a zase zpátky?
5/3/2014
http://glopolis.org/cs/udalosti/debata-penzijni-reforma-cesta-tam-zpatky/ 

3. Vernisáž „Na čem se smaží Indonésie“ v Orlové
7-28/3/2014
http://glopolis.org/cs/udalosti/vernisaz-fotografii-na-cem-se-smazi-indonesie-v-orlove/

4. Uzavřený expertní kulatý stůl v RSJ k obchodování s elektřinou
27/3/2014

5. Lecture on the Global Food challenge at USAC
27-28/5/2014 
http://glopolis.org/en/food-security/usac/

6. Workshop: Jak naše talíře otáčejí světem?
27/5/2014 OSN
http://glopolis.org/cs/udalosti/workshop-jak-nase-talire-otaci-svetem-v-brne/

7. Festival Země na talíři
6.-10. 10. 2014
http://glopolis.org/cs/udalosti/festival-zeme-na-taliri-alimenterre/

8. Diskuse o potravinové bezpečnosti (nejen) v Africe
19/11/2014
http://glopolis.org/cs/udalosti/diskuse-o-potravinove-bezpecnosti-nejen-v-africe/

9. Prezentace závěrečného sborníku ČHB
12/12/2014
http://glopolis.org/cs/udalosti/prezentace-zaverecneho-sborniku-projektu-cesko-hleda-budoucnost/

PUBLIKACE 2014

Jak obsah našeho talíře mění svět 
2/1/2014 
http://glopolis.org/cs/clanky/brozura-jak-obsah-naseho-talire-meni-svet/ 

Příručka Tax Justice: Jak spolu souvisí daně a rozvoj?
8/1/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/prirucka-tax-justice-jak-spolu-souvisi-dane-rozvoj/

Briefing paper: Omezený přístup drobných producentů potravin na trhy v Africe
3/2/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-paper-omezeny-pristup-drobnych-prodecentu-potravin-na-trhy-v-africe/

Zpráva Jednou rukou brát, druhou dávat
13/2/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/zprava-jednou-rukou-brat-druhou-davat/
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Příručka Tax Justice: Jak vytvořit úspěšnou kampaň?
13/2/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/prirucka-tax-justice-jak-vytvorit-uspesnou-kampan/

Podkladový materiál pro debatu: cesta tam a zase zpátky
27/2/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/podkladovy-material-pro-debatu-penzijni-reforma-cesta-tam-zase-zpatky/

Newsletter MaPPP březen
6/3/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/mesicnik-mappp-brezen-2014/ 

Cesta k celistvosti a sebe-vědomé Česko: Příležitosti nejen pro ekologické a rozvojové organizace po roce 2015
1/4/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/cesta-k-celistvosti-sebe-vedome-cesko-prilezitosti-nejen-pro-ekologicke-rozvojove-
organizace-po-roce-2015/ 

Working paper: Jak naše talíře otáčejí světem?
1/4/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/brozura-jak-nase-talire-otaci-svetem/ 

Studie Ukradená revoluce
2/4/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-ukradena-revoluce/ 

Newsletter MaPPP duben
8/4/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/mesicnik-mappp-duben-2014/

Studie Dvě strany jedné mince
10/4/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-dve-strany-jedne-mince/ 

Studie Ztracené sklizně
14/4/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-ztracene-sklizne/ 

Publikace Certifikace palmového oleje
22/4/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/publikace-certifikace-palmoveho-oleje/

Studie 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace
29/4/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-10-let-clenstvi-cr-v-eu-dusledky-prinosy-pro-ceskou-republiku-jeji-obyvatele/

Video – Volby do EP: stop daňovým únikům
13/5/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/volby-do-ep-stop-danovym-unikum/

Podkladový materiál k debatě Alternativní investiční fondy
9/6/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/podkladovy-material-k-debate-alternativni-investicni-fondy/ 

Podklad pro diskusi Energetická účinnost ve světle připravované legislativy EU pro období 2020-2030
1/9/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/energeticka-ucinnost-ve-svetle-pripravovane-legislativy-eu-pro-obdobi-2020-2030/ 

Zpráva Skryté zisky: nakolik Evropská unie přispívá k neférovému daňovému prostředí
11/11/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/zprava-skryte-zisky/ 
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Společná pozice platformy Concord o potravinové bezpečnosti
24/11/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/spolecna-pozice-platformy-concord-o-potravinove-bezpecnosti/ 

Shrnutí projektu Česko hledá budoucnost
16/12/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/shrnuti-projektu-cesko-hleda-budoucnost/ 

MÉDIA 2014

1. ČT24 – Pořad Horizont - Environmentální dopady zvýšené poptávky po mase ve světě
19/1/2014
Jiří Čáslavka, rozhovor
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/214411058120003/

2. ČRo Plus, ranní vysílání – Světové ekonomické fórum v Davosu
24/01/2014 kolem 7:50 ráno
Ondřej Kopečný, rozhovor 

3. ČRo Plus, pořad Trendy - Světové ekonomické fórum v Davosu
 29/01/2014 od 16:40 – 17:00
Ondřej Kopečný, rozhovor
http://bit.ly/1jMEv16

