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Naše vize 
Usilujeme o to, aby se Česká republika aktivně zasazovala o dlouhodobý rozvoj ve světě.   

Poslání 
V oblasti potravin, energetiky a financí se snažíme přispět ke změně postojů české společnosti: rozšiřujeme 
obzory, propojujeme občanskou společnost, politiku a byznys, pomáháme hledat pozitivní odpovědi na globální 
výzvy. Nabízíme vize, analýzy a vzdělávání, pořádáme debaty a veřejné kampaně, budujeme místní partnerství.  

Klíčová slova 
Globální výzvy. Mosty mezi lidmi. Česko s přesahem. 

Základní hodnoty 
Ucelený pohled, inovace, profesionalita, empatie.  
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HLAVNÍ POČINY A ÚSPĚCHY V ROCE 2015 
 

● Velký ohlas Pařížské dohody  
Naši delegáti na pařížské konferenci COP 21, z níž vzešla nová mezinárodní 
dohoda o klimatu, byli aktivními účastníky příprav na konferenci, veřejných 
debat i mediálních vystoupení po ní. 
 

 
Konference o změně klimatu v prosinci 2015 v Paříži 
 

● Know-how pro 164 škol  
V rámci projektu Menu pro změnu jsme v devíti evropských zemích vyškolili 
koordinátory vzdělávání a učitele v odpovědném zacházení s potravinami.  
  

● Podpora farmářů v západní Africe  
V Mali a Senegalu jsme přispěli k potravinové bezpečnosti. Místní farmáři se 
sdružují do vlastních organizací, v Senegalu vláda podpořila místní pěstitele, 
aby mohli vlastní rýži lépe prodat na domácím trhu. 

 
● Konstruktivní tlak na vládu  

Náš vzkaz českým politikům, aby se zúčastnili důležité mezinárodní 
konference o Financování rozvoje v Addis Abebě, shlédlo přes 50 000 diváků.  
 

● Společná výzva neziskovek  
Propojili jsme neziskové organizace z různých oborů do iniciativy Měj se k 
světu s cílem přispět ke vzdělanější a rozmanitější společnosti, zelené 
ekonomice ochraně před diskriminací a investicím do spolupráce se světem. 



 
 

        GLOPOLIS V ČÍSLECH 

 

2015 

Obrat (Kč) 12 867 877 

Počet zaměstnanců  17 
Počet projektů  14 

Počet mediálních výstupů  132 
Počet návštěv webu 

39 967 

Počet uživatelů webu 
28 274 

Vydané publikace  16 
Akce  44 

Hlavní zdroje příjmu  

Evropská komise 
Česká rozvojová agentura 

RSJ a.s. 
Zastoupení Evropské komise ČR 

US Embassy 
OSI Roma Fellowship  
Hlavní město Praha 

 



 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři naší výroční zprávy, 
 
rok 2015 byl v řadě ohledů rokem přelomovým pro svět i pro Glopolis. Na summitu OSN v Addis 
Abebě a poté na jubilejním 70. Valném shromáždění OSN v New Yorku vyvrcholily přípravy nové 
agendy pro globální rozvoj do roku 2030, dnes známé jako Cíle pro udržitelný rozvoj (SDGs). 
Zároveň se v Paříži podařilo nejvyšším představitelům 169 zemí podepsat novou dohodu o 
globálním klimatu, na níž jsme čekali dekádu, či spíše dvě.  
 
Zasloužený úspěch pařížské konference COP 21 znamenal i jasnou a konstruktivní odpověď na 
teroristické útoky, které ji bezprostředně předcházely. Změny klimatu čím dál častěji zhoršují 
podmínky pro život miliard lidí v rozvojových zemích. Můžou se tak stát živnou půdou pro 
radikalizaci a vedle nefunkční veřejné správy, či potravinové „nebezpečnosti“ bývají dalším 
z důvodů, proč opouštět domov a vydávat se na nebezpečnou cestu do Evropy. Zmíněné dva 
globální problémy v roce 2015 dominovaly české veřejné diskusi, která se mnohdy vedla bez 
hlubšího vhledu, ale o to s větší vervou.  
 
V roce 2016 bychom se proto kromě častější a cílenější vnější komunikace našich témat chtěli 
postupně začít věnovat studiu širších příčin migrace i strachu a tendencí k uzavřenosti, které 
v české společnosti vyvolává příliv cizinců do (téměř výhradně) sousedních zemí EU. Věříme, že 
práce naší potravinové, ekonomické i energetické sekce už dnes přispívá k vysvětlení příčin 
těchto problémů, k udržitelnému a bezpečnějšímu rozvoji.  
 
Rok 2016 bude především rokem, kdy je třeba v jednotlivých zemích, včetně České republiky, 
začít realizovat v praxi mezinárodní dohody, těžce vyjednané na půdě OSN. Přechod 
k udržitelnému rozvoji se netýká zdaleka jen chudých zemí a vyžaduje mnohem víc než jen 
rozvojovou spolupráci.  
 
Omezení netto emisí CO2 na nulu (plánované do roku 2050) se neobejde bez další, urychlené 
transformace směrem k zelené ekonomice. Díky Pařížské dohodě by do ní měly mnohem více 
proudit soukromé investice. Ekonomické změny, které povedou k větší udržitelnosti, ale i k 
omezování flagrantních nerovností, musí ale stále rozhýbávat především veřejné pokladny. Těm 
nadále celosvětově unikají biliony dolarů. Proto naši největší kampaň zaměříme na pravidla, která 
by přiměla nadnárodní firmy vykazovat zisky a zaplacené daně zvlášť za každou zemi, v níž 
působí.  
 
Férovější placení daní musí pak mimo jiné podpořit lepší vzdělávání. Budeme dál spolupracovat 
se školami a dalšími partnery s cílem omezit plýtvání potravinami, ale také se dál chceme 
v západní Africe podílet na tom, aby mohli drobní farmáři prodávat zemědělskou produkci ve 
vlastní zemi, jako se to v rámci jednoho z našich projektů začíná dařit pěstitelům rýže v Senegalu 
a v Mali. 
 
Díky štědřejší podpoře našich hlavních sponzorů zaměřené na Evropský rok rozvoje 2015 a kvůli 
pokračující podpoře ostatních partnerů a sponzorů jsme v loňském roce mohli výrazně zvýšit 
dopad této naší práce. Dokázali jsme přispět ke změně myšlení (zejména ve školách) a chování 



 
 

u jednotlivců, u států, neziskových organizací či firem (dochází například k nahrazování 
palmového oleje v sušenkách), a následně i ke změně společných pravidel - dílčích veřejných 
politik. Snaha rozhýbat partnerství mezi různými obory i nevládními organizacemi, byznysem a 
státem v tom hrála a nadále bude hrát důležitou roli. Naše hospodaření výjimečně skončilo 
schodkem. Ten je ale dán hlavně účetní ztrátou, způsobenou změnami kurzu koruny vůči euru - 
v eurech přicházela velká část našich financí pro rok 2015.  
 
Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, se pokouší zdokumentovat ty hlavní a nejzajímavější počiny 
Glopolis za rok 2015 a jejich dopad formou, která, jak pevně doufáme, zaujme Vaši levou i 
pravou hemisféru.  
 
Děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci! 
Petr Lebeda, ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. HLAVNÍ CÍLE A TÉMATA 

ODPOVĚDNĚ Z FARMY AŽ NA STŮL  
Sekce potravinové bezpečnosti usiluje o šetrnější a férovější nakládání s jídlem 
a s přírodními zdroji potřebnými k jeho výrobě. Chceme zajistit, aby se při 
produkci kvalitních potravin mohli uživit i drobní zemědělci a aby díky 
odpovědné spotřebě byla produkce potravin udržitelná.  
 
 

Slovenští absolventi kursu Globální vaření v rámci Menu pro změnu v prosinci 2015 

 
Studenti a učitelé ze sítě Ekoškol během celého školního roku zkoumali, jak náš 
výběr potravin ovlivňuje svět, a hledali ve svém okolí cesty k odpovědnější 
spotřebě. Zapojilo se 164 škol a proběhlo 9 mezinárodních seminářů pro 
koordinátory projektu a učitele.   
 
“Přímé zapojení Ekoškol i jejich aktivních učitelů a expertíza 
z České republiky zajistí tomuto novátorskému projektu úspěch.“ 

Leo Brincat, ministr Malty pro udržitelný rozvoj, životní prostředí a klima 
 
 
Spolupracovali jsme s Koalicí proti palmovému oleji na společné vizi a formulaci 
společných cílů. Častěji než dřív se palmový olej stává předmětem zájmu veřejnosti, 



 
 

byznysu, médií i politiků. Ve spolupráci se Základní školou J. V. Sládka ve 
středočeském Zbirohu se například podařilo přispět ke změně receptury dětských 
sušenek Opavia Bebe Brumík - výrobce z nich odstranil palmový olej.  
 
5. ročník filmového festivalu Země na Talíři navštívilo přes 450 diváků. Promítalo se 
6 dokumentárních filmů zaměřených na nakládání s potravinami ve světě s cílem 
inspirovat návštěvníky ke změně jídelníčku. 75 % diváků uvedlo, že je shlédnuté filmy 
motivovaly ke změně. Kromě Prahy festival poprvé zavítal do Ostravy. 

 
 

 
 
Graf č. 1: Dovoz palmového oleje do ČR v letech 2000-2015. Podle údajů Českého statistického 
úřadu v posledních letech objem dovezené suroviny stagnuje. Celková spotřeba v ČR je vyšší, než 
graf uvádí, kvůli importu produktů, které už palmový olej obsahují.  
 
 
Díky našemu projektu se poprvé v historii podařilo farmářům v Mali prosadit, aby 
vláda nakoupila rezervy obilovin z místní produkce. Farmářům v Senegalu jsme 
pomohli zajistit, aby mohli přednostně zásobovat městské trhy 500 tisíci tunami rýže 
místní provenience. 
 

Priority 2016 
 

● Mezinárodní konference Menu pro změnu: Proběhne mezinárodní setkání 
projektu zaměřené na odpovědnou spotřebu potravin a význam globálního a 
environmentálního vzdělávání. 

● Odpovědná spotřeba potravin: Projekt odpovědné spotřeby potravin 
chceme dál rozvíjet v partnerských školách v devíti evropských zemích. 



 
 

● Festival Země na Talíři roste: Připravujeme další ročník festivalu Země na 
Talíři, v říjnu 2016 proběhne v Praze, v listopadu i v dalších městech ČR.   

● Diskuse o palmovém oleji: Chceme přispět k vyváženosti debat o palmovém 
oleji v ČR a přispět ke změnám přístupu k němu především u českého 
byznysu.  

● Podpora západoafrických pěstitelů rýže: Chystáme se dál podporovat 
regionální trhy s rýží v západní Africe, chystáme analýzy a setkání zaměřené 
na podporu tamní místní produkce a obchodní výměny. 

 

ZMĚNIT KLIMA V ENERGETICE  
 
Sekce energetiky a změny klimatu podporuje rozvoj energetiky šetrné k 
životnímu prostředí, která zajistí bezpečnou a dostupnou energii všem. 
Transformace energetického sektoru se neobejde bez změny myšlení. 
Zapojujeme proto do debaty experty z různých odvětví, společenských sektorů 
a otevíráme ji pohledům zvenčí.  
 
Snižovat naši nezdravou závislost na uhlí, plynu a ropě se vyplatí - dlouhodobě a 
všem. Po letech váhání to v Paříži konečně potvrdila závazná celosvětová dohoda o 
snižování emisí. Komentovali jsme jednání z Paříže, zúčastnili jsme se veřejných 
debat v ČR, naše analýzy dominovaly v klasických médiích, včetně televize a 
rozhlasu, i v online zpravodajství (za prosinec šlo nejméně o 20 citací, rozhovorů a 
článků).  
 

 
Krajina zničená těžbou - Zámek Jezeří na hraně hnědouhelného dolu v Severních Čechách 



 
 

Ve spolupráci s partnery jsme uspořádali konferenci o Energetické unii EU (a 
energetické politice) a vydali jsme českou verzi Atlasu uhlí, která mapuje historii i 
současnost paliva, které změnilo svět i jeho klima.  
 
V rámci přípravy návrhu strategie pro adaptaci budov na změnu klimatu jsme nechali 
zpracovat studii změn klimatu v Česku. Plyne z ní, že do roku 2040 průměrná 
teplota v Česku stoupne nejméně o 1 °C, do roku 2060 až o 2,5 °C.  
 

 
Graf č. 2: Nárůst počtu tropických dnů v České republice: Dva scénáře koncentrací emisí 
skleníkových plynů ze studie MFF UK pro Glopolis (v horní řadě optimističtější, ve spodní méně 
příznivá verze). Barevná škála představuje očekávaný počet tropických dní. Mezi roky 2015 a 2039 
by měl vzrůst počet tropických dní v průměru o 2 až 6 dnů ročně, v letech 2040-2060 o 8 až 12 dnů 
ročně. 
 
 
Naše studie Energická krajina navrhuje praktické kroky, jak může výroba tepla či 
elektřiny z odpadní slámy, trávy, zbytků po těžbě dřeva nebo z energetických plodin 
snížit naši závislost na fosilních palivech, aniž by nadměrně čerpala živiny z půdy 
nebo zabírala místo. Obsahuje doporučení, jak využít energetických investic k 
oživení krajiny. 



 
 

 
Kvůli častým změnám pravidel ze strany státu se banky bojí investovat do zelených 
odvětví v Česku, snažíme se proto přispět k debatě o tom, jak přimět stát, aby byl 
konstruktivní, vstřícný a aby vystupoval předvídatelně.  
 
 

 “Hlavní překážkou pro zelené investice nejsou ani vysoké náklady, 
ani odpor konkurence, ale soustavné změny pravidel.“ 

Vojtěch Kotecký, analytik Glopolis 
 
 
Od května 2015 jsme vedli kampaň věnovanou nerostným surovinám, její součástí 
byla mimo jiné petice za zpřísnění evropské legislativy, která se týká dovozu 
přírodních zdrojů z rozvojových zemí. Šlo nám o informovanost české veřejnosti o 
negativních aspektech těžby, ať už jsou environmentální nebo politické. Těžba 
minerálů, jako jsou například tantal nebo wolfram, může v některých oblastech světa 
pomáhat financovat válečné konflikty nebo nedemokratické režimy.  
 

 
 
Graf č. 3: Použití bioplynu a původ bioplynové elektřiny v letech 2003 – 2013 podle studie 
Energická krajina (na levé škále je vyrobená energie v petajoulech ročně)   



 
 

 
 
Priority 2016 
 
Adaptace budov na změnu klimatu: Představíme návrhy konkrétních kroků, jak 
postupně připravit budovy na změnu klimatu. 
 

Ochrana klimatu konferencí v Paříži nekončí: Chceme analyzovat a interpretovat 
dopady pařížských jednání na evropskou i českou klimatickou politiku. 
 

Další rozvoj bioenergetiky: Budeme se snažit propojit výrobce energie z biomasy s 
potenciálními dodavateli sena či slámy z oblastí, kde se biomasa energeticky 
nevyužívá. 
 
 
 

POZITIVNÍ FINANCE 
 
V ekonomické a finanční sekci hledáme se zástupci soukromých firem, jejich 
asociacemi, se státní správou i veřejností cesty k tomu, aby soukromý i veřejný 
kapitál a finanční trhy přinášely zisk, ale také aby podporovaly férový a 
udržitelný rozvoj v ČR a v chudých zemích světa. Hlavním tématem v letech 
2015-2017 je především férové zdanění.  
 
 
Poukázali jsme na odpovědnost České republiky za financování globálního rozvoje. 
Apel adresovaný českým politikům, aby se v červenci 2015 zúčastnili důležité 
mezinárodní konference OSN o Financování rozvoje v Addis Abebě, shlédlo přes 
50 000 diváků. Díky aktivnímu dialogu s představiteli ministerstva zahraničí o 
významu daní pro nejchudší země patřil postoj České republiky na summitu v Addis 
Abebě v tomto bodě k nejvstřícnějším ze zemí EU. 

 
“Pokud jde o snahy minimalizovat nelegální odliv kapitálu 
z rozvojových zemí, sdílím názor, že je potřeba více řešit 
mezinárodní daňové reformy na globální úrovni.” 

Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR  
 
Od roku 2015 nově vnášíme i do české debaty stále aktuálnější téma efektivního 
výběru daní. Zaměřujeme se hlavně na roli velkých mezinárodních firem při 
přesouvání zisků do daňových rájů a na úlohu národních vlád tam, kde dochází k 
prohlubování nekalé daňové soutěže. Od května do prosince jsme uspořádali šest 
projekcí, diskusí, setkání, seminářů a přednášek o daních a daňových únicích, na 
které přišlo přes 400 lidí.  
 



 
 

 

Kampaň k výročí aféry LuxLeaks v listopadu 2015. Při ní bylo odhaleno 548 tajných daňových dohod 
mezi Lucemburskem a 340 velkými firmami. Státy, kde firmy podnikaly, přišly kvůli dohodám o desítky 
miliard eur.  

 
 
V ČR i v EU, jsme se aktivně zapojili do debaty o další velké evropské iniciativě - Unii 
kapitálových trhů. Navázali jsme kontakty s předními odborníky na kapitálový trh 
z Ministerstva financí ČR a z Asociace pro kapitálový trh a připomínkovali jsme 
chystanou koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR. 
 

Priority 2016 
 
● Veřejná kampaň: oslovíme desítky tisíc obyvatel ČR s otázkou, zda vědí, kolik 

peněz se ztrácí z ČR a z rozvojových zemí kvůli přesunům zisků do daňových 
rájů, proč se to děje a co se s tím dá dělat. Zapojíme stovky lidí do diskusí, 
seminářů a veřejných akcí. 

 
● Studie: zadáme vlastní studii o ztrátách ČR v důsledku mezinárodních daňových 

úniků a o tom, co si o nich Češi myslí. Zmapujeme možné dopady daňových 
dohod ČR na rozvojové země. 

 
● Diskuse s politiky: povedeme debaty s českými politiky o tom, jaké priority a 

jaká řešení v oblasti mezinárodních daní prosazují.  
 
● Analýza trhu: V souvislosti s možným vznikem Národního investičního fondu 

vyhodnotíme situaci na trhu rizikového kapitálu v českých podmínkách.  



 
 

 
 

PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ 
 
Díky úspěšným rozvojovým summitům OSN v Addis Abebě a v New Yorku a 
klimatické konferenci v Paříži znamenal rok 2015 průlom v mezinárodní 
agendě. Glopolis klade důraz na domácí rozměr stanovených cílů a na podporu 
partnerství mezi státem, byznysem a neziskovou sférou. 
 
Zapojili jsme se do přípravy postojů ČR a EU na všech třech setkáních OSN, jednali 
jsme s několika členy vlády a své postoje jsme tlumočili veřejnosti - osvědčily se 
hlavně videoklipy.  Pro účely výzvy vládě “Měj se k světu” jsme propojili pět sítí 
nevládních organizací zaměřených na vzdělávání, sociální, genderovou, 
environmentální a rozvojovou tematiku. Jde nám o to, aby ČR pokročila v zelené 
ekonomice, vzdělávání a v boji s diskriminací.   
 
Jako první jsme informovali o tom, že 169 nových cílů globálního rozvoje (SDGs) 
bude znamenat pro českou státní správu nutnost sladit domácí a zahraniční agendu, 
lepší meziresortní koordinaci, zapojení nevládního sektoru a podporu premiéra. Stali 
jsme se členy iniciativy OSN  Global Compact pro odpovědný byznys. Zpracovali 
jsme studii o možnostech a rizicích zapojení firem do rozvojové spolupráce. 
 
 

 
Tisková konference projektu Měj se k světu s vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem 8. října 
2015 



 
 

 
 
 
 
“Když dojde na udržitelnost, všechny země jsou rozvojové.” 

Petr Lebeda, ředitel Glopolis 
 

 

 
 
Graf č.4: Světové úkoly pro české vládní resorty. Povinnost plnit globální rozvojové cíle 
má nejméně 18 státních institucí, ve svém portfoliu je má 11 členů vlády. Graf zpracoval 
Glopolis ve spolupráci s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 
 
Priority 2016 
 
1. Společná vize. Dopracujeme společnou vizi iniciativy Měj se k světu, rozšíříme ji o 
požadavky o lidská práva, kvalitu demokracie a uprchlickou krizi a sestavíme klíčové 
indikátory pro pro sledování pokroku. Ty můžou být základem pravidelných stínových 
zpráv iniciativy.  
 
2. Průřezová témata. Definujeme hlubší témata napříč obory, která hýbou českou 
společností, zformulujeme předpoklady pro zachování otevřeného Česka před 
volbami 2017 a budeme hledat soukromé zdroje pro nevládní platformy. 
 
3. Národní rozvojová strategie. Budeme aktivně prosazovat, aby se náš program 
stal součástí národní rozvojové Strategie Česko 2030. Chceme také, aby se podařilo 



 
 

v české státní správě efektivněji koordinovat politiku udržitelného rozvoje, aby byla 
navenek více jednotná.  
 
4. Strategická spolupráce. Zpracujeme svůj plán strategické spolupráce se 
soukromým sektorem a navrhneme dílčí kroky, kterými mohou české firmy přispět k 
naplnění globálních rozvojových cílů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. FINANČNÍ ZPRÁVA  
Souhrn výsledků hospodaření za rok 2015 
 
 

 
 
 

Záporný  hospodářský výsledek zapříčinilo především povinné 
přecenění prostředků na našich eurových účtech  k 31. 12. 2015, 
tedy účetní kurzová ztráta, a odpis nezaplacené pohledávky. Z 
drtivé části tedy schodek vznikl bez našeho zavinění a nemá žádný 
významný dopad na finanční zdraví Glopolis. 

 
Informace (dle §21 zákona č. 248/1995 Sb.) o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k 
rozvahovému dni, o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich 
struktuře, o nákladech vynaložených na odměnu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady a 
o změnách ve složení správní rady a dozorčí rady jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce, která je nedílnou 
součástí Výroční zprávy, konkrétně v kapitole 6. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Zpráva dozorčí rady 
 

 



 
 

3. 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 (do listopadu 2015) 
Ministerstvo zahraniční věcí 
 
Iva Petříčková (od listopadu 2015) 
Business Leaders Forum 

 
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 
 
Klára Sutlovičová  
Energetika a změna klimatu 
Vedoucí sekce 
 
Jiří Čáslavka 
Nová ekonomika a finance 
Vedoucí sekce 
 

Sekce potravinové bezpečnosti 
 
Petr Bouška 
Koordinátor médií 
 



 
 

Tereza Čajková 
Koordinátorka evropského projektu 
 
Christine Maritz (Doležalová) 
Projektová manažerka, analytička 
 
Marie Plojharová 
Monitoring a evaluace 
 
Tereza Weissová 
Koordinátorka festivalu Země na talíři 

 
Sekce energetiky a změny klimatu 
 
Vojtěch Kotecký 
Analytik 
 
Petr Patočka  
Analytik 
 
František Marčík 
Projektový koordinátor, analytik 

Sekce Nová ekonomika a finance 
 
František Nejedlý 
Manažer kampaně Férové daně  
 
Lara Otoničar 
Fair Tax Global Campaign Coordinator 
 
Jonáš Vnouček 
Koordinátor vzdělávání kampaně Férové daně  
 
Ingrid Dečmanová 
Mediální a projektová asistentka 
 

Partnerství pro rozvoj 
 
Linda Gandalovičová 
Analytička a asistentka projektu 
 
Finance a administrativa 
 
Tomáš Plesník (do října 2015) 
Projektový finanční manažer 
 



 
 

Edita Turková 
Finanční asistentka 
 
Pavel Růžička (do května 2015) 
Asistent kanceláře 
 
Vladimír Smetana 
Asistent kanceláře 
 
 
 

STÁŽISTÉ: 
 
Romana Březovská, Morgan Henley, Sanne Herpers, Vojtěch Maryška 
 
 

4. PODĚKOVÁNÍ 
 
Zvláštní poděkování patří správní a dozorčí radě, stážistům a dobrovolníkům, 
našim sponzorům a partnerům, stejně jako jednotlivcům, kteří přispěli k 
činnosti Glopolis v roce 2015. 
 
Mike Allen, Michal Broža, Milan Brožek, David Číp, Eliška Davidová, Adéla Denková, 
Petr Dostálek, Jana Dostálová, Sandra Dusch, Martin Ehl, Eva Francová, Linda 
Gandalovičová, Jan Habart, Egle Havrdová, Sanne Herpers, Morgan Henley, Petr 
Holub, Petr Janský, Petr Kalaš, Bronislav Kandrík, Petra Krystiánová, Vendula 
Krumpholcová, Jakub Kučera, Standa Lhota, Tereza Lišková, Vojtěch Maryška, 
Zuzana Masná, Martina Mayerová, Břeněk Michálek, Bedřich Moldan, Kristýna 
Mothejzíková, Luděk Niedermayer, Petra Nováková, Jan Ondřich, Josef Pecho, Petr 
Pišoft, Anna Plošková, Martin Sedlák, Margit Slimáková, Jan Stodola, Alice 
Stollmeyer, Zdenka Stará, Šádí Shanaah, Petr Skočdopole, Michaela Šilpochová, 
Milan Šimoník, Eva van de Rakt,Dagmar Trkalová, Markéta Vozková, Petra 
Wenglarzyová, Matthew Whitten, Jonathan Wootliff, Jan Zeman, Vojtěch Zavadil a 
Tomáš Zídek. 
 
Děkujeme také firmě Ekopanely za rekonstrukci kanceláře centra Glopolis.  

 



 
 

5. PŘEHLED AKCÍ, PUBLIKACÍ A 
MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ  

 
UDÁLOSTI  

 
Kulatý stůl ve spolupráce s Úřadem vlády (RVUR) „Priority rozvoje pro Českou republiku 
v kontextu vyjednávání o Cílech udržitelného rozvoje“ 
22/01/2015  - Glopolis jako spolupořadatel 
http://glopolis.org/cs/clanky/kulaty-stul-priority-rozvoje-pro-ceskou-republiku-v-kontextu-
vyjednavani-o-cilech-udrzitelneho-rozvoje/  
 
Seminář Pálí nás palmový olej 
4/6/2015 
http://glopolis.org/cs/udalosti/pali-nas-palmovy-olej/ 
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 
Školení pro projektové partnery a učitele v Polsku 
1-2/6/2015 
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 
přednáška pro odbornou veřejnost na Maltě 
9/6/2015 
https://www.facebook.com/nieklubresponsabbilta?fref=ts 
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 
Školení pro projektové partnery a učitele na Maltě 
10-11/6/2015 
https://www.facebook.com/nieklubresponsabbilta?fref=ts  
 
Konference o energetické unii 
10/6/2015 
http://glopolis.org/cs/udalosti/konference-o-energeticke-unii/ 
 
Promítání filmu Stealing Africa 
17/6/2015 
Pozvánka prostřednictvím FB události 
https://www.facebook.com/events/376702962523647/ 
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 
Školení pro projektové partnery a učitele na Slovensku 
22-24/6/2015 
https://www.facebook.com/zelena.skola 
 
Seminář Jak ovlivňujeme přírodu před vlastním prahem i na druhém konci světa 
25/6/2015 
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-jak-ovlivnujeme-prirodu-pred-vlastnim-prahem-i-na-
druhem-konci-sveta/ 
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 

http://glopolis.org/cs/clanky/kulaty-stul-priority-rozvoje-pro-ceskou-republiku-v-kontextu-vyjednavani-o-cilech-udrzitelneho-rozvoje/
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http://glopolis.org/cs/udalosti/pali-nas-palmovy-olej/
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https://www.facebook.com/nieklubresponsabbilta?fref=ts
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http://glopolis.org/cs/udalosti/konference-o-energeticke-unii/
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https://www.facebook.com/events/376702962523647/
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http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-jak-ovlivnujeme-prirodu-pred-vlastnim-prahem-i-na-druhem-konci-sveta/


 
 

Školení pro projektové partnery a učitele ve Slovinsku 
29-30/6/2015 
https://www.facebook.com/odgovornoshrano  
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 
Školení pro projektové partnery a učitele v Chorvatsku 
2-3/7/2015 
https://www.facebook.com/pages/Mi-jedemo-odgovorno-A-vi/1458226141157947?sk=info  
 
Snídaně s novináři před konferencí v Addis Abebě – Glopolis jako spolupořadatel 
8/7/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/tz-statnici-miri-na-mezinarodni-konferenci-osn-o-budoucnosti-
financovani-globalniho-rozvoje-v-addis-abebe-cesky-premier-i-ministri-zustavaji-doma/ 
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 
Školení pro projektové partnery a učitele v Lotyšsku 
20-21/7/2015 
https://www.facebook.com/edamatbildigi  
https://www.facebook.com/videsfonds?fref=ts  
 
 

 
 
Ilustrační foto: Festival Země na Talíři 
 
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 
Školení pro projektové partnery a učitele v Rumunsku 
18-19/8/2015 
https://www.facebook.com/ccdgro?fref=ts  
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 
Školení pro projektové partnery a učitele v Bulharsku 
24-25/8/2015 
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B0-%D1%81%D0%B5-
%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE-We-Eat-Responsibly-
1650356255197975/timeline/  

https://www.facebook.com/odgovornoshrano
https://www.facebook.com/pages/Mi-jedemo-odgovorno-A-vi/1458226141157947?sk=info
https://www.facebook.com/edamatbildigi
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https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE-We-Eat-Responsibly-1650356255197975/timeline/
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https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE-We-Eat-Responsibly-1650356255197975/timeline/


 
 

 
Seminář a tisková konference k vývoji klimatu v ČR do r. 2060 
24/6/2015 
 
Uzavřená debata s RSJ – Tax Justice and Country by Country Reporting 
15/9/2015 
 
Promítání filmu Just Eat It na akci Křivá Polévka (iniciativa Zachraň Jídlo) 
5/9/2015 – Praha 
https://www.facebook.com/events/1474025062923254/  
 
We Eat Responsibly: Jak naše jídlo ovlivňuje svět? 
Školení pro projektové partnery a projektové setkání v Krakově v Polsku 
7-9/9/2015 
http://on.fb.me/1NpGsdW  
 
Filmový festival Země na Talíři  
promítání filmu PlanEAT – Blatná 
16/10/2015 
 
Filmový festival Země na Talíři  
Uspořádání festivalu ve dvou městech 
12-14/10/2015 – Praha 
23-25/10/2015 – Ostrava 
http://www.zemenataliri.cz  
https://www.facebook.com/zemenataliri/?fref=ts  
 

Filmový festival Země na Talíři  
29/10/2015 
promítání filmů + debata - Příbor 
 
Debata Potravinová bezpečnost aneb co spojuje vepřový řízek s Amazonským 
pralesem 
14/10/2015, Ostrava 
  
Výstava v Rock Café: Výstava fotek Food Vision 
1.10. – 14.10/2015, Rock Café Praha 
 
Kampaň Stop Mad Mining – online petice 
http://glopolis.org/cs/projekty/stop-mad-mining/ 
 
Profesor Schellnhuber v Praze  
29/9/2015 
přednáška, oběd, výpomoc s organizací 
 
Brno - panelová diskuse - vývoj ekologického hnutí za posledních 25 let 
12/10/2015 
Vojtěch Kotecký 
 
Brno - panelová diskuse – Zelená politika dnes 
13/10/2015 
Vojtěch Kotecký 
 
RSJ - diskuse, uzavřený kulatý stůl s analytiky klimatické sekce Glopolis 

https://www.facebook.com/events/1474025062923254/
http://on.fb.me/1NpGsdW
http://www.zemenataliri.cz/
https://www.facebook.com/zemenataliri/?fref=ts
http://glopolis.org/cs/projekty/stop-mad-mining/
http://glopolis.org/cs/projekty/stop-mad-mining/


 
 

14/10/2015 
 
Tisková konference a seminář Šance pro budovy - představení studií k adaptacím 
budov na změnu klimatu  
20/10/2015 
vystoupení Kláry Sutlovičové 
 
Konference MPO - Fórum česko-německé spolupráce  
20/10/2015 
Klára Sutlovičová v panelu ke COP21 
 
Diskuse Zeleného kruhu o TTIP 
21/10/2015 
Vojtěch Kotecký, účast 
 
Školení Horní Maršov pro SEVER - lektoři environmentální výchovy a globální 
rozvojové výchovy 
22/10/2015 
František Marčík 
 
Politika ochrany klimatu pro MŽP 
Klára Sutlovičová – průběžně 
 
Brusel - Výroční zasedání Climate Action Network 
25.-29/10/2015 
František Marčík 
 
HAPPENING: Rok od LuxLeaks - tento koláč prošel daňovou optimalizací 
4/11/2015 
http://glopolis.org/cs/udalosti/pozvanka-na-happening-rok-od-luxleaks-tento-kolac-prosel-
danovou-optimalizaci/ 
 
Promítání filmu The Price We Pay 
5/11/2015 
http://glopolis.org/cs/udalosti/pozvanka-na-premieru-film-price-we-pay/ 
 

Atlas uhlí: Představení publikace a 
panelová debata 
11/11/2015 
Host: Petr Patočka 
http://calendar.boell.de/en/event/atlas-
uhli-predstaveni-publikace-panelova-
debata 
 
Jak uživit svět a pečovat přitom 
o planetu? 
28/11/2015 
http://glopolis.org/cs/udalosti/jak-uzivit-
svet-pecovat-pritom-o-planetu/ 
 
BUZZ TALKS ☞ Plýtvání jídlem ☜ Díl 2.: 
Distribuce a prodej 
3/12/2015 
Host: Marie Plojharová 
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https://www.facebook.com/events/899401413485904/ 
 
ČZU – Workshop k publikaci: Rozvojový cíl 2: Potravinová bezpečnost v rozvojových 
projektech -příručka pro implementaci projektů ZRS ČR 
4/12/2015 
Host: Aurele Destree 
http://www.fors.cz/2015/12/04/czu-workshop-k-publikaci-rozvojovy-cil-2-potravinova-
bezpecnost-v-rozvojovych-projektech-prirucka-pro-implementaci-projektu-zrs-
cr/#.VmafoHYveJA 
 
Debata - Co skutečně změní klimatická konference COP21 v Paříži? 
7/12/2015  
Host: Vojtěch Kotecký 
https://www.facebook.com/events/1639786786294627/ 
 
Seminář o férovém zdanění 
10/12/2015 
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-o-ferovem-zdaneni/ 
 

 

PUBLIKACE  
 

Newsletter MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami Newsletter  
 
http://glopolis.org/cs/clanky/newsletter-mappp-leden-2015/ 
http://glopolis.org/cs/clanky/newsletter-mappp-unor-2015/ 
http://glopolis.org/cs/clanky/newsletter-mappp-brezen-2015/ 
http://glopolis.org/cs/clanky/newsletter-mappp-iv-cislo-2015/ 
http://glopolis.org/cs/clanky/newsletter-mappp-v-cislo-2015/ 
 
Sborník projektu Česko hledá budoucnost 
22/04/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/sbornik-projektu-cesko-hleda-budoucnost/  
 
Studie Energická krajina 
zatím pouze tištěná verze bez linku na web 
 
Manifest Měj se k Světu 
http://mejseksvetu.cz/ 
 
Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – prvotní analýza dopadů Agendy 2030 a doporučení 
pro státní správu ČR 
http://glopolis.org/cs/clanky/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-prvotni-analyza-dopadu-agendy-
2030-doporuceni-pro-statni-spravu-cr/ 
 
Studie k adaptaci budov 
http://www.sanceprobudovy.cz/pro-media/tiskove-zpravy/studie-adaptace-na-zmenu-klimatu 
 
Studie Zákon džungle 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-zakon-dzungle/ 
 
Brožura Na čem (se) smaží Indonésie - 2. vydání 
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http://glopolis.org/cs/clanky/brozura-na-cem-se-smazi-indonesie-2-vydani/ 
 
Atlas uhlí 
http://cz.boell.org/cs/2015/11/12/atlas-uhli 
 
Studie Role EU při budování spravedlivějších dodavatelských řetězců supermarketů 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-role-eu-pri-budovani-spravedlivejsich-dodavatelskych-
retezcu-supermarketu/ 
 
Zpráva Aidwatch 2015 
 http://glopolis.org/cs/clanky/zprava-aidwatch-2015/ 
 
Zpráva Fifty Shades of Tax Dodging 
http://glopolis.org/cs/clanky/zprava-fifty-shades-tax-dodging/ 
 
 

MATERIÁLY PRO MÉDIA  

Tiskové zprávy, mediální balíčky, videoklipy, petice 
 
TZ: Evropská surovinová politika by měla více řešit porušování lidských práv 
31/03/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/tz-evropska-surovinova-politika-mela-vice-resit-porusovani-
lidskych-prav/  
 
TZ: Státníci míří na mezinárodní konferenci OSN o budoucnosti financování 
globálního rozvoje v Addis Abebě. Český premiér a ministři zůstávají doma 
8/7/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/tz-statnici-miri-na-mezinarodni-konferenci-osn-o-budoucnosti-
financovani-globalniho-rozvoje-v-addis-abebe-cesky-premier-i-ministri-zustavaji-doma/ 
Zveřejněno:  web Glopolis/FB Glopolis/Twitter Glopolis/Rozvojovka/FoRS 

 
Mediální brief před konferencí v Addis Abebě o financování rozvoje 
8/7/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/konference-osn-o-financovani-rozvoje-v-addis-abebe/ 
Zveřejněno: web Glopolis/FB Glopolis/Twitter Glopolis/FoRS 

 
Video Neodletíš? Neovlivníš! 
https://www.youtube.com/watch?v=O5Q3eo2OMec 
Zveřejněno: web Glopolis/FB Glopolis/Twitter Glopolis 

 
Balíček pro média k summitu OSN o udržitelnému rozvoji 
24/9/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/media-balicek-pro-summit-osn-k-udrzitelnemu-rozvoji/ 
 
TZ: Na největším globálním summitu se schvalují nové globální cíle. Agenda 2030 
znamená „domácí úkoly“ i pro Česko 
25/9/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/tz-na-nejvetsim-globalnim-summitu-se-schvaluji-nove-globalni-
cile-agenda-2030-znamena-domaci-ukoly-i-pro-cesko/ 
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TZ: Filmový festival Země na Talíři 
Tisková zpráva k pátému ročníku festivalu, více autorů, viz příloha 
8/10/2015 – Praha 
http://www.zemenataliri.cz  
 
Video: Filmový festival Země na Talíři  
12-14/10/2015  
https://www.youtube.com/watch?v=sob5Fdz_4Vw  
také FB festivalu i  FB Glopolis, promítáno v kinech 
 
Video: Kampaň Stop Mad Mining  
http://glopolis.org/cs/projekty/stop-mad-mining/ 
 
Petice  - Stop Mad Mining 
https://www.facebook.com/stopmadminingcz/app/174186455969487/ 
 
Petice  - Make Orange Juice Fair 
http://supplychainge.org/kampan-cz/make-orange-juice-fair/?L=cz  
 
TZ - Ministr Richard Brabec v Paříži: Budeme zavádět ambiciózní politiky na 
ochranu klimatu 
http://glopolis.org/cs/clanky/ministr-richard-brabec-v-parizi-budeme-zavadet-ambiciozni-
politiky-na-ochranu-klimatu/ 
 
TZ - Svět schválil globální dohodu o ochraně klimatu 
http://glopolis.org/cs/clanky/svet-schvalil-globalni-dohodu-o-ochrane-klimatu/ 
 
TZ - Návrh pařížské dohody je na světě, konference ale nekončí 
http://glopolis.org/cs/clanky/navrh-parizske-dohody-je-na-svete-konference-ale-nekonci/ 
 
TZ - Světové celebrity na dnešním klimatickém summitu starostů v Paříži 
http://glopolis.org/cs/clanky/svetove-celebrity-na-dnesnim-klimatickem-summitu-starostu-v-
parizi/ 
 
TZ - kampaň SUPPLY CHA!NGE požaduje celosvětově spravedlivé dodavatelské 
řetězce supermarketů 
https://www.dropbox.com/s/5yt8n7uggktqrvq/TZ_makeachange_glopolis.docx?dl=0  
 
TZ - Aktualizovaný návrh pařížské klimatické dohody 
http://glopolis.org/cs/clanky/aktualizovany-draft-parizske-klimaticke-dohody/ 
 
Mediální balíček  - Rok od LuxLeaks 
http://glopolis.org/cs/clanky/rok-od-luxleaks-bez-razantnejsi-zmeny-mezinarodnich-danovych-
pravidel-se-podobne-afery-budou-opakovat/ 
 
Video - Rok od LuxLeaks 
https://www.facebook.com/Glopolis/videos/929387183783891/ 
 
TZ - Premiér Sobotka na klimatickém summitu v Paříži: ČR musí řešit změnu klimatu. 
Je to nezbytná investice do naší budoucnosti 
http://glopolis.org/cs/clanky/premier-sobotka-na-klimatickem-summitu-v-parizi-cr-musi-resit-
zmenu-klimatu-je-nezbytna-investice-do-nasi-budoucnosti/ 
 
 
 

http://www.zemenataliri.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=sob5Fdz_4Vw
http://glopolis.org/cs/projekty/stop-mad-mining/
http://glopolis.org/cs/projekty/stop-mad-mining/
https://www.facebook.com/stopmadminingcz/app/174186455969487/
https://www.facebook.com/stopmadminingcz/app/174186455969487/
http://supplychainge.org/kampan-cz/make-orange-juice-fair/?L=cz
http://glopolis.org/cs/clanky/ministr-richard-brabec-v-parizi-budeme-zavadet-ambiciozni-politiky-na-ochranu-klimatu/
http://glopolis.org/cs/clanky/ministr-richard-brabec-v-parizi-budeme-zavadet-ambiciozni-politiky-na-ochranu-klimatu/
http://glopolis.org/cs/clanky/ministr-richard-brabec-v-parizi-budeme-zavadet-ambiciozni-politiky-na-ochranu-klimatu/
http://glopolis.org/cs/clanky/svet-schvalil-globalni-dohodu-o-ochrane-klimatu/
http://glopolis.org/cs/clanky/svet-schvalil-globalni-dohodu-o-ochrane-klimatu/
http://glopolis.org/cs/clanky/navrh-parizske-dohody-je-na-svete-konference-ale-nekonci/
http://glopolis.org/cs/clanky/navrh-parizske-dohody-je-na-svete-konference-ale-nekonci/
http://glopolis.org/cs/clanky/svetove-celebrity-na-dnesnim-klimatickem-summitu-starostu-v-parizi/
http://glopolis.org/cs/clanky/svetove-celebrity-na-dnesnim-klimatickem-summitu-starostu-v-parizi/
http://glopolis.org/cs/clanky/svetove-celebrity-na-dnesnim-klimatickem-summitu-starostu-v-parizi/
https://www.dropbox.com/s/5yt8n7uggktqrvq/TZ_makeachange_glopolis.docx?dl=0
http://glopolis.org/cs/clanky/aktualizovany-draft-parizske-klimaticke-dohody/
http://glopolis.org/cs/clanky/aktualizovany-draft-parizske-klimaticke-dohody/
http://glopolis.org/cs/clanky/rok-od-luxleaks-bez-razantnejsi-zmeny-mezinarodnich-danovych-pravidel-se-podobne-afery-budou-opakovat/
http://glopolis.org/cs/clanky/rok-od-luxleaks-bez-razantnejsi-zmeny-mezinarodnich-danovych-pravidel-se-podobne-afery-budou-opakovat/
http://glopolis.org/cs/clanky/rok-od-luxleaks-bez-razantnejsi-zmeny-mezinarodnich-danovych-pravidel-se-podobne-afery-budou-opakovat/
https://www.facebook.com/Glopolis/videos/929387183783891/
https://www.facebook.com/Glopolis/videos/929387183783891/
http://glopolis.org/cs/clanky/premier-sobotka-na-klimatickem-summitu-v-parizi-cr-musi-resit-zmenu-klimatu-je-nezbytna-investice-do-nasi-budoucnosti/
http://glopolis.org/cs/clanky/premier-sobotka-na-klimatickem-summitu-v-parizi-cr-musi-resit-zmenu-klimatu-je-nezbytna-investice-do-nasi-budoucnosti/
http://glopolis.org/cs/clanky/premier-sobotka-na-klimatickem-summitu-v-parizi-cr-musi-resit-zmenu-klimatu-je-nezbytna-investice-do-nasi-budoucnosti/


 
 

Glopolis v médiích 
 
 

ČRo Plus – Den podle…. 
21/1/2015 (po 17:00 od 9té minuty) 
Petr Lebeda, rozhovor ke studii Oxfam pro Davos 21.1. po 17h 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3298167 
 

ČRo Plus – Ekofórum 
1/3/2015 
Petr Lebeda, rozhovor 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3327098 
 

Hospodářské noviny/Ihned.cz 
9/3/2015 
Jiří Čáslavka, komentář 
http://archiv.ihned.cz/c1-63649770-sjednoti-rusko-energetiku-eu  
 

ČRo Plus 
16/3/2015 
Vojtěch Kotecký, rozhovor 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3338339 
 

Lidové noviny - Dokážeme to sami, nebo už jen společně? 
19/3/2015 
Jiří Čáslavka, komentář 
http://ceskapozice.lidovky.cz/debata-jana-machacka-zbavi-evropu-zavislosti-na-rusku-
energeticka-unie-1mq-/debata-jana-machacka.aspx?c=A150318_103916_machackova-
debata_kasa  
 

Respekt - Veď mě dál 
4/4/2015 
Vojtěch Kotecký, sloupek 
http://respekt.ihned.cz/c1-63803980-ved-me-dal 
 
 

Česká televize 
24/5/2015 
Rozhovor: Marie Plojharová 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/215562248420010-jidlo-zdarma-
pro-vsechny/titulky?kvalita=ad 

 
TV Malta News 

9/6/2015 
Rozhovor s Aurele Destree a ministrem pro životní prostředí a udržitelný rozvoj 
http://www.tvm.com.mt/mt/news/imnedija-kampanja-fost-l-istudenti-biex-tqajjem-kuxjenza-
dwar-il-konsum-tal-ikel/  

 
Independent Malta 

9/6/2015 
Zahájení  projektu We Eat Responsibly 
http://www.independent.com.mt/articles/2015-06-09/local-news/Schools-have-pivotal-role-in-
structuring-healthy-eating-habits-for-children-Environment-Minister-6736136997 
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Government of Malta 
9/6/2015 
Zahájení We Eat Responsibly 
http://www.gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2015/June/09/pr151332.aspx  
 

Malta Star 
9/6/2015 
Zahájení We Eat Responsibly 
http://www.maltastar.com/dart/20150609-eat-responsibly-campaign-launched  
 

Aktualne.cz: Oteplování v Česku: Města se změní v pece, sníh skoro nebude  
24/06/2015 
Autorka: Adéla Skoupá 
http://zpravy.aktualne.cz/pocasi/oteplovani-v-cesku-mesta-se-zmeni-v-pece-snih-skoro-
nebude/r~ca240b1c1a7a11e5bcb60025900fea04/ 

 
Blesk.cz: Vedra, nedostatek vody, ale i méně mrazu: Co se děje s počasím v 
Česku? 

24/06/2015  
Autor: ČTK  
http://pocasi.blesk.cz/clanek/zpravy-pocasi/326995/vedra-nedostatek-vody-ale-i-mene-
mrazu-co-se-deje-s-pocasim-v-cesku 

 
 

Blesk.cz: Do roku 2060 stoupne podle vědců v Česku teplota o 2,5 °C  
24/06/2015 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/326968/do-roku-2060-stoupne-podle-vedcu-v-
cesku-teplota-o-2-5-c.html 

 
Brněnský deník: Přijdou vedra a sucha. Připravme se na to  

24/06/2015 
Autor: Vilém Janouš 
dostupné pouze v tištěné verzi 
 

ČRo Plus: Den podle Barbory Tachecí  
24/06/2015  
Autorka: Barbora Tachecí   
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3416530 

 
ČRo Radiožurnál: Šedesát minut  

24/06/2015 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3416624 

 
e15.cz: Vědci: Do roku 2060 stoupne teplota v Česku o 2,5 stupně 

24/6/2015 
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/vedci-do-roku-2060-stoupne-v-cesku-teplota-o-2-5-
stupne-1203089 

 
echo24.cz: Vědecká studie: sněhu ubude, teplota stoupne o 2,5 °C 

24/6/2015 
http://echo24.cz/a/wLGXg 

 
eurozpravy.cz: Klima v Česku se do roku 2060 výrazně změní. Co nás čeká? 

24/6/2015 

http://www.gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2015/June/09/pr151332.aspx
http://www.maltastar.com/dart/20150609-eat-responsibly-campaign-launched
http://zpravy.aktualne.cz/pocasi/oteplovani-v-cesku-mesta-se-zmeni-v-pece-snih-skoro-nebude/r~ca240b1c1a7a11e5bcb60025900fea04/
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http://pocasi.eurozpravy.cz/pocasi-v-cr/124247-klima-v-cesku-se-do-roku-2060-vyrazne-
zmeni-co-nas-ceka/ 

 
hypoindex.cz: Změny klimatu v ČR: Vlny veder, sucho a výrazně méně sněhu na 
horách 

24/6/2015 
http://www.hypoindex.cz/zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-a-vyrazne-mene-snehu-na-
horach/ 

 
idnes.cz: Do roku 2060 se v ČR prodlouží léto, vedra přijdou častěji, tvrdí studie
 ČTK 

24/6/2015  
http://zpravy.idnes.cz/do-roku-2060-stoupne-podle-vedcu-v-cesku-teplota-o-2-5-c-f8r-
/domaci.aspx?c=A150624_114021_domaci_lve 

 
iHNed.cz: Studie vědců Karlovy univerzity: Teplota v Česku stoupne do roku 2060 
o 2,5 stupně 

24/6/2015 
http://domaci.ihned.cz/c1-64216440-studie-vedcu-karlovy-univerzity-teplota-v-cesku-stoupne-
do-roku-2060-o-2-5-stupne 

 
libereckadrbna.cz: Do roku 2060 stoupne podle vědců v Česku teplota o 2,5 °C 

24/6/2015 
http://www.libereckadrbna.cz/kauzy-a-temata/4909-do-roku-2060-stoupne-podle-vedcu-v-
cesku-teplota-o-25-c.html 

 
lidovky.cz: Do roku 2060 stoupne podle vědců v Česku teplota o 2,5 stupně 

24/6/2015 
http://relax.lidovky.cz/do-roku-2060-stoupne-podle-vedcu-v-cesku-teplota-o-2-5-stupne-peo-
/veda.aspx?c=A150624_123847_ln_veda_sij 

 
magazin.ceskenoviny.cz: Do roku 2060 stoupne podle vědců teplota v Česku o 2,5 
stupně 

24/6/2015 
http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/do-roku-2060-stoupne-podle-vedcu-v-cesku-teplota-o-
2-5-c/1231110 

 
nasevoda.cz: STUDIE O OTEPLOVÁNÍ V ČR PŘEDPOVÍDÁ ZÁSADNÍ ZMĚNY 
POČASÍ 

24/6/2015 
http://www.nase-voda.cz/studie-oteplovani-cr-predpovida-zasadni-zmeny-pocasi/ 

 
novinky.cz: Česko se posouvá do subtropů, do roku 2060 stoupne teplota o 2,5 
stupně 

24/6/2015 
http://www.novinky.cz/domaci/373233-cesko-se-posouva-do-subtropu-do-roku-2060-
stoupne-teplota-o-2-5-stupne.html 

 
Rádio Proglas: zprávy 

24/6/2015  
Vstup J. Charváta 
http://www.proglas.cz/ 

 
reflex.cz: Do roku 2060 stoupne podle vědců v Česku teplota o 2,5 °C 

24/6/2015 
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http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/64833/do-roku-2060-stoupne-podle-vedcu-v-cesku-
teplota-o-2-5-c.html 

 
tn.nova.cz: Horká léta a sucha! Tohle podle studie čeká za pár let Česko 

24/6/2015 
http://tn.nova.cz/clanek/zmena-klimatu-v-cesku-stoupnou-teploty-do-roku-2060-o-2-5-
stupne.html 

 
tyden.cz: Studie V Česku do roku 2060 stoupne teplota nejmíň o 2,5 stupně 

24/6/2015 
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/planeta-zeme/v-cesku-do-roku-2060-stoupne-teplota-
nejmin-o-2-5-stupne_347153.html#.VY1h-xPtmkp 

 
zpravy.tiscali.cz: Česko se v budoucnu promění v 'tropický ráj', zjistili odborníci 

24/6/2015 
http://zpravy.tiscali.cz/cesko-se-v-budoucnu-promeni-v-tropicky-raj-zjistili-odbornici-252836 

 
Prima ZOOM: Globální oteplování dorazilo do Česka! O kolik se za pár let zvednou 
teploty?! 

24/6/2015 
http://zoom.iprima.cz/globalni-oteplovani-dorazilo-do-ceska-o-kolik-se-za-par-let-zvednou-
teploty 

 
denik.cz: Změny klimatu v ČR: Do roku 2060 stoupne teplota o 2,5 stupně, tvrdí 
vědci 

25/6/2015 
http://www.denik.cz/z_domova/zmeny-klimatu-v-cr-do-roku-2060-stoupne-teplota-o-2-5-
stupne-tvrdi-vedci-20150624.html 

 
denik.cz: Čekejme vedra 

25/6/2015 
http://www.denik.cz/hoffmanuv_denik/cekejme-vedra-20150625.html 

 
ekolist.cz: Klimatické změny přinesou do ČR vedra a sucho. Adaptovat na nové 
podmínky lze i budovy 

25/6/2015 
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/zpravy-zd/klimaticke-zmeny-prinesou-do-cr-vedra-a-
sucho-adaptovat-na-nove-podminky-lze-i-budovy 

 
enviweb.cz: Změny klimatu v ČR: Vlny veder, sucho a výrazně méně sněhu na 
horách 

25/6/2015 
http://www.enviweb.cz/clanek/global/103362/zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-a-
vyrazne-mene-snehu-na-horach 

 
Hospodářské noviny: Do roku 2060 stoupne v Česku teplota o 2,5 stupně 

25/6/2015 
print 

 
Lidové noviny: Do roku 2060 se oteplí o 2,5 stupně 

25/6/2015 
print 

 
Plzeňský deník: Přijdou vedra a sucha. Připravme se na to  

25/6/2015  
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print 
 

Právo: Za pětačtyřicet let bude v Česku o 2,5 stupně tepleji 
25/6/2015  
print 

 
Pražský deník: Přijdou vedra a sucha. Připravme se na to 

25/6/2015 
print 

 
Žďárský deník: Čekejme vedra 

25/6/2015 
print 

 
Respekt: 10 nejdůležitějších zpráv z Česka - 2,5 stupně 

29/6/2015 
print 

 
Radio Zet: rozhovor s Klárou Sutlovičovoou 

2/7/2015 
http://www.zet.cz/archiv (2.7.2015 10:00) 

 
MF Dnes - Jižní Morava : Fíky a olivy jako ve Středomoří? Vědci předpovídají jihu 
Moravy oteplení 

3/7/2015   
http://brno.idnes.cz/na-jihu-moravy-se-v-budoucnu-otepli-duu-/brno-
zpravy.aspx?c=A150703_2174849_brno-zpravy_mav 

 
ČRo 7 - English section: Heat is on for Czechs says the climate survey - Ruth 
Fraňková, Klára Sutlovičová  

7/7/2015 
http://www.radio.cz/en/section/czech-life/heat-is-on-for-czechs-says-the-climate-survey  

 
Respekt – Za vším hledej daně 

22/7/2015 
Autor: Tomáš Lindner 
http://www.respekt.cz/tydenik/2015/30/za-vsim-hledej-dane 

 
EurActiv 

17/7/2015 
Autorka: Adéla Denková 
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/chude-zeme-trati-obrovske-castky-na-danovych-
unicich-osn-s-rozhodnym-resenim-neprisla-012777 
 

Rozvojovka.cz 
17/7/2015 
Autor: Ondřej Kopečný 
http://www.rozvojovka.cz/clanky/1645-financovani-rozvoje-dohoda-z-addis-neni-selhani.htm 
 

Respekt –Focus (online) 
17/7/2015 
Autor: Tomáš Lindner (OK jako zdroj informací) 
http://respekt.ihned.cz/c1-64329180-afriku-sidi-ucetni-oddeleni-globalnich-firem 
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We Eat Responsibly: Téma dne v Bulharsku 
Rozhovor s Aurele Destree  

 
ČRO – Plus 

14/7/2015 
Autor: Ranní Plus o deváté – rozhovor s OK 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3429654 
 

Respekt  - Blog 
12/7/2015 
Autor: František Nejedlý 
http://nejedlyfrantisek.blog.respekt.ihned.cz/c1-64304170-jak-financovat-globalni-rozvoj-
odpovi-konference-v-addis-abebe 

 
Země OECD ohrožují dohodu o financování globálního rozvoje 

13/7/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/zeme-oecd-ohrozuji-dohodu-o-financovani-globalniho-rozvoje/ 

 
Tvrdohlavost bohatých zemí ohrožuje dohodu o udržitelném rozvoji 

15/7/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/tvrdohlavost-bohatych-zemi-ohrozuje-dohodu-o-udrzitelnem-
rozvoji/ 
 

Česká republika vstřícnější 
15/7/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/ceska-republika-vstricnejsi/ 

 
Dohoda z Addis není selhání 

17/7/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/dohoda-z-addis-neni-selhani/ 
 

Daňové úniky Starbucks a Fiatu odhalují potřebu zásadní změny pravidel 
22/10/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/danove-uniky-starbucks-fiatu-odhaluji-potrebu-zasadni-zmeny-
pravidel/ 

 
Aféra Facebook odkrývá 
mezery v mezinárodních 
daňových pravidlech 
13/10/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/af
era-facebook-odkryva-
mezery-v-mezinarodnich-
danovych-pravidlech/ 
 
Nepodceňujme úniky 
z korporátní daně – můžou 
být vyšší než deficit 
státního rozpočtu 
25/9/2015 
http://glopolis.org/cs/clanky/n
epodcenujme-uniky-z-
korporatni-dane-muzou-byt-
vyssi-nez-deficit-statniho-
rozpoctu/ 
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Filmový festival Země na Talíři  
Rozhovor před festivalem – Radio 1 
Host – Tereza Weissová 
12/10/2015 
http://www.radio1.cz/clanek/rozhovory/4565-festival-zeme-na-taliri  
 

Newsletter MAS Blaník - Klima budoucnosti 
7/9/2015 
http://www.masblanik.cz/Dom%C5%AF/tabid/519/EntryId/4220/Default.aspx 
 

Newsletter Chytré energie - Obama versus uhlí 
14/9/2015 
http://www.chytraenergie.info/index.php?option=com_content&view=article&id=333:obamaxu
hli&catid=50:klima&Itemid=96 
 

Pro-Energy - Svět se připravuje na Paříž 
15/9/2015 
Pouze tištěná verze – k dispozici scan 
 

EurActiv.cz – Češi se musí připravit na změny klimatu 
21/10/2015 
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/i-cesi-se-musi-pripravit-na-zmeny-
klimatu-pomuzou-pry-chytre-budovy-012951 
 

Material  Times – František Marčík: Noční můra se zhmotňuje – bagry do našich 
domovů 

20/10/2015 
http://www.materialtimes.com/jak-to-vidi/frantisek-marcik-nocni-mura-se-zhmotnuje---bagry-
do-nasich-domovu.html 
 

ČT Hydepark – Vojtěch Kotecký k aféře  # dieselgate 
30/9/2015 
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/30.10.2015/ 
 

ČRo Radiožurnál - Vojtěch Kotecký k aféře  # dieselgate 
25/9/2015 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3479181 

Aféra Volkswagenu ukazuje, proč smogu neubývá, tvrdí experti 
Zpráva ČTK k aféře Volkswagenu – převzata řadou českých médií, citace Vojtěch Kotecký 
http://www.novinky.cz/ekonomika/381620-afera-volkswagenu-ukazuje-proc-smogu-neubyva-
tvrdi-experti.html 
 

ČT Studio 6 - VW: Manipulace s emisemi vozů 
24/9/2015 
Vojtěch Kotecký 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010100924/ 
 

Ihned.cz – Většina Čechů si myslí, že se chovají víc ekologicky než ostatní. Stěžují 
si hlavně na dopravu 

Vojtěch Kotecký, citace 
http://life.ihned.cz/lide/c1-64600560-vetsina-cechu-si-mysli-ze-se-chovaji-vic-ekologicky-nez-
ostatni-stezuji-si-hlavne-na-dopravu 
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Deník Referendum – Podívejme se za limity dopředu 
20/10/2015 
Vojtěch Kotecký, komentář 
http://denikreferendum.cz/clanek/21499-podivejme-se-za-limity-dopredu 
 

Vojtěch Kotecký: Volkswagen se topí v oblacích smogu 
14/10/2015 
Vojtěch Kotecký, komentář 
http://nazory.euro.e15.cz/komentare/vojtech-kotecky-volkswagen-se-topi-v-oblacich-smogu-
1235921 
 

ČT24 – Vojtěch Kotecký ke zprávě OSN k INDCs 
Odkaz chybí 
 

ČT Fokus Václava Moravce - U konce s energií 
6/10/2015 
Host Vojtěch Kotecký 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-
moravce/215411030530007/ 
 

ČRo Plus – Rok od LuxLeaks 
4/11/2015 
Rozhovor: Ondřej Kopečný 
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2015-11-04/13, (sekvence od 13h, vstup ve 13.45) 
 

Obrazem: Proč velké firmy platí nízké daně? U Vltavy nabízeli daňově 
optimalizované koláčky 

4/11/2015 
Fotoreportáž z happeningu 
http://zpravy.aktualne.cz/danove-optimalizovane-kolacky-proc-velke-firmy-neplati-
dane/r~56636d0882f311e594170025900fea04/ 
 

Ihned.cz - Kde hledat finance na klima? Stačí zatopit daňovým rájům 
7/12/2015 
Blog Ondřej Kopečný 
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-64950610-kde-hledat-finance-na-klima-staci-zatopit-
danovym-rajum 
 

Material Times - Christine Doležalová: Svět je svědkem rozsáhlé ekologické 
katastrofy – stojí za ní i palmový olej 

5/11/2015 
Autor: Christine Doležalová 
http://www.materialtimes.com/jak-to-vidi/christine-dolezalova-svet-je-svedkem-rozsahle-
ekologicke-katastrofy---stoji-za-ni-i-palmovy-olej.html 
 
 

EurActiv.cz - Klára Sutlovičová: Peníze na ochranu klimatu svět má, stačí 
je přesměrovat 

17/11/2015 
Rozhovor 
http://glopolis.org/cs/clanky/klara-sutlovicova-penize-na-ochranu-klimatu-svet-ma-staci-je-
presmerovat/ 
 

Ekolist.cz - Bude Pařížská konference o ochraně klimatu průlomová? 
20/11/2015 
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Autoři: František Marčík, Klára Sutlovičová 
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/frantisek-marcik-a-klara-sutlovicova-bude-
parizska-konference-o-ochrane-klimatu-prulomova 
 

Respekt -  Bory a lučiny 
21/11/2015 
Autor: Vojtěch Kotecký 
http://www.respekt.cz/tydenik/2015/48/bory-a-luciny 
 

Časopis Ochrana přírody - Rozhovor s Vojtěchem Koteckým 
26/11/2015 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/rozhovor/rozhovor-s-vojtechem-koteckym/ 
 

LN - Smysluplnost pařížského summitu 
3/12/2015 
Autor: Vojtěch Kotecký 
Dostupné pouze v tištěné verzi 
 

ČT24, Studio 6 – Klimatická konference v Paříži 
29/11/2015 
Host: Vojtěch Kotecký 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058071129/ 
(cca 196:30 min.) 
 

ČT24, Studio 6 – Klimatická konference v Paříži 
30/11/2015 
Host: Vojtěch Kotecký 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058061130/ 
(cca 22. min.) 
 

# COP21  Shrnutí prvního týdne pařížské klimatické konference 
8/12/2015 
František Marčík 
https://www.facebook.com/Glopolis/posts/942120035843939:0 
 

ČT24, Svět – Klimatická konference v Paříži 
12/12/2015 
František Marčík, citace 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1634969-parizska-klimaticka-dohoda-chce-udrzet-
oteplovani-vyrazne-pod-dvema-stupni 
 

ČT24, Svět – Klimatická konference v Paříži 
13/12/2015 
František Marčík, citace 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1635391-nevladni-organizace-komentuji-klimatickou-
dohodu-jako-konec-ery-fosilnich-paliv 
 

František Marčík -  Rozhovory pro ČRo a ČT  
ČRo Plus - 30. 11. - 15:10-15:15 
rozhovor Radio Wave 15:10-15:30 
rozhovor ČT24 - so 12. 12 - Studio 6 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/215411010121212/  
rozhovor ČT24 - ne 13. 12. 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058071213/ 
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http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1635391-nevladni-organizace-komentuji-klimatickou-dohodu-jako-konec-ery-fosilnich-paliv
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/215411010121212/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058071213/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058071213/


 
 

 
Klára Sutlovičová - HN - citace - Dostupné pouze v tištěné verzi 

“Rodí se jiná Evropa” - 27.11. str. 2 
 “”Naděje na to, že svět v pátek uzavře novou dohodu o ochraně klimatu, je velká” - 8.12.str.7 
T “Dohoda o klimatu je polovičatý kompromis” 14.12.- str. 3 

 
Sledujte s námi: Pařížská klimatická konference COP21 

František Marčík, citace 
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/sledujte-s-nami-parizska-klimaticka-
konference-cop21-013058  
 

Deník - Paříž ohlásila postupný soumrak fosilních paliv 
František Marčík, citace 
http://www.denik.cz/z_domova/pariz-ohlasila-postupny-soumrak-fosilnich-paliv-
20151214.html  
 

Vědci: Výsledek klimatické konference je pro Česko velký závazek 
Vojtěch Kotecký, František Marčík, citace 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vedci-vysledek-klimaticke-konference-je-pro-cesko-velky-
zavazek/1292444  
 

Paříž: Češi budou muset odepsat těžbu uhlí i uhelné elektrárny! 
František Marčík, citace 
http://tn.nova.cz/clanek/pariz-cesi-budou-muset-odepsat-tezbu-uhli-i-uhelne-elektrarny.html 
 

Sobotka praised for Paris speech 
František Marčík, citace 
http://www.praguepost.com/world-news/50957-sobotka-praised-for-paris-speech  

 
Czech environmentalists praise pledges PM made at climate summit 

František Marčík, citace 
http://praguemonitor.com/2015/12/02/czech-environmentalists-praise-pledges-pm-made-
climate-summit 

 
Svět schválil globální dohodu o ochraně klimatu. Je průlomová, ale sama o sobě 
problém změny klimatu nevyřeší 

František Marčík, citace 
http://www.regio-adaptace.cz/cs/novinky/66.svet-schvalil-globalni-dohodu-o-ochrane-klimatu-
je-prulomova-ale-sama-o-sobe-problem-zmeny-klimatu-nevyresi/  

 
ČR musí řešit změnu klimatu. Nezbytná investice 

František Marčík, citace 
http://www.public24.eu/cr-musi-resit-zmenu/  
 

ČRo plus, Odpolední plus - Čína a Paříž 
14/12/2015, 16:10 
Vojtěch Kotecký, citace 
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2015-12-14/16 
  

E15.cz - Vojtěch Kotecký: Ekonomika light 

http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/sledujte-s-nami-parizska-klimaticka-konference-cop21-013058
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/sledujte-s-nami-parizska-klimaticka-konference-cop21-013058
http://www.denik.cz/z_domova/pariz-ohlasila-postupny-soumrak-fosilnich-paliv-20151214.html
http://www.denik.cz/z_domova/pariz-ohlasila-postupny-soumrak-fosilnich-paliv-20151214.html
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vedci-vysledek-klimaticke-konference-je-pro-cesko-velky-zavazek/1292444
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vedci-vysledek-klimaticke-konference-je-pro-cesko-velky-zavazek/1292444
http://tn.nova.cz/clanek/pariz-cesi-budou-muset-odepsat-tezbu-uhli-i-uhelne-elektrarny.html
http://tn.nova.cz/clanek/pariz-cesi-budou-muset-odepsat-tezbu-uhli-i-uhelne-elektrarny.html
http://www.praguepost.com/world-news/50957-sobotka-praised-for-paris-speech
http://praguemonitor.com/2015/12/02/czech-environmentalists-praise-pledges-pm-made-climate-summit
http://praguemonitor.com/2015/12/02/czech-environmentalists-praise-pledges-pm-made-climate-summit
http://praguemonitor.com/2015/12/02/czech-environmentalists-praise-pledges-pm-made-climate-summit
http://www.regio-adaptace.cz/cs/novinky/66.svet-schvalil-globalni-dohodu-o-ochrane-klimatu-je-prulomova-ale-sama-o-sobe-problem-zmeny-klimatu-nevyresi/
http://www.regio-adaptace.cz/cs/novinky/66.svet-schvalil-globalni-dohodu-o-ochrane-klimatu-je-prulomova-ale-sama-o-sobe-problem-zmeny-klimatu-nevyresi/
http://www.public24.eu/cr-musi-resit-zmenu/
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2015-12-14/16
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2015-12-14/16


 
 

13/12/2015 
Vojtěch Kotecký, komentář 
 http://nazory.euro.e15.cz/komentare/vojtech-kotecky-ekonomika-light-1254788  
  

ČRo Plus, Ranní pPus, Paříž 
12/12/2015 
Vojtěch Kotecký, rozhovor  
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2015-12-12/7  
  

Deník Referendum - Zubři u Nymburka 
11/12/2015 
Vojtěch Kotecký, článek 
http://denikreferendum.cz/clanek/21872-serengeti-u-nymburka 
  

ČRo Plus - Svět v zahraničních médiích 
7/12/2015 
Vojtěch Kotecký, rozhovor 
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2015-12-07/13  (kolem 13:42) 
  

TV Noe - V souvislostech 
Prosinec 2015 
Vojtěch Kotecký, rozhovor 
http://www.tvnoe.cz/porad/v-souvislostech-vojtech-kotecky-klimaticke-zmeny-119-dil 
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http://denikreferendum.cz/clanek/21872-serengeti-u-nymburka
http://denikreferendum.cz/clanek/21872-serengeti-u-nymburka
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http://www.tvnoe.cz/porad/v-souvislostech-vojtech-kotecky-klimaticke-z


 
 

 
 

6. FINANČNÍ PŘÍLOHY 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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7. STATUT SPOLEČNOSTI  
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 ze 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 v oblasti udržitelného rozvoje, 
 

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 
 

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 společosti předkládá ředitel a schvaluje jej správní rada. Stejné podmínky platí i pro 

schvalování roční 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 
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