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1. ÚVOD – ROZVOJ, RELEVANTNOST A SÍŤOVÁNÍ

Vážení přátelé,

jsem rád, že Vám opět po roce mohu předložit výroční zprávu Pražského institutu pro globální politiku 
– Glopolis, o.p.s. Jedná se již o třetí výroční zprávu. Lze říci, že Glopolis překonal nesnadná „koje-
necká“ léta a již třetím rokem úspěšně hájí svoji životaschopnost na poli kvalitní analýzy globalizace.

Všechny obtíže provázející mladý nezávislý, neziskový think-tank, jenž se navíc věnuje obtížný a 
komplikovaným tématům, nejsou ještě zdaleka překonány. Stále je nutné věnovat mnoho času ak-
tivitám, které souvisejí spíše s institucionálním zajištěním organizace, než-li se samotnou výzkumnou 
prací. Bez dobrého organizačního zázemí a víceleté finanční jistoty však není možné zajistit kvalitní 
analýzu. Proto i v uplynulém roce 2006 Glopolis věnoval značné úsilí posilování organizačního a ana-
lytického zázemí. A nutno říci, že byl úspěšný.

Ve spolupráci se zahraničními partnery připravil projekt, který byl podán u Evropské komise. Už 
samotná příprava projektu znamenala významné rozšíření zkušeností zaměstnanců Glopolis. O 
to příjemnějším výsledkem investované energie a úsilí byla zpráva Evropské komise o schválení 
předloženého projektu na sklonku roku 2006. Z ostatní přihlášek, které  Glopolis v průběhu roku 
připravil byly z více jak dvou třetin úspěšný. Rok 2006 jednoznačně přispěl ke stabilizaci organizace 
a umožnil víceleté plánování, nikoliv jen „přežívání“ z roku na rok.

V analytické oblasti Glopolis rovněž rozšířil a prohloubil své schopnosti a znalosti. Díky projektu s 
Presidency Fund a pokračující spolupráci s nadací Heinrich Böll Stiftung mohl Glopolis v průběhu roku 
navázat spolupráci se čtyřmi analytiky. Jednalo se stále „jen“ o externí spolupracovníky, ale přesto se 
oproti předchozímu období jedná o výrazný posun. Analýza koherence obchodní a rozvojové poli-
tiky, jenž byla hlavním tématem analytické činnosti, přinesla spolupráci s prestižními institucemi jak v 
České republice, tak v zahraničí. Díky této analýze se Glopolis též dostal blíže k pravé podstatě a ná-
plni své práce – k NGO Advocacy, tedy veřejné obhajobě a prosazování výsledků analytické práce.
 
Na domácí nevládní půdě Glopolis pokračoval v posilování svých kontaktů s ostatními nevládním 
organizacemi. Dál pokračoval ve svých plánovacích a koordinační aktivitách v rámci kampaně Česko 
proti chudobě. Velmi aktivně se zapojil do práce Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, jehož se 
stal v roce 2006 členem. Glopolis rovněž stál u zrodu iniciativy, jež by měla vést k pevnější spolupráci 
českých nevládních organizací při přípravě českého předsednictví Evropské unii v roce 2009.

Zdá se, že Glopolis se pozvolna stává respektovaným a vyhledávaným účastníkem veřejné debaty o 
globálních tématech. Samozřejmě zbývá řada věcí, které je potřeba zlepšovat. Bude-li se budoucnost 
Glopolis i nadále slibně vyvíjet závisí na podpoře našich sponzorů  partnerů, členů správní a dozorčí 
rady, zaměstnanců a dobrovolníků a v neposlední řadě našich nejbližších. Věřím, že si tuto podporu 
uchováme i do dalších let. 

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 stano-
visek, 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 otevírání 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.
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Analyzovat globalizaci:

 vytvořit síť domácích odborníků a kvalitní odborné zázemí;

 být spolehlivým zdrojem informací pro politiky a odborníky, vládní instituce, nevládní or 
 ganizace, média, soukromý sektor a střední a vysoké školy;

 analyzovat klíčové mezinárodní události, procesy a instituce, přibližovat souvislosti a  
 důsledky jejich fungování českému prostředí;

 sledovat a vyhodnocovat rozvojovou, obchodní, zemědělskou a klimatickou politiku  
 spolu s dalšími politikami, kterými ČR reaguje na globalizaci;

 poskytovat v této oblasti studentům a mladým lidem prostor k rozvoji jejich vědomostí a  
 k 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 
 vám.
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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

2.5. TÝM

Stálí zaměstnanci:
 
Ondřej K o p e č n ý (finanční manažer)

Petr P a t o č k a (projektový asistent)
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Projektoví zaměstnanci:

Tamara K a f k o v á (projektová manažerka)

Mária F e r e n c o v á (analytička)

Viktor P i o r e c k ý (projektový manažer)

Thomas K u l i d a k i s (analytik)

Dobrovolníci:
 
Vanessa B u t h

Tereza K r e j č o v á

Technická pomoc:

Stanislav A d á m e k

Michal H o r á k

Účetnictví:

Jaroslav S k u h r o v e c

2.6. SPONZOŘI A PARTNEŘI

Finanční příspěvky:

Presidency Fund 
Česko proti chudobě
Heinrich-Böll-Stiftung
International Visegrad Fund
Česko-německý fond budoucnosti
German Marshall Fund of the United States
Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů
Forum pro rozvojovou spolupráci
Seattle to Brussels Network
Evert Vermeer Foundation
Trialog
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In-kind:

ActionAid International
Friends of the Earth Europe
Institute for Agriculture and Trade Policy
Ministerstvo zahraničních věcí Finska 
Federální ministerstvo zahraničních věcí Rakouska
Ústav mezinárodních vztahů
Briggite Luggin a Ondřej Liška
Pirjo a Ahti Huomo
René Kubášek
WEED

Materiální pomoc:

Kristýna Balajová
Motorola ČR, spol s.r.o
Sdružení zdravotně postižených
Radek Vychytil
Domov Sue Ryder
Michal Horák
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3. AKTIVITY

3.1 Institucionální konsolidace

I ve třetím roce existence Glopolis bylo klíčovou aktivitou posilování vlastních kapacit a in-
stitucionálního zázemí.  Základním předpokladem úspěšného rozvoje jakékoliv organizace 
– a thinktanku zvlášť -  je dostatek institucionálních kapacit a příslušných finančních zdrojů 
(nad rámec finančních prostředků vázaných na konkrétní aktivity a projekty).  Glopolis pro-
to začal při volbě grantových projektů, kterým věnoval svou prioritní pozornost, pozorněji 
zvažovat nejen kvantitu, ale též kvalitu – charakter finanční podpory. 

Úsilí získat takový typ grantů, který Glopolisu umožní hradit nejen běžnou provozní režii 
(nájmy, telefony), ale zejména umožní za rozumnou odměnu zaměstnat odborné (ana-
lytiky) a další (finanční a administrativní) pracovníky na dobu delší než několik měsíců, 
se stalo průřezovou aktivitou po celý rok. Od postupného zajišťování většího objemu 
dlouhodobějších institucionálních prostředků se pak odvíjely další kroky rozvoje Glopolis.

Rozhodujícím obdobím byl únor a březen roku 2006, kdy došlo za koordinace německé 
partnerské organizace společně s maďarskými partnery k naplánování 3-letého mezinárod-
ního projektu, sepsání přihlášky a jejímu podání u Evropské komise. Tvorba náročné evrop-
ské grantové přihlášky by však nebyla možná bez kapacit a alespoň roční existenční jistoty.  
Zisk nových grantů od Heinrich Böll Stiftung a zejména  Presidency Fund na začátku roku 
2006  právě takovou jistotu do existence Glopolisu vnesl: více zaměstnanců s možností 
účinnější dělby práce, specializace a profesionalizace a v neposlední řadě více kapacit pro 
vlastní výzkumnou, analytickou a „policy“ činnost.

3.2 Obchodní politika a rozvoj – od „policy“ k „advocacy“ 

„Policy“ práce Glopolisu (sledování a kritický rozbor národních a evropských resortních 
politik s důsledky pro formování globalizace a rozvojové země)  se v roce 2006 tématicky 
držela zaměření na obchodní politiku. Vycházela z publikace „WTO před Hongkongem - 
Mezinárodní obchod a rozvoj. Pozice ČR a EU“, kterou Glopolis vydal v prosinci 2005. 
Nicméně ambicí Glopolisu bylo postoupit od analýzy globálních témat obchodní politiky (a 
rozvoje) k analýze procesu její tvorby v ČR (a EU), a otevřít si tak prostor k více lokalizo-
vané „advocacy“ práci (veřejná obhajoba rozvojových cílů, vlastních pozic a konkrétních 
kroků k jejich dosažení v ČR pomocí kampaní a práce s veřejností, médii, státem a zej-
ména politiky).

Po publikaci  (z roku 2005) proto v roce 2006 následovala (zatím nepublikovaná) studie 
„Mapování tvorby obchodní politiky v ČR“. Této studii předcházel rozsáhlý primární výzkum 
mezi příslušnými institucemi a odborníky v ČR, jehož výsledkem byla též cenná databáze 
včetně kontaktů a posílení sociálního kapitálu Glopolis. 

Obdobný výzkum tvorby obchodní a rozvojové politiky inspirovaný metodikou Glopolisu byl 
v rámci projektu pro Mezinárodní visegrádský fond proveden partnerskými organizacemi 
na Slovensku a v Maďarsku. Souhrnným výstupem všech tří národních výzkumů a studií se 
pak v roce 2007 stala srovnávací regionální analýza Glopolisu.
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Na základě zmapování procesu tvorby obchodní politiky na podzim 2006 vznikla srovná-
vací analýza „Jak zvýšit koherenci mezi tvorbou obchodní a rozvojové politiky v ČR“ s 
případovými studiemi finského a rakouského modelu, která již obsahovala sedm konkrét-
ních doporučení pro změny v české politické praxi (první Policy Paper Glopolisu).

Tato doporučení byla představena (prostřednictvím shrnutí analýzy v podobě Policy Brief) 
a diskutována na stejnojmenném mezinárodním semináři, který se uskutečnil 9. října 2006 
v Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou jeho místopředsedy  Petra Pitharta. 
Problematika koherence politik pro rozvoj se v EU těší rostoucí pozornosti, která umožnila 
získat pro seminář podporu nových sponzorů a řadu zahraničních odborníku (např. z Gen-
erálního ředitelství Evropské komise pro obchod, ženevského rozvojového thinktanku a 
zástupce finského a rakouského ministerstva zahraničí). Pro dopad na ČR však byla mezi 
45 účastníky důležitější účast zástupců ministerstev zahraničí a průmyslu a obchodu, dvou 
senátorů a poslance.  

V roce 2006 se Glopolis také ve zvětšené míře věnoval neformálnímu dialogu o obchodní 
politice a obhajobě pro-rozvojových přístupů mezi českými politiky a klíčových institucí 
zástupci státní správy, zejména pracovníky ministerstva průmyslu a obchodu a diplomaty 
na Stálém zastoupení České republiky při Evropských společenstvích v Bruselu.  
    

3.3 Prohlubování znalostí a posilování „advocacy“ dovedností

Analýza procesů tvorby obchodní politiky v ČR a EU stejně jako dialog s politiky, zástupci 
státní správy, novináři a aktivními organizacemi české i regionální občanské společnosti 
však během roku 2006 nadále potvrzovaly nedostatek kapacit – lidí, znalostí a dovedností 
- pro účinnou policy a advocacy práci v oblasti obchodní politiky a rozvoje. Glopolis proto 
věnoval část svých kapacit systematičtějšímu úsilí rozšířit okruh lidi a organizací, kteří se 
tématům globalizace a rozvoje věnují,  prohloubit jejich znalosti o problematice a posílit 
„advocacy“ dovednosti.

Hlavním nástrojem v tomto úsilí (a klíčovou aktivitou Glopolisu na jaře 2006) byl regionální 
seminář “Globalization, Sustainable Development and Trade – Policy Issues, Advocacy 
Skills and Needs of Central and Eastern European NGOs” (Globalizace, udržitelný rozvoj 
a obchod – problémy, dovednosti a potřeby nevládních neziskových organizací ve střední 
a východní Evropě). Ve spolupráci s evropskou síti Seattle to Brussels Network se seminář 
uskutečnil 21.-24. května 2006 v Praze. Semináře se zúčastnilo 64 zástupců a odborníků 
z českých, regionálních, německých a evropských nevládních organizací, včetně zástupců 
koalice Česko proti chudobě.

Dne 2. srpna 2006 Glopolis uspořádal ve spolupráci s Fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 
pracovní dílnu pro členské organizace s americkou profesorkou neziskového managementu 
Beryl Levinger. Vzdělávací aktivity Glopolisu se realizovaly na různých místech ČR i při jiných 
příležitostech, jakými byly univerzitní přednášky, školení či pracovní dílny organizované jinými 
organizacemi (např. v rámci Letní školy rozvojové spolupráce UP Olomouc pro středoškoláky i 
vysokoškoláky). Naopak zaměstnanci a spolupracovníci Glopolisu se účastnili řady domácích 
i zahraničních seminářů a konferencí vedoucích k prohloubení vlastních kapacit Glopolisu.
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3.4 Mediální působení

V roce 2006 došlo oproti předchozím rokům k mírnému ústupu Glopolisu z české mediál-
ní scény. Pasivní vystoupení v médiích navíc zcela převažovala nad vlastními aktivními 
příspěvky, především novinovými komentáři. Mezi hlavní důvody patřily: strategické ro-
zhodnutí věnovat se výzkumu, analýze a přímé komunikaci s politiky více než médiím,  užší 
zaměření Glopolis čistě na obchodní politiku v kombinaci s rokem charakteristickým nižší 
aktivitou globální občanské společnosti (jako jsou kampaně) i minimem významných mez-
inárodních událostí, které pro Glopolis tradičně patří mezi hlavní důvody zvýšené mediální 
aktivity a přítomnosti. 

Při zhruba tuctu mediálních vystoupení však zůstala zachována jejich pestrost – od citací 
v novinových článcích, přes telefonické vstupy v rozhlasu až po živá vystoupení v tele-
vizi. Navzdory odmítnutím vystoupit v některých mediích, se podařilo zachovat či dokonce 
rozšířