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1. ÚVOD
Vážení přátelé,
na dalších stránkách máte možnost nahlédnout do druhé výroční zprávy Pražského
institutu pro globální politiku – Glopolis, o.p.s. Glopolis je český neziskový thinktank se
zaměřením na problematiku rozvoje a ekonomické globalizace.
Po prvním roce své existence, v němž byla značná část aktivit věnována institucionální
konsolidaci a posilování organizačního zázemí, vstoupil Glopolis do druhého roku s cílem
naplňovat poslání, které stálou jeho vzniku – posilovat kritické myšlení o globálních
problémech v českém prostředí.
Ve druhém roce svého působení Glopolis zpracoval první dvě rozsáhlejší analýzy
obchodní politiky, které snad trochu rozhýbaly stojaté debatní vody o této problematice
v českém prostředí. Oproti předešlému roku byl Glopolis o poznání aktivnější ve vztahu
k českým institucím, které se touto problematikou zabývají. Jedná se o první drobné, leč
optimismu vzbouzející krůčky na cestě k dlouhodobému a kvalitnímu dialogu mezi
občanskou společností a českou státní správou.
Ve druhém roce své existence Glopolis podstatně prohloubil své vazby na ostatní české
neziskové organizace. Stál u zrodu kampaně Česko proti chudobě, osvětové kampaně
zaměřené na rozvojovou agendu, jejíž činnost koordinoval a na jejichž aktivitách se
významně podílel. Glopolis však nezůstal jen doma, své kontakty rozšířil a prohloubil
rovněž na mezinárodní úrovni.
Dva roky jsou příliš krátká doba na to, aby mohly být všechny obtíže, které provázejí
vznik nové organizace vyřešeny a překonány. Glopolis čeká ještě mnoho práce a úskalí,
než-li naplní své cíle. I přesto lze říci, že Glopolis po dvou letech své činnosti začíná
pronikat do povědomí české vládní i nevládní „veřejnosti“.
Svých malých i velkých úspěchů by Glopolis nemohl dosáhnout bez podpory našich
sponzorů a partnerů, členů správní a dozorčí rady, zaměstnanců a dobrovolníků a
v neposlední řadě našich nejbližších. Věřím, 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.

•

Analyzovat klíčové mezinárodní události, procesy a instituce, přibližovat souvislosti a
důsledky jejich fungování českému prostředí.
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•

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
Členy 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
Členy 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

2.4 Ředitel
Ředitelem o.p.s. je:
Petr L e b e d a
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2.5 Tým
Zaměstnanci:
Adéla Bódiová
Jana Hybšová
Tamara Kafková
Ondřej Kopečný
Dobrovolníci:
Jaroslav Skuhrovec
Míša Černá
Stanislav Adámek
Michal Horák
Odborní spolupracovníci
Ivo Bělohoubek
Martin Ehl
Jaroslav Foltýn
Martin Konečný
Magdaléna Kopicová
Ondřej Liška

2.6 Sponzoři a partneři
Finanční příspěvky:
Česko-německý fond budoucnosti
Czech Republic Development Cooperation
German Marshall Fund of the United States
International Visegrad Fund
Heinrich-Böll-Stiftung
Rada Evropy
Materiální pomoc:
Ústav mezinárodních vztahů
Newton IT
Web Design Factory
Motorola
Na projektech spolupracující organizace:
ADRA
Centrum interdisciplinárních studií Univerzity Palackého v Olomouci
Člověk v tísni
Educon
Ekumenická akademie Praha
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Gender Studies
Ministerstvo zahraničích věcí ČR
Priatelia Zeme – CEPA (Slovensko)
Protect the Future (Maďarsko)
Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů
Rada Evropy
Sdružení zdravotně postižených
Seattle to Brussels Network
VARA
WEED (Německo)
Volonté
Západočeská Univerzita v Plzni
Zelený kruh
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3. AKTIVITY GLOPOLIS V ROCE 2005
3.1 Zpevňování instituce – dg justice, web, tým
První polovina roku 2005 byla z velké části věnována fundraisingu. Glopolis navázal na úspěšnou
spolupráci s German Marshall Fund of the US společným projektem na téma „Mapování tvorby
české obchodní politiky“. V roce 2005 Glopolis pokračoval ve spolupráci s Heinrich-Boell Stiftung
analýzou obchodní a rozvojové politiky, která byla doprovázena sérií diskusních seminářů. Do
skupiny sponzorů nově přibyl též Česko-německý fond budoucnosti, s nímž Glopolis
spolupracoval na projektu „Zodpovědnost v rozšířené Evropě“, který byl zaměřen na přenos
zkušeností mezi českými a německými nevládním organizacemi. V oblasti finančního zajištění
organizace se Glopolis ve druhé polovině roku začal věnovat přípravě na zpracování grantové
přihlášky pro Evropskou komisi, jenž by měla v následujícím roce vyústit ve víceletý evropský
projekt.
Značné úsilí Glopolis věnoval přípravě a spuštění oficiální webových stránek organizace. Na
těchto stránkách se kromě informací o zaměření a činnosti Glopolis začaly v průběhu roku články,
studie a analýzy, na jejichž zpracování se Glopolis podílel.
V týmu Glopolis došlo k několika změnám, nicméně počet zaměstnanců i stálých spolupracovníků
se postupně ustálil. Na konci roku 2005 měl Glopolis 3 stálé zaměstnance a početný tým odborníků
a dobrovolníků, kteří se podíleli na jeho činnosti.
3.2 Analytická

práce (WTO před Hongkongem a GMF)

Ve druhém roce své existence zaměřil Glopolis více svých kapacit a úsilí na analytickou činnost,
která představuje hlavní podstatu thinktanku.
V roce 2005, kromě řady kratších článků, studií a analýz, Glopolis vypracoval dvě rozsáhlejší
práce, jenž se obě zabývají tvorbou obchodní politiky.
První z nich, která vznikla za podpory German Marshall Fund of the US, se zaměřila na popis
procesu, kterým je formována česká obchodní politika a na identifikaci „vstupních bran“, jimiž by
české nevládní organizace věnující se ekonomické globalizaci, gendrovým otázkám, životnímu
prostředí či rozvojové politice, mohly proniknout blíže k oficiálním vládním institucím, které
rozhodují o obchodních strategiích České republiky. Práce na této budou pokračovat i
v následujícím roce. Její konečná verze by měla být publikována na webových stránkách Glopolis
ke konci roku 2006.
Druhá rozsáhlejší analýza vznikla v rámci projektu s Heinrich-Boll-Stiftung. Tato studie, která byla
publikována v tištěné verzi, byla věnována situaci ve Světové obchodní organizaci před
ministerskou konferencí v Hongkongu v prosinci 2005, vyjednávací pozici Evropské komisi a
postojům České republiky k mezinárodnímu vyjednávání o obchodních otázkách.
Obě studie přispěly ke vzniku debaty mezi představiteli české státní správy a exekutivy a
zástupců občanské společnosti o otázkách ekonomické globalizace a roli, kterou by Česká
republika v této oblasti měla zastávat.
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3.3 Česko proti chudobě
Na počátku roku 2005 stál Glopolis u vzniku koalice nevládních organizací, které společně
připravovaly kampaň „Česko proti chudobě“. „Česko proti chudobě“ je národní obdobou
celosvětové kampaně „Globální výzva k akci proti chudobě (Global Call to Action Against Poverty
– GCAP). V České republice je kampaň zaměřena především na zvyšování povědomí české
veřejnosti o Rozvojových cílech tisíciletí, o rozvojové politice České republiky a činnosti českých
NNO.
Glopolis působil od vzniku koalice až do konce roku 2005 jako neformální koordinátor aktivit
probíhající pod hlavičkou kampaně.
Podílel se na přípravě první tiskové konference (28.6.2005), kde byla kampaň oficiálně představena
novinářům. Následoval seminář, na němž byly, v návaznosti na hlavní příčiny chudoby
v rozvojovém světě, prezentovány cíle a požadavky české kampaně.
Glopolis byl hlavním koordinátorem pouličních akcí (9. – 10.9-2005) v rámci „2. dne bílé pásky“,
vrcholu české kampaně, které proběhly ve více jak desítce měst po celé České republice. Podařilo
se vybrat přes 3 000 podpisů na symbolickou bílou pásku, jenž byla předána předsedovi české
vlády Jiřímu Paroubkovi. Pouliční akce se setkaly s velkým ohlasem jak české veřejnosti, tak
českých médií, což velmi přispělo k pokračování kampaně „Česko proti chudobě“ i následujícím
roce.
V rámci aktivit kampaně „Česko proti chudobě“ proběhlo několik schůzek se představiteli
Ministerstva zahraničních věcí ČR, na nichž zástupci kampaně prezentovali její cíle a mapovali
stávající priority České republiky ve vztahu k rozvojovým zemím.
V závěru roku (2. – 4.12. 2005) Glopolis připravil evaluační, strategický a plánovací seminář
kampaně v Berouně, na němž proběhlo hodnocení uplynulého roku, detailnější diskuse o
prioritách české a mezinárodní kampaně a příprava projektu na další rok.
Zapojení do koordinace kampaně „Česko proti chudobě“ stálo Glopolis hodně sil. Vznikl však
dlouhodobý projekt, který díky rozmanitému složení aktérů, kteří se podílejí na jeho realizaci,
přestavuje ojedinělý pohled na problémy globalizace v českém prostředí. Glopolis díky kampani
načerpal cenné zkušenosti, rozšířil své kontakty a trvale zapustil kořeny v českém nevládním
prostředí.