4. Sedmá generace - Hladová a zabíraná Afrika
1/2014
Dagmar Milerová Prášková
http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/hladova-a-zabirana-afrika 

5. Denník Pravda - Svet je na križovatke. Zmierni príjmové rozdiely?
02/02/2014
Jiří Čáslavka, citace
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/307258-svet-je-na-krizovatke-zmierni-prijmove-rozdiely/

6. ČRo – Francouzský rozhlas: Traité transatlantique : quelles conséquences pour les normes sociales, sanitaires et 
environnementales?
14/02/2014
Aurele Destree, rozhovor
http://www.radio.cz/fr/rubrique/economie/traite-transatlantique-quelles-consequences-pour-les-normes-sociales-
sanitaires-et-environnementales

7. MF DNES – Tajemný keř ze západu má spasit svět
17/02/2014
Tomáš Nídr, článek na základě cesty do Burkina Faso
Tištěná verze novin, dostupné v pdf 

8. Hospodářské noviny – Jak na vlastníky z masa a kostí
26/2/2014
Ondřej Kopečný, citace
http://glopolis.org/cs/clanky/jak-na-danove-uniky-uredni-nebo-verejna-kontrola/ 

9. ČRo Plus, pořad Trendy – Daňové ráje a daňové podvody
3/3/2014 OD 16:40 – 17:00
Ondřej Kopečný, rozhovor
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3073721 

10. TZ Hnutí Duha: Poselství ukrajinské krize: Závislost na ruské ropě a plynu lze snížit o 75 až 80 procent
11/3/2014
Jiří Čáslavka, citace
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/poselstvi-ukrajinske-krize-zavislost-na-ruske-rope-plynu-lze-snizit-o-75-az-80-procent

Popis výstupu, autor/ka, datum, hyperlink
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11. ČT24: Poselství ukrajinské krize: Závislost na ruské ropě a plynu lze snížit o 75 až 80 procent
11/3/2014
přímý přenos TZ za účasti Jiřího Čáslavky
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058060311

12. EurActiv.cz - Zájem o eurovolby nezvýší nová vláda ani prezident, shodují se politici
21/3/2014
citace, Jiří Čáslavka, citace
http://www.euractiv.cz/evropske-volby-2009/clanek/zajem-o-eurovolby-nezvysi-nova-vlada-ani-prezident-shoduji-se-
politici-011667

13. Zpravodaj Zelený kruh
5/2014
Rozhovor s Petrem Lebedou
http://www.zelenykruh.cz/pro-ostatni/zpravodaj-ekologickych-nevladnich-organizaci 
http://issuu.com/zelenykruh/docs/zpravodaj-5-2014

14. TA3 – Summit Východního partnerství v Praze
25/4/2014
Jiří Čáslavka, rozhovor pro slovenskou televizi TA3
http://www.ta3.com/clanok/1039141/24-hodin-vo-svete-z-25-aprila.html

15. Hospodářské noviny - Proč nedokážeme využít, co unie nabízí?
30/4/2014
společný článek Jiřího Čáslavky, Václava Korbela, Zdeňka Kudrny a Aleše Chmelaře při příležitosti vydání studie k 10 letému 
členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj a ekonomická integrace
http://hn.ihned.cz/c1-62109510-jiri-caslavka-proc-nedokazeme-vyuzit-co-unie-nabizi

16. Ekolist.cz – Petr Lebeda: Roztávání klimatické skepse v New Yorku? Pár postřehů z klimatického summitu OSN
26/09/2014
Petr Lebeda, článek
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/roztavani-klimaticke-skepse-v-new-yorku-par-postrehu-z-klimatickeho-
summitu-osn 

17. Další růst buď bude zelený, nebo nebude žádný
Petr Lebeda, článek
http://respekt.ihned.cz/c1-62865590-dalsi-rust-bud-bude-zeleny-nebo-nebude-zadny 

18. TZ: Boj české vlády s daňovými úniky je děravý - zapomíná na agresivní daňové plánování
12/11/2014
http://glopolis.org/cs/clanky/tzboj-ceske-vlady-s-danovymi-uniky-je-deravy-zapomina-na-agresivni-danove-planovani/ 

19. Material times - Jana Klápová: Polovina balených potravin v našich supermarketech má zvláštní pachuť. Víte proč?
2/12/2014
Jana Klápová, článek
http://www.materialtimes.com/jak-to-vidi/jana-klapova-polovina-balenych-potravin-v-nasich-supermarketech-ma-zvlastni-
pachut-vite-proc.html
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Festival Země na talíři, 2x foto archiv Glopolis
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KONTAKT

Glopolis, o. p. s.

Soukenická 1189/23

110 00 Praha 1

Tel.: + 420 272 661 132

e-mail: info@glopolis.org

http://www.glopolis.org

IČO: 271 445 69

DIČ: CZ 271 445 69

Výroční zprávy z minulých let:

http://glopolis.org/cs/o-glopolis/statutarni-informace/


