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1. ÚVOD

Vážení přátelé,

na dalších stránkách máte možnost nahlédnout do první výroční zprávy Pražského 
institutu pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. Glopolis je český neziskový thinktank se 
zaměřením na problematiku rozvoje a ekonomické globalizace. 

Jak je patrné z výčtu aktivit, Glopolis má za sebou již po prvním roce své existence celou 
řádku aktivit a projektů. Zahrnují leccos od přípravy a spoluorganizace velkých 
mezinárodních konferencí,  odborných seminářů a veřejných diskusí, přes vlastní analýzy, 
konzultace a mediální působení až po spřádání národní sítě nevládních organizací 
aktivních na poli globálních problémů. 

První samostatné kroky vždy doprovází mnoho překážek a úskalí.  Od původní ideje 
k naplnění nelehkých cílů vede dlouhá cesta. Stále jsme na začátku – snad o něco lépe 
vybaveni. Glopolis dnes již disponuje vlastní vybavenou kanceláří, jednotnou grafickou 
tváří, vybroušenějším posláním a vizí, řadou cenných zkušeností a kontaktů. Ale 
především je náš „mozkýř“ - jak zní originální překlad, který se setkal s největším ohlasem 
-  obklopen týmem lidí, kteří mu nejen fandí, ale jsou pro něj ochotni také něco udělat.  

Dovolte, abych využil této příležitosti a poděkoval všem, bez nichž by Glopolis jako 
instituce těžko existoval. Především našim nejbližším, kteří to s nám vůbec nemají lehké, 
našim sponzorům a partnerům, členům správní a dozorčí rady, zaměstnancům a 
dobrovolníkům. Ale také bezpočtu ostatních, kteří přispěli v rámci svých možností, ale 
vždy nad rámec svých povinností - na každého jsme si jistě v závěrečném výčtu 
nevzpomněli.

Věřím, že výsledky roku 2004 alespoň částečně Vaši podporu ospravedlňují. A doufám, že 
tato podpora, která nás nepřestává překvapovat, těšit a motivovat, nás neopustí ani 
v dalších letech.  

Děkuji Vám
 

Petr Lebeda,
ředitel
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2. PŘEDSTAVENÍ GLOPOLIS

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. je nestranickou, neziskovou a 
nevládní organizací, která se zabývá především analýzou fenoménu globalizace a 
politických otázek s ním spojených.

2.1  Poslání a cíle

POSLÁNÍ:

Naším  cílem  je  důkladnější  pochopení  rozhodovacích  procesů  a  podpora  kritického 
přístupu ke globalizaci v médiích, občanské společnosti a na české politické scéně.

Věříme, že zvyšováním povědomí veřejnosti a rozvojem odborných kapacit lze přispět k 
větší průhlednosti, spoluúčasti na rozhodování a účinnější kontrole české politiky. Činíme 
tak  prostřednictvím  politických  analýz,  diskusí  a  následnou  formulací  a  obhajobou 
vlastních  stanovisek,  konzultacemi,  vzdělávací  a  publikační  činností,  či  pořádáním 
seminářů a konferencí.

Dlouhodobým záměrem Pražského institutu pro globální politiku - Glopolis je rozpoutat v 
ČR  širší  politickou  debatu  o  otázkách  udržitelného  rozvoje,  mezinárodního  obchodu, 
globálního  řízení  a  dalších,  a  aktivně  a  odpovědně  zapojit  ČR  do  řešení  globálních 
problémů.

CÍLE:

Podněcovat společenskou debatu o globálních problémech
• Rozšiřovat povědomí a informace o problémech globalizace v českém prostředí.

• Propojovat debaty o globálních otázkách s aktuálními domácími tématy a 
poukazovat na jejich vzájemnou provázanost.

• Přispívat ke kultivaci kritického politického myšlení a k otvírání českého veřejného 
prostoru.

• Vyvíjet tlak na relevantní politické a ekonomické instituce, včetně médií, aby 
věnovaly více pozornosti tématům globalizace.

• Podílet se na budování a vzdělávání českých kapacit a rozvíjet české schopností 
účinně se zabývat globálními problémy.

Analyzovat globalizaci
• Vytvořit síť domácích odborníků, kvalitní odborné zázemí.

• Být  spolehlivým  zdrojem  informací  pro  politiky  a  odborníky,  vládní  instituce, 
nevládní organizace, média, soukromý sektor a školy.
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• Analyzovat klíčové mezinárodní události, procesy a instituce, přibližovat 
souvislosti a důsledky jejich fungování českému prostředí.

• Sledovat a vyhodnocovat rozvojovou, obchodní a další politiku, kterými ČR reaguje 
na globalizaci.

• Poskytovat v této oblasti studentům a mladým lidem prostor k rozvoji svých 
vědomostí a profesionálnímu uplatnění v ČR.

Spoluvytvářet českou odpověď na globální problémy
• Napomoci mobilizaci a spolupráci mezi zainteresovanými organizacemi v české 

občanské společnosti.

• Navazovat odbornou spolupráci s podobně zaměřenými institucemi doma i v 
zahraničí.

• Na základě analýzy formulovat a obhajovat vlastní politické postoje, předkládat 
alternativní návrhy na žádoucí změny v české a evropské politice.

• Napomáhat koordinaci s podobně zaměřenými organizacemi v ČR jakož i ve 
střední a východní Evropě.

• Zapojovat se vlastními návrhy do evropské a mezinárodní diskuse a do řešení 
akutních systémových problémů globalizace.

• Přispívat k utváření nové zahraničně-politické identity České republiky po vstupu 
do EU, založené na odpovědnosti a aktivním přístupu k vnější politice EU a ke 
globálním výzvám.

2.2 Správní rada

Členové Správní rady o.p.s. jsou: 

Jan K á r a – vedoucí odboru OSN na Ministerstvu zahraničních věcí (předseda)
Michael R o m a n c o v  - profesor na universitách v Praze a Plzni
Václav Š m e j k a l – právník v soukromé právnické firmě

2.3 Dozorčí rada

Členové Dozorčí rady o.p.s. jsou: 

Tomáš B ě l o h o u b e k -  Business Development Specialist (předseda)
Tereza H r a b á k o v á – právnička v soukromé právnické firmě
Václav V i k t o r a – ekonom v Ústavu mezinárodních vztahů
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2.4 Ředitel

Ředitelem o.p.s. je: 

Petr L e b e d a

 2.5 Tým

Zaměstnanci:
 

Jana H y b š o v á
Adéla B o d i o v á

Dobrovolníci:

Ondřej K o p e č n ý
Romana V y š a n s k á
Michal H o r á k
Magdalena K o p i c o v á
Míša Č e r n á

Odborní spolupracovníci:

Ivo B ě l o h o u b e k 
Ondřej L i š k a
Martin K o n e č n ý

 2.6 Sponzoři a partneři

Finanční příspěvky:

Open Society Fund Praha
Nadace Forum 2000
Heinrich-Böll-Stiftung 

Materiální pomoc:

Ústav mezinárodních vztahů
Web Design Factory
Newton IT 
Motorola
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Na projektech spolupracující organizace:

Fulbrightova komise
Centrum interdisciplinárních studií Univerzity Palackého v Olomouci
Západočeská Univerzita v Plzni
Agnes
Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů 
Rada Evropy
Ministerstvo zahraničích věcí ČR
Člověk v tísni
Sdružení zdravotně postižených
Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze 
Literární noviny
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 3. AKTIVITY GLOPOLIS V ROCE 2004

3.1 Založení, vznik a ukotvení organizace

Nápad na založení globalizačního thinktanku, Pražského institut pro globální politiku – 
Glopolis,o.p.s., se zrodil v polovině roku 2003. Svou finální podobu a možnost realizace 
získal díky institucionálnímu grantu Nadace Open Society Fund (OSF) Praha ve výši 18 
600 amerických dolarů schválenému na podzim roku 2003. 

Oficiálně  byl  Glopolis  založen  sepsáním  notářského  zápisu  a  podepsáním  zakládací 
listiny zakladatelem Petrem Lebedou v Praze 20. ledna 2004. Po zpracování a předložení 
potřebných  dokumentů  pak  Glopolis  právoplatně  vznikl  jako  obecně  prospěšná 
společnost  usnesením  Městského  soudu  v  Praze  o  zapsání  do  rejstříku  obecně 
prospěšných společností v oddílu O, vložce číslo 326 a pod identifikačním číslem 271 44 
569 ze dne 21. dubna 2004.    

První měsíce činnosti zcela a velká část roku 2004 byly věnovány především aktivitám 
směřujícím ke konsolidaci Glopolisu jako organizace. Tyto aktivity zahrnovaly mimo jiné 
uzavírání smluv se zaměstnanci, zajištění sídla organizace, vybavení kanceláře, otevření 
bankovního  účtu,  definice  poslání,  cílů  a  vize  thinktanku,  tvorbu  loga,  vizitek, 
hlavičkového  papíru  a  informačního  letáku,  zajištění  domény  a  tvorbu  prvotních 
webových  stránek  (www.glopolis.org),  ustavující  zasedání  správní  rady  a  také 
organizační a plánovací seminář v Brně. 

Několik  týdnů  pak  zaměstnanci  Glopolisu  věnovali  fundraisingu,  protože  příspěvek 
Nadace OSF Praha byl určen pouze na jeden rok a omezen proti původním plánu ve své 
výši. Glopolis postupně vypracoval plány a přihlášky na projekty s  Nadací Forum 2000, 
Heinrich-Böll-Stiftung (HBS), Nadací Via – CEE Trust Fund, Delegací Evropské komise v 
ČR, Germal Marshall  Fund of the U.S.  (GMF),  Sasakawa Peace Foundation a v druhé 
polovině roku žádosti o prodloužení spolupráce s Nadací OSF Praha a HBS.

S kladnou odezvou se setkaly projekty pro Nadaci Forum 2000,  Heinrich-Böll-Stiftung a 
později v roce 2005 pak Glopolis získal prostředky od GMF a znovu i od HBS.

3.2 Konference „Mosty přes globální propasti“

Spolupráce  s  Nadací  Forum  2000  (www.forum2000.cz)  se  stala  ústředním  projektem 
Glopolisu v roce 2004 a její nadační příspěvek ve výši 300 000 Kč finančně zajistil činnost 
thinktanku až do konce roku 2004.

Předmětem  spolupráce  byla  odborná  a  organizační  příprava  a  pomoc  s  organizací 
mezinárodní  konference  „Mosty  přes  globální  propasti  –  Občanská  společnost  v 
globalizaci“,  která proběhla pod záštitou Václava Havla 17.-19.  října 2004 v pražském 
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Obecním domě.

Cílem tříleté série konferencí „Mosty přes globální propasti“ bylo přivést k jednomu stolu 
zástupce odlišných názorových proudů, aby společně diskutovali o aktuálních globálních 
tématech  a  pokusili  se  v  neutrálním  prostředí  hledat  řešení  problémů,  které  proces 
globalizace doprovází. 

Společné setkání vrcholných představitelů institucí globální ekonomiky a nadnárodních 
korporací na straně jedné a jejich kritiků, kteří jsou respektovanými osobnostmi globální 
občanské společnosti na straně druhé bylo rozděleno do tří tématických workshopů. Jejich 
účastníci společně formulovali konkrétní výstupy a odpovědi na předem položené otázky 
týkající se role a legitimity nevládních organizací, globálního řízeni a globální ekonomiky. 

3.3 Mediální prezentace

Jedním ze základních úkolů thinktanku je aktivní působení ve veřejném prostoru - účast 
na veřejné debatě v hlavních médiích.  Tým zaměstnanců a spolupracovníků v roce 2004 
publikoval  pod  hlavičkou  Glopolisu  10  autorských  článků.  Thinktank  pak  celkově 
zaznamenal 32 mediálních publikací, citací či zmínek.  Kompletní přehled všech zmínek, 
včetně jejich plného znění je v příloze této zprávy. 

Drtivá většina mediálního působení Glopolisu se vztahuje na tištěná média,  případně 
jejich  zpravodajské  servery.  Jedinou výjimkou byla  účast  v pořadu „Svět  kolem nás“ 
české redakce BBC o 11. konferenci OSN o obchodu a rozvoji, vysílaného 19. a 20. června 
(není  obsažena  v monitoringu).  Nejčastěji  se  Glopolis  vyskytoval  i  publikoval 
v Hospodářských  novinách,  které  se  podobně  jako  BBC  zaměřují  na  klíčové  cílové 
skupiny thinktanku (státní správu, odborníky, politiky a zástupce občanské společnosti, 
akademických  kruhů  a  školství  se  zájmem  o  sledovanou  oblast).  Avšak  k úspěšné 
prezentaci  Glopolisu  došlo  též  v  Reflexu,  Mladé  frontě  DNES,  Mezinárodní  politice, 
Literárních novinách a dalších médiích. 

Témata článků byla v linii  s posláním thinktanku a týkala se mimo jiné ekonomické 
globalizace, mezinárodních vztahů, Evropské Unie, OSN, rozvojové pomoci a analýzy 
národních politických problémů.   Největší  mediální  ohlas  vyvolala  debata  o  přesunu 
brněnského nádraží (8 zmínek převážně v lokálních médiích).  

3.4 Organizace seminářů, pracovních dílen a veřejných diskusí

Ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung thinktank uspořádal před volbami do Evropského 
parlamentu  sérii  pěti  panelových  diskusí  a  seminářů  v pěti  městech  ČR  na  aktuální 
témata  vzdělávací,  rozvojové,  dopravní,  zemědělské  a  zahraniční  politiky.  Důraz  byl 
kladen zejména na vztah ČR a Evropské unie a co největší  zapojení českých politiků. 
Zatímco úroveň diskusí byla velmi dobrá, značně se lišil zájem veřejnosti a celkový dopad 
těchto akcí.
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3.4.1. Efektivní trendy vzdělání v Evropě i u nás

Seminář „Efektivní trendy vzdělávání v Evropě i u nás,“ který se konal v Pardubicích 
16.dubna  2004  byl  koncipován  jako  celodenní  seminář,  jehož  dopolední  část  byla 
věnována teoretickému úvodu.  Cílem dopolední  části  bylo definovat  aktuální  potřeby 
změn ve  školství,  tak  aby  vzdělávací  systém vybavil  mladou generaci  schopnostmi  a 
dovednostmi,  které  jí  umožní  vlastní  volbu  individuálního  životního  stylu  a  snadné 
začlenění do společnosti. Odpolední část byla zaměřena na konkrétní příklady, kterými 
lze výuku oživit a na způsoby efektivního vzdělávání. 

3.4.2. Česká rozvojová pomoc – hledání systémového řešení na prahu Evropské unie

Panelová  diskuse  na  téma  České  rozvojové  pomoci  se  uskutečnila  28.  dubna  2004  v 
Olomouci. Diskuse se odvíjela od otázky, jakým způsobem ovlivní vstup České republiky 
do Evropské unie její rozvojovou politiku a zda je Česká republika připravena na vstup 
do složitého systému vztahů s rozvojovými zeměmi v rámci tzv. komunitární rozvojové 
pomoci.  V  této  souvislosti  diskutovali  zástupci  z  řad  odborníků  zaměřených  na 
rozvojovou pomoc, pracovníků rozvojových agentur a politiků o „Koncepci zahraniční 
rozvojové pomoci“ vypracované vládou v roce 2002, o možnostech navýšení prostředků 
na rozvojovou pomoc a na jejich efektivnější využití. V neposlední řadě se diskutující též 
zamýšleli nad způsobem, jak představit a získat podporu české veřejnosti. 

   
3.4.3. Brněnské nádraží v Evropě

Veřejná  diskuse  o  budoucnosti  brněnského nádraží  se  konala  28.  května 2004 v  Brně. 
Diskuse se týkala kontroverzní otázky, jakým způsobem řešit přestavbu hlavního nádraží 
v Brně, které se má v budoucnu stát důležitým železničním uzlem. Cílem setkání bylo za 
přítomnosti politiků a odborníků otevřít znovu všechny varianty přestavby železničního 
uzlu.  Veřejnost  měla  poprvé  příležitost  konfrontovat  svoje  názory  s  politickými, 
ekonomickými,  dopravními  a  urbanistickými  argumenty  zástupců  veřejné  správy  a 
odborníků. Neméně důležitým cílem semináře bylo nastolit otázku podílu veřejnosti na 
významných  územních  rozhodnutích.  Veřejná  diskuse  se  setkala  se  značným  zájmem 
veřejnosti i médií. 

3.4.4. Česká republika a evropské zemědělské dotace 

Tato panelová diskuse, která se konala v prostorách Krajského úřadu v Jihlavě 10. června 
2004,  se  odvíjela  od  dvou  základních  diskusních  okruhů:  první,  globálnější  část  byla 
zaměřena na evropský systém zemědělských dotací a vlivu, který má tento systém na 
celkový stav životního prostředí a na zemědělství v rozvojových zemích. Druhá část se 
týkala  pozice  České  republiky  po  vstupu  do  Unie  k  evropské  zemědělské  politice. 
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Diskutující  z  řad  politiků  i  odborníků  na  zemědělství,  rozvoj  a  životní  prostředí  se 
zabývali otázkou, zda by měla ČR usilovat především o finanční podporu z evropských 
fondů, nebo  - a do jaké míry -  by měla dbát o to, aby společná zemědělská politika EU 
byla  citlivější k přírodě a k drobným farmářům v rozvojových zemím. 

   
3.4.5. Máme nějakou vizi Evropy v globálním světě? Český příspěvek do Společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky

Panelová diskuse proběhla 2. července 2004 v prostorách Západočeské university v Plzni. 
Téma bylo zvoleno v návaznosti na probíhající diskusi o Ústavní smlouvě Evropské unie, 
která  by,  pakliže  by  prošla  sérií  národních  ratifikací  a  referend,  významnou  měrou 
posílila  pozici  Evropské  unie  v  oblasti  zahraniční  politiky.  Toto  směřování  vyvolalo 
rozdílná  stanoviska  u  politických  představitelů  nejen  domácí,  ale  i  evropské  politiky. 
Zatímco jedni viděli v současném vývoji nástup Evropy coby globálního aktéra, druzí byli 
k tomuto trendu značně skeptičtí. 

Cílem diskuse byl podrobnější rozbor pozice EU jakožto globálního aktéra po případném 
přijetí  Ústavní  smlouvy  EU  ve  vztahu  k  obchodní,  zemědělské  a  rozvojové  politice. 
Diskutující  se  rovněž  zabývali  pozicí  ČR v  rámci  EU v  souvislosti  s  připravovanými 
změnami.  Hlubší  reflexe  byla  věnována  pozičnímu  dokumentu  připravenému českou 
vládou – „Koncepce směřování ČR v EU.“

Kromě série veřejných debat v rámci projektu s Heinrich-Boll-Stiftung připravil Glopolis 
dvě pracovní dílny. První připravený workshop se týkal budování globální demokracie a 
uskutečnil se 7.-8. května v rámci mezinárodní konference Rady Evropy „Evropa, mladí a 
globalizace – Jak velký je tvůj svět?“1 Druhá pracovní dílna byla připravena pro školení 
dobrovolníků  INEX-SDA  na  práci  v rozvojových  zemích  v Kosteleckých  horkách  28. 
května  v rámci  Sítě  globálního  vzdělávání  (GLEN)  na  téma   nadnárodní  korporace. 
V rámci  festival  Jeden  svět  zástupci  Glopolisu  vedli  19.  dubna jednu z debat  na  téma 
globalizace a lidská práva.
 
Thinktank dále zprostředkoval dvě odborné schůzky na ministerstvech financí a obchodu 
pro transatlantického výzkumníka GMF (Transatlantic Fellows) a zorganizoval dva další 
odborné  semináře.   První  seminář  ve  spolupráci  s Ústavem  mezinárodních  vztahů 
„Bezpečnostní  a  obranné  výzvy  ve  vztazích  mezi  USA  a  EU“  (20.  dubna)  umožnil 
prezentaci  výzkumu  a  diskusi  s českými  odborníky  dalším  třem  transatlantickým 
výzkumníkům GMF.  Druhý seminář  „ČR a  globální  řízení“  organizovaný s podporou 
Heinrich-Boll-Stiftung  v závěru  roku  (17.  prosince)  představil  stejnojmennou  studii 
Glopolisu a otevřel debatu na toto nové a složité téma mezi českými odborníky.

Poslední aktivitou v rámci široké spolupráce s German Marshall Fund v roce 2004 byla 
pomoc  s přípravou  a  organizací  semináře  GMF  v Praze  pro  absolventy  Marshallova 
pamětního  stipendia  ze  střední  a  východní  Evropy  „After  Enlargement:  Chances  and 
Limits of a Wider Transatlantic Community” (16.-18. července).

1 (http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/1._News/globalisation.asp#TopOfPage).
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3.5 Analýzy

Analytická  práce  představuje  základní  náplň  práce  thinktanku,  z níž  vycházejí  další 
klíčové aktivity (odborné semináře,  veřejné debaty,  ovlivňování politiky).  Za rok 2004 
Glopolis zpracoval tři analýzy, z nichž jedna byla publikována.

Na  žádost  Ústavu  mezinárodních  vztahů  (ÚMV)  Glopolis  zpracoval  kapitolu  pro 
soubornou publikaci Ministerstva zahraničních věcí „Zahraniční politika České republiky 
1993-2004 – Úspěchy, problémy a perspektivy“, kterou ÚMV v roce 2004 vydal. Příspěvek 
nese  název  „Přístup  České  republiky  k výzvám  globalizace“  a  na  základě  kritického 
přezkoumání  vybraných  koncepčních  dokumentů  české  zahraniční,  bezpečnostní  a 
rozvojové politiky ukazuje, která rizika a výzvy globalizace ČR reflektuje, která nikoliv a 
doporučuje, jakým způsobem českou zahraniční politiku změnit.

Druhou, nepublikovanou analýzou je výše zmíněná studie „Česká republika a globální  
řízení“  sepsaná  za  podpory  Heinrich-Boll-Stiftung  coby  podkladový  materiál  pro 
stejnojmenný seminář.  Tato pracovní  studie,  či  spíš  esej,  je  kombinací  vlastní  analýzy 
současných globálních výzev (navazuje  též na předchozí studii  pro MZV),  komparace 
dvou základních přístupů ke globálnímu řízení (z pera viceprezidenta Světové banky a 
nezanedbatelné skupiny alterglobalizačního hnutí) a návrhu možných praktických kroků, 
zejména pro aktivní zapojení české občanské společnosti.

Třetí  analýzou  přispěl  k výzkumné  činnosti  Glopolisu  externí  spolupracovník  Martin 
Konečný.  Studie  „Globalizace  a  nerovnost“  publikovaná  na  internetových  stránkách 
Glopolisu vychází z magisterské diplomové práce. Rozebírá různé koncepty nerovnosti a 
jejího  empirického  měření  a  snaží  se  odpovědět  na  otázku,  jaké  druhy nerovnosti  se 
zvětšují a jaké klesají. 

3.6 Konzultační služby

Kromě čistě analytické práce se zaměstnanci a spolupracovníci Glopolisu v průběhu roku 
2004  aktivně  zapojili  do  odborné  práce  i  v méně  systematické  podobě.  Má  blíže  ke 
konzultačním  službám  a  podobně  jako  mediální  působení,  organizační  služby  a 
analytické práce byla zdrojem drobných vlastních příjmů Glopolis.

Nejrozsáhlejší  konzultační  „zakázkou“  byla  příprava  výše  zmíněné  mezinárodní 
konference Rady Evropy ve Štrasburku ve dnech 5-9. května, kterou Glopolis pomáhal 
navrhnout a připravit již od roku 2003, což později vyústilo i v nabídku na organizaci 
jedné z pracovních dílen konference. Antologii celé akce vydává v roce 2005 Rada Evropy 
též jako svou publikaci.2 

Druhým rozsáhlým konzultačním projektem se staly odborné korektury příslušných částí 
Manuálu  rozvojového  vzdělávání  a  brožury  Společný  svět,  které  sestavila  společnost 

2 Viz. http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1971.
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Člověk  v tísni.  Kromě  využití  vlastních  znalostí  zde  bylo  zapotřebí  též  zapojit  a 
zkoordinovat  široký  okruh  spolupracovníků  Glopolisu  v mnoha  odborných  oblastech 
přesahujících poslání thinktanku.

Kromě  těchto  svébytných  projektů  Glopolis  nabídnul  své  drobné  konzultační  služby 
bezplatně  taktéž  Transitions  Online,  Projektu  tisíciletí  Univerzity  spojených  národů  a 
Univerzitě  v Terstu.  V rámci  širší  spolupráce s Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV) 
Glopolis též začal zpracovávat či zprostředkovávat recenze statí pro odborná periodika 
ÚMV a posudky na studentské práce.

3.7 Marshallovo pamětní stipendium

Marshallovo pamětní stipendium (Marshall Memorial Fellowship, MMF), organizované 
the German Marshall Fund of the United States, je zaměřeno na perspektivní mladé lidi ze 
Spojených  států  a  Evropy,  kteří  se  dokázali  prosadit  výrazným  způsobem  v politice, 
médiích,  podnikatelské  oblasti  či  neziskovém  sektoru.  Cílem  MMF  je  vybudovat 
komunikační síť mezi účastníky projektu, která by dále rozvíjela a podporovala vzájemné 
vztahy a poznaní na obou březích Atlantiku. Výběrová řízení proběhla v roce 2004 ve 14 
evropských zemích.

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis je od roku 2004 zodpovědný za přípravu 
a  organizaci  výběrového  řízení  MMF  pro  vysílání  českých  zástupců  na  4-týdenní 
poznávací pobyty do USA. Tato činnost spočívala především v oslovení sítě nominátorů, 
kteří nominují jednotlivé kandidáty, komunikace s kandidáty a se členy výběrové komise 
a zajištění průběhu výběrového řízení. Pražský institut pro globální politiku nezasahuje 
žádným způsobem do samotného výběru kandidátů, rozhodnutí  je  zcela v pravomoci 
výběrové komise.

V roce 2004 byli vybráni tito uchazeči:

Marie Chřibková - ředitelka nakladatelství One Women Press 

Daniel Kaiser - novinář, redaktor české sekce BBC

Radim Machů - zastupitel, zástupce starosty obce Hoštětín

David Svoboda - novinář a student doktorandského studia na Univerzitě Karlově, 
redaktor čtvrtletníku Přítomnost

 3.8 Pobyt profesorky Beryl Levinger

Profesorka Beryl Levinger je ředitelkou Centra pro organizační vzdělávání a rozvoj. Od 
roku 1992 vyučuje řízení neziskových organizací na Monterey Institute of International 
Studies v kalifornském Monterey. Je především odbornicí na management rozvojových 
nestátní neziskových organizací (NGOs) a na problematiku rozvoje obecně. Paní Levinger 
byla poradkyní mnoha rozvojových organizací jako Save the Children, Světová banka, 
Červený kříž a UNICEF. 

13



Výroční zpráva Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis za rok 2004

Ve  spolupráci  s Fulbrightovou  komisí,  Nadací  Forum  2000  a  Heinrich-Boll-Stiftung 
thinktank  využil  účasti  Beryl  Levinger  na  konferenci  „Mosty  přes  globální  propasti“ 
v říjnu 2004 a  s jejím laskavým souhlasem pro  ni  zorganizoval  v ČR pestrý,  převážně 
pracovní  program.  Jeho  smyslem  bylo  především  zprostředkovat  unikátní  praktické 
zkušenosti,  expertní  znalosti  a  školící  metodiku  profesorky  Levinger  nevládním 
organizacím a  studentům v ČR, kde je problematika řízení nevládních organizací stále 
v plenkách.  Současně  Glopolis  těžil  ze  zpětné  vazby  a  konzultací  paní  Levinger  pro 
thinktank samotný.

Během svého pobytu ve dnech 11.-24. října 2004 měla profesorka Levinger velmi plný 
rozvrh  i  mimo  svou účast  na  konferenci  Nadace  Forum  2000.  Přednášela  na  Fakultě 
humanitních  studií  Univerzity  Karlovy  v Praze  a  Univerzitě  Palackého  v Olomouci. 
Spolu  se  svým  manželem  Samem  vedla  pracovní  dílny  na  vybrané  techniky 
organizačního řízení nevládních organizací v Praze a v Brně. Vyvrcholením jejího pobytu 
v  Praze  byla  přednáška  a  diskuse  o  Rozvojových  cílech  tisíciletí  a  roli  vzdělávání  a 
občanské  společnosti  organizovaná  ve  spolupráci  s Rozvojovým  střediskem  ÚMV  a 
Velvyslanectvím USA v Praze. 

 3.9 Platforma nevládních organizací – GONG

Cílem Glopolisu při iniciaci  této platformy (pracovní jméno GONG volně odkazuje na 
NGOs s Globálním  přesahem)  bylo  vytvořit  síť  českých  nevládních  organizací, 
vznikajících  thinktanků  a  nezávislých  expertů,  která  by  umožnila  efektivnější  sdílení 
informací  a  komunikaci,  zvýšenou  synergii  aktivit,  vytvoření  společného  zázemí  a 
základní identity, ucelenější pohled na problémy globalizace a konkrétní spolupráci na 
jejich řešení. 

Užší spolupráce by měla vést ke snadnější identifikaci problémů a nalézání společných 
řešení,  posílila  by  budování  expertních  kapacit,  užší  spolupráci  při  analýze  témat  z 
pohledu  expertů  různého  zaměření,  usnadnila  by  zvyšování  povědomí  o  globálních 
tématech  mezi  českou  veřejností,  zjednodušila  by  komunikaci  s médii,  posílila  pozici 
v dialogu s politiky a státní správou a rozšířila možnosti pro čerpání finančních zdrojů. 

První schůzka potencionálních členů platformy se uskutečnila 1. července 2004. Účastníci 
schůzky  se  shodli  na  užitečnosti  vzniku  podobné  platformy  a  na  základních 
mechanismech, jimiž by se měl její vznik ubírat. Platforma zůstala otevřená, neformální, 
bez povinného členství.  Do konce  roku proběhly  další  schůzky a  počet  zúčastněných 
organizací se zvyšoval. 

První  strategická  plánovací  schůzka  Platformy  GONG  za  účasti  zástupců  7  NGO  a 
nevládní sítě Zelený kruh proběhla za podpory Heinrich-Böll-Stiftung 10. a 11. prosince 
2004. Závěrem roku proběhla rovněž podobná schůzka nevládní sítě rozvojových NGO 
Fora  pro  rozvojovou  spolupráci  (FoRS),  jejímiž  členy  byla  i  řada  organizací  GONG. 
Z obou  schůzek  vyplynulo,  že  mezi  oběma sítěmi  existuje  značný  překryv  též  co  do 
plánovaných aktivit – zejména v oblasti zvyšování povědomí české veřejnosti a přípravě 
celonárodní nevládní kampaně na podporu Rozvojových cílů tisíciletí na rok 2005.  
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Zatímco první oblast zůstala pod patronací příslušné pracovní skupiny FoRS, Glopolis 
začal na přelomu roku koordinovat  aktivní  zájemce o kampaň na podporu boje  proti 
chudobě z řad rozvojových,  ekologických  a  gender  organizací.   Po  schválení  projektu 
MZV obě skupiny do značné míry splynuly v plánování a realizaci konkrétních aktivit 
kampaně, které později v roce 2005 dostala jméno „Česko proti chudobě.“ 

 3.10 Ostatní aktivity

Kromě  zmíněných  aktivit  se  širší  tým  Glopolisu  věnoval  také  pedagogické  činnosti, 
vlastnímu vzdělávání, účasti na konferencích a seminářích a podnikl 4 pracovní cesty. 

Pedagogické aktivity se týkaly příležitostných přednášek na Fakultě humanitních studií 
a  Právnické  fakultě  Univerzity  Karlovy  v Praze,  Západočeské  univerzitě  v Plzni, 
Masarykově univerzitě v Brně a Anglo-American College v Praze. 

Zástupci  Glopolisu  se  účastnili  4.  Světového  sociálního  fora  v indické  Bombaji  (16.-
21.ledna), semináře Ministerstva zahraničních věcí k Návrhu koncepce směřování České 
republiky  v Evropské  Unii  (16.  března),  konference  „Rozšířená  Evropa  –  zesílená 
odpovědnost“ taktéž na Ministerstvu zahraničních věci (24. září) a konference „Towards 
Wider Europe – A New Agenda“ (18.-19.března) v Bratislavě. 

V Bratislavě rovněž v únoru díky podpoře GMF proběhla týdenní stáž na slovenských 
thinktancích.  Za  podpory  Heinrich-Böll-Stiftung  měli  zástupci  Glopolisu  možnost 
vycestovat  na  výzkumné  cesty  do  Bruselu  a  Berlína.  A  konečně  v  polovině  května 
proběhla výzkumná cesta do Afghánistánu, jejímž výsledkem podobně jako u cesty do 
Indie byla mimo jiné série článku Glopolis pro české deníky.
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4. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

4.1 Rozvaha

Rozvaha                                                                                             Stav k 1.1. 2004 & k 31.12. 2004  

Název
Počáteční 

stav Obrat MD Obrat Dal Zůstatek
Peníze 0 401 187,00 357 940,10 106884,69
Účty v bankách 0 1 370 704,00 1 305 466,55 65 237,79
Převody mezi finančními účty 0 349 496,87 351 096,87 -1 600,00
Pohledávky 0 417 946,03 388 777,28 29 168,75

Aktiva celkem 0 2 539 334,24 2 504 576,52 34 757,72

Závazky 0 324 933,38 352 289,10 -27355,72
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 0 561 330.00 576 418,00 -15 088,00
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení 0 139 198,00 142 562.00 -3 364.00
Zúčtování daní a dotací 0 33 295,00 33 295,00 0
Ostatní přímé daně 0 33 295,00 33 295,00 0
Přechodné účty aktiv a pasív 0 7 686,00 101 295,72 -93 609,72
Náklady příštích období 0 7 686,00 0 7 686.00

Pasiva celkem 0 7 686.00 962 002,10 34 757,72

Zisk (+) ztráta (-)  0

4.2 Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty                                                             Stav k 1.1. 2004 & k 31.12. 2004  

Název
Počáteční 

stav Obrat MD Obrat Dal Zůstatek
Spotřebované nákupy 0 52 577,05 0 52 577,05
Spotřeba materiálu 0 49 847,95 0 49 847,95
Spotřeba energie 0 2 729,10 0 2 729,10
Služby 0 718 819,49 0 718 819,49
Opravy a udržování 0 3 910,00 0 3 910,00
Cestovné 0 198 096,12 0 198 096,12
Ostatní služby 0 502 466,37 0 502 466,37
Osobní náklady 0 402 835,00 0 402 835,00
Mzdové náklady 0 297 466,00 0 297 466,00
Zákonné sociální pojištění 0 104 118,00 0 104 118,00
Daně a poplatky 0 10 796,60 0 10 796,60

Náklady celkem 0 1 186 011,96 0 1 186 011,96
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Tržby za vlastní výkony a zboží 0 0 105 025,17 -105 025,17
Jiné ostatní výnosy 0 0 1 069,32 -1 069,32
Finanční výnosy 0 0 431,64 -431,64
Provozní dotace 0 7 928,50 1 087 414,33 -1 079 485,83

Výnosy celkem 0 7 928,50 1 193 940,46 1 186 011,96

Zisk (+) ztráta (-) 0
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4.3 Zpráva dozorčí rady 

Zpráva dozorčí rady
Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis, o.p.s.

o činnosti v roce 2004
 

Dozorčí rada (dále „DR”) v roce 2004 dohlížela na aktivity „Pražského institutu pro 
globální politiku – Glopolis o.p.s.” (dále „Glopolis”) v souladu se zákonem a Zakládající 
listinou Glopolisu.

 

DR se soustředila především na zhodnocení prvního roku existence Glopolisu. Zde jsou 
nastíněna stěžejní témata:

 

-          plnění zákonných povinností vyplývajících ze založení obecně prospěšné 
společnosti (o.p.s.) Glopolis

-          hodnocení aktivit Glopolisu v průběhu roku 2004 s důrazem na naplňování 
jednotlivých článků Zakládající listiny

-          hodnocení, zda aktivity Glopolisu naplňují určené cíle, poslání a zároveň jsou 
v souladu se statutem a požadavky zákona 

-          revize plánu aktivit na rok 2004 a 2005

-          kontrola účetní závěrky a průběžných zpráv vedení

-          stanovisko DR k roční účetní závěrce a výroční zprávě

 

Členové  DR  byli  informováni  o  dění  v Glopolisu  ředitelem  Glopolisu.  Jeho 
prostřednictvím  Správní  rada  vždy  oznámila  plánované  zasedání  a  poskytla  agendu 
setkání i náležité podklady.

 

DR se sešla na prvním zasedání 8. září 2005. V roce 2004 nedošlo k žádným personálním 
změnám v DR. Během prvního zasedání DR byl pan Tomáš Bělohoubek zvolen předsedou 
DR v souladu se Zakládací listinou Glopolisu.  

 

Glopolis DR předložil návrh Výroční zprávy za rok 2004, která se skládá z následujících 
částí:  Úvod, Představení Glopolis, Aktivity Glopolis v roce 2004 a Účetní uzávěrka. DR 
náležitě prostudovala návrh Výroční zprávy a neshledala žádné nedostatky.

 

DR si je vědoma, že podle zákona 19 protokolu č. 248/95 Sb., účetní závěrka nemusí projít 
auditem nezávislé auditorské firmy. Členové DR jednomyslně, na základě ověření účetní 
závěrky, prohlašují, že podle jejich názoru předložená účetní závěrka věrně a řádně 
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zobrazuje majetek, závazky a finanční situaci Pražského institutu pro globální politiku – 
Glopolis k 31.12. 2004 a výsledky hospodaření za rok 2004 jsou v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb.o účetnictví.

 

DR nevznesla žádné námitky k činnosti Glopolisu v roce 2004.

 

DR by chtěla poděkovat všem zaměstnancům a dobrovolníkům za jejich snahu a za 
úspěšné zahájení činnosti Glopolisu v roce 2004. 

 

DR by také ráda poděkovala řediteli Glopolisu panu Petru Lebedovi za zdárné dovršení 
prvního roku existence thinktanku a  členům Správní rady za její úsilí a snahu dlouhodobě 
Glopolis podporovat. 

 

V Praze, 5. října 2005

 
        Tomáš Bělohoubek

    Předseda Dozorčí rady Glopolis
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5. PODĚKOVÁNÍ

Zvláštní poděkování patří našim sponzorům a partnerům, stejně tak jako jednotlivcům, 
kteří jednoznačně přispěli k činnosti Glopolisu v roce 2004. 

Především bychom chtěli poděkovat následujícím lidem: 

Marta Lebedová, Jan Kára, Martin Ehl a Tomáš Bělohoubek, Ondřej Liška, Brigitte Luggin, 
Martin Konečný, René Kubášek, Jörg Forbrig, Yael Ohana, Samuel Kašpar, Jana Matesová, 
Jan Kohout, Gavan Titley, Colm O’Cinneide, Peter Merry, Denis Morbin, David Isaacs, 
Maria  Scordialos,  Toke  Møller,  Stanislav  Tichý,  Václav  Bělohradský,  Věra  Exnerová, 
Ondřej Nádvorník, Corinna Horst, Kareem Saleh, Daniel Častvaj, Dana Hátleová, David 
Červenka, David Kořínek, Ditta Dolejšiová, Jana Simonová, Gabriela Houzarová, Štěpán 
Ripka, Radek Khol, Petr Drulák, Jaroslav Bureš, Vladimír Handl, Marie Vrbová, Ladislav 
Cabada a Šárka Waissová,  Helena Ackermanová,  Helena Markusová,  Jana Ryšlinková, 
Jaroslav Veis, Josef Hynek, Václav Bartuška, Libor Stejskal, Takeaki Hori, Ivo Gombala, Jiří 
Pehe,  Karel  Vacek,  Klára  Ehlová,  Ladislav  Červenka,  Markéta  Vavrečková,  Denisa 
Haubertová, Martin Náprstek, Michal Kaplan,  Milan Horáček, Miroslav Somol, Ondřej 
Uher,  Pavel  Barša,  Pavel  Nováček,  Marián  Jahoda,  Petr  Halaxa,  Petr  Jelínek,  Klára 
Kadlecová, Petr Larva, Petr Štěpánek, Robert Stojanov, Šárka Špačková, Soňa Dederová, 
Tomáš Chlebeček, Vojtěch Kotecký, Zuzana Drhová, Zdeněk Hrubý, Amin Tarzi , Beryl a 
Sam Levinger, Sarah Brock, Ivan Gabal, Hana Ripková, Jan Haverkamp, Adéla Kubíčková, 
Charly Poppe, Anuradha Mittal, Irena Peková, Jakub Klepal, Olda Černý, Jan Hřích, Lucie 
Königová,  Jeremy  Drucker,  Petr  Jelínek,  Gaby  Kuppers,  Monika  Ladmanová,  Radek 
Vychytil.
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6. KONTAKT

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
Prague Global Policy Institute - Glopolis
Karlínské nám. 12
186 03  Praha 8
Česká republika

Tel: +420-221 890 451
Fax: +420-221 890 463
E-mail: info@glopolis.org

www.glopolis.org

21

http://www.glopolis.org/
mailto:info@glopolis.org

	Podněcovat společenskou debatu o globálních problémech
	Analyzovat globalizaci
	Spoluvytvářet českou odpověď na globální problémy
	Obrat MD
	Obrat Dal
	Obrat MD
	Obrat Dal
	52 577,05
	0
	49 847,95
	0
	2 729,10
	0
	718 819,49
	0
	3 910,00
	0
	198 096,12
	0
	502 466,37
	0
	402 835,00
	0
	297 466,00
	0
	104 118,00
	0
	10 796,60
	0
	1 186 011,96
	0
	0
	105 025,17
	0
	1 069,32
	Zpráva dozorčí rady
	Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis, o.p.s.
	o činnosti v roce 2004
	                                                                                                                                                 
	    Předseda Dozorčí rady Glopolis