3.4 Mediální působení
Jedním ze základních úkolů thinktanku je aktivní působení ve veřejném prostoru – účast na
veřejné debatě v hlavních médiích. Tým zaměstnanců a spolupracovníků v roce 2005 publikoval
pod hlavičkou Glopolisu 12 autorských článků. Díky aktivnímu zapojení do kampaně „Cesko proti
chudobě“ vzrostl několikanásobně počet mediálních publikací, citací a zmínek o thinktanku, a to i
v regionálních médiích.
Drtivá většina mediálního působení Glopolisu se vztahuje na tištěná média, případně jejich
zpravodajské servery. Zástupci thinktanku však byli rovněž několikrát hosty rozhlasových (BBC,
Radiožurnál) či televizních (ČT 1) debat. 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
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kruhů a školství se zájmem o sledovanou oblast). Avšak k úspěšné i v dalších médiích (např.
v Literárních novinách).
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.

3.5 Organizační činnost
Ve spolupráci s Heinrich-Boll-Stiftung a Česko-německým fondem budoucnosti uspořádal
Glopolis v roce 2005 několik seminářů na téma české i mezinárodní obchodní a rozvojové politiky.
Důraz byl kladen především na vysvětlení základní problematiky, vzájemné provázanosti
obchodu a rozvoje a důvodů, proč by se česká společnost měla těmito komplikovanými tématy
zabývat.

3.5.1 Světová obchodní organizace a privatizace vodních zdrojů, Olomouc
První ze seminářů proběhl v Olomouci (30.8.2005) v rámci Letní školy rozvojové pomoci a
spolupráce. Na semináři vystoupil ředitel thinktanku Petr Lebeda, který nejprve účastníkům
semináře nastínil v několika bodech základní úlohu Světové obchodní organizace, její postavení v
kontextu mezinárodního obchodu a hlavní témata, jimiž se tato mezinárodní organizace zabývá.
Poté převzala slovo Christina Deckwirth z německé organizace WEED, která ukázala možné
problémy, které může působit neo-liberální obchodní politika v rozvojovém světě na příkladu
privatizace vodárenských systémů z filipínské Manily či bolivijské Cochamby. Po skončení
prezentace byl zbývající čas věnován diskusi s účastníky.

3.5.2 WTO před ministerskou konferencí v Hongkongu, Bratislava
Další seminář týkající se Světové obchodní organizace a její politiky ve vztahu k problémům
v rozvojovém světě proběhl ve spolupráci s Priatelia Zeme – CEPA Bratislavě (29.11.2005). Tento
seminář byl kromě obecného seznámení s problematikou Světové obchodní organizace více
zaměřen na aktuální témata před prosincovou ministerskou konferencí v Hongkongu. Účastníci
semináře se rovněž seznámili s rámcovou pozicí Evropské unie a České republiky pro tuto
konferenci, zejména s jejich pozicí ke klíčovým problémům obchodu a rozvoje. Zbývající čas byl
věnován diskusi o tom, jak se obchodní politika v EU utváří a jakým způsobem do tohoto procesu
promlouvají evropské nevládní organizace.
3.5.3. Rozmach hypermarketů – rozdílné zkušenosti a důsledky, Brno
Třetí seminář byl zaměřen více na české prostředí a problémy, které pro české zaměstnance a
spotřebitele může představovat citelný rozmach hypermarketů v ČR. Seminář proběhl (30.11.2005)
v Brně a při jeho přípravě a organizaci Glopolis spolupracoval s nevládními organizacemi
Nesehnutí, Společností pro FairTrade a rozvojové vzdělávání a s Masarykovou universitou v Brně.
Semináře se účastnila Christina Deckwirth ze německé organizace WEED, která je autorkou studie
o působení hypermarketů v německém prostředí. Seminář o hypermarketech pomohl přiblížit
téma liberalizace obchodní politiky a jejích dopadů na konkrétním a v českém prostředí aktuálním
problému.
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3.5.4 WTO před ministerskou konferencí v Hongkongu, Praha
Poslední ze série seminářů, jemuž předcházela tisková konference, při níž byla představena studie
Glopolis „WTO před zasedáním v Hongkongu, Mezinárodní obchod a rozvoj – Pozice EU a ČR“,
se uskutečnil v Praze v Informačním centru OSN (7.12.2005). Tohoto semináře se zúčastnili vedle
odborné veřejnosti i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních věcí
ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Hospodářské komory ČR a nevládních organizací, byla
představena studie Glopolis „WTO před zasedáním v Hongkongu, Mezinárodní obchod a rozvoj –
Pozice EU a ČR“. Po prezentaci studie Glopolis následovala debata o možných způsobech, jak
sladit české obchodní zájmy s českou rozvojovou politikou.

3.6 Marshallovo pamětní stipendium MMF
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 vzájemnévztahy a poznaní na obou březích Atlantiku.
Výběrová řízení proběhla v roce 2005 proběhla ve více jak dvacítce evropských zemích.
Pražský institut pro globální politiku - Glopolis je koordinátorem výběrového řízení MMF od roku
2004 zodpovědný. Tato činnost spočívá především v oslovení sítě nominátorů, kteří nominují
jednotlivé kandidáty, komunikace s kandidáty a se členy výběrové komise a zajištění průběhu
výběrového řízení.
V roce 2005 byli vybráni tito uchazeči:
Petr Chára – zástupce ředitele soukromé školy Open Gate
Nora Fridrichová – novinářka – politické zpravodajství, Česká televize
Ondřej Liška – politický poradce, Evropský parlament
Tomáš Němeček – novinář - šéfkomentátor, Hospodářské noviny

3.7 Evropská, Visegrádská a česko-německá spolupráce (S2B Buda, IVF a
ČNFB)
Ve druhém roce svého působení Glopolis aktivně rozvíjel své kontakty na zahraniční organizace,
které se zabývají problematikou ekonomické globalizace. Dělo se tak zejména v rámci projektů
s Mezinárodním Visegrádským fondem (IVF) a s Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB).
Četné zahraniční kontakty Glopolis navázal též v rámci spolupráce se zahraničními sítěmi
nevládních organizací, zejména s Seattle to Brussels Network (S2B).
Dlouhodobá spolupráce byla navázána s World Economy, Ecology and Development (WEED)
z Německé spolkové republiky, s Protect the Future (Védelyget) z Maďarska a s CEPA – Priatelia
Zeme ze Slovenské republiky.
WEED se stal hlavním zahraničním partnerem v projektu o vzájemné výměně zkušeností a
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znalostí mezi německými a českými nevládními organizacemi, který Glopolis připravil za podpory
ČNFB. Odborníci této organizace se zúčastnili několika seminářů v roli zahraničních expertů, čímž
zvýšili zájem, jak ze strany ostatních nevládních organizací, tak i českých médií. Informace a
zkušenost, které Glopolis díky této spolupráci získal, přispěli ke zkvalitnění jeho výzkumné
činnosti i pořádaných aktivit. Je více než pravděpodobné, že tato spolupráce bude pokračovat i
v příštím roce přípravou společného evropského projektu.
Spolupráce se slovenskou CEPou a maďarským Véfegyletem vyústila ve společný projekt, který
byl podán a následně schválen Mezinárodním Visegrádským fondem. Tento projekt je zaměřen na
posilování kapacit v regionálního výzkumu v oblasti ekonomického globalizace a následného
využití získaných informací při komunikaci s médii, státní správou a politiky. Hlavní část tohoto
projektu bude realizována v průběhu následujícího roku.

3.9 Ostatní aktivity
3.9.1 Lobbovací dny v Bruselu
V druhém listopadovém týdnu (7. – 9.11.2005) se zástupci Glopolis zúčastnili lobbovacích akcí
v Bruselu, které pořádala síť evropských nevládních organizací Seattle to Brussels Network.
V průběhu lobbovacích dnů se účastníci setkali se zástupci Generálního ředitelství pro obchod,
s poslanci Evropského parlamentu a dalším představiteli evropských institucí.

4. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
4.1 Rozvaha
Rozvaha

stav k 31.12.2005

NAZEV

počáteční stav

obrat MD

obrat D

zůstatek

Peníze
Účty v bankách
Převody mezi finančními účty
Pohledávky
Jiné pohledávky

43 246,90
65 237,79
-1 600,00
29 168,75
0,00

587 374,90
1 219 072,65
541 796,31
515 049,69
55 478,00

625 735,14
1 218 871,41
541 796,31
450 248,56
2 000,50

4 886,66
65 439,03
0,00
93 969,88
53 478,00

217 773,57
NAZEV

počáteční stav

Závazky
27 355,72
Zúčtování se zaměstnanci
11 724,00
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení 3 364,00
Zúčtování daní a dotací
0,00
Přechodné účty aktiv a pasív
93 609,72

obrat MD

obrat D

zůstatek

507 737,01
195 554,32
53 698,00
13 029,00
195 581,72

515 075,53
205 804,50
55 468,00
9 070,00
151 796,90

34 694,24
21 974,18
5 134,00
-3 959,00
49 824,90

107 668,32
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4.2. Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty

za období 1.1.-31.12.2005

NAZEV

počáteční stav

obrat MD

obrat D

zůstatek

Spotřeba materiálu
občerstvení
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

138 030,12
47 932,63
6 062,00
72 922,53
586 087,30
173 560,00
40 997,00
8 621,97
1 119,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
33,19

138 030,12
47 932,63
6 062,00
72 922,53
586 087,30
173 560,00
40 997,00
8 621,68
1 086,09

1 075 299,35
NAZEV

počáteční stav

obrat MD

obrat D

zůstatek

Tržby za vlastní výkony
Jiné ostatní výnosy
Finanční výnosy
Provozní dotace

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,14
0,00
124 126,81

219 421,97
9 562,36
5 408,13
1 075 139,09

219 421,97
9 562,22
5 408,13
951 012,28

1 185 404,60

110 105,25
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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 2005
schváleno na pravidelném zasedání dne 12. 5. 2006
Dozorčí rada (dále “DR”) v roce 2005 dohlížela na aktivity “Pražského institutu pro
globální politiku – Glopolis o.p.s.” (dále “Glopolis”) v souladu se zákonem a Zakládající
listinou Glopolis.
DR se v roce 2005 sešla dvakrát, jak bylo plánováno. Během obou setkání se DR
soustředila především na zhodnocení prvního roku existence Glopolisu. Zde jsou
nastíněna stěžejní témata setkání:
•

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

•

hodnocení aktivit Glopolisu v průběhu roku 2005 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 2005 a 2006, hrubý náčrt aktivit v rozmezí let 2006 - 2008

•

dohled nad účetními uzávěrkami a průběžnými zprávami vedení

•

doporučení Dozorčí rady určené Správní radě a řediteli Glopolis

•

návrh Závěrečné zprávy za rok 2005 a stanovisko DR k roční účetní uzávěrce

Členové DR byli detailně informováni o dění v Glopolisu před každým zasedáním DR, ale
i v průběhu roku, ředitelem Glopolisu a nebo Správní radou Glopolisu. Správní rada vždy
oznámila plánované zasedání a včas poskytla agendu setkání i náležité podklady.
V roce 2005 nedošlo k žádným personálním změnám v DR. Během prvního zasedání DR
byl pan Tomáš Bělohoubek zvolen předsedou Dozorčí rady v souladu se Zakládací
listinou Glopolisu.
Glopolis včas DR předložil návrh Výroční zprávy za rok 2005, která se skládá z
následujících částí: Úvod, Představení Glopolis, Aktivity Glopolis v roce 2005 a Účetní
uzávěrka. DR náležitě prostudovala návrh Výroční zprávy a neshledala žádné nedostatky.
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DR si plně uvědomuje, že podle zákona 19 protokolu č. 248/95 Sb., účetní uzávěrka
nemusí projít auditem nezávislé auditorské firmy. Přesto všichni členové DR jednomyslně
prohlašují, že předložená Finanční uzávěrka je založena na pravdě a pravdivých údajích
ohledně aktiv, pasiv a hodnotě majetku Pražského institutu pro globální politiku –
Glopolis k 31.12. 2005 a Výkaz zisku a ztrát je v souladu s protokolem č. 563/1991 Sb.o
účetnictví.
DR nevznesla žádné námitky k činnosti Glopolisu v roce 2005.
DR by chtěla poděkovat všem zaměstnancům a dobrovolníkům za jejich snahu a pracovní
nasazení v roce 2005. DR by chtěla obzvláště zdůraznit mimořádné přispění ředitele
Glopolisu pana Petra Lebedy ke zdárnému dovršení druhého roku existence think tanku.
DR by také ráda poděkovala Správní radě za její úsilí a snahu dlouhodobě Glopolis
podporovat.
V Praze, 30.5. 2006

Za Dozorčí radu Glopolis:

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 2005.
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
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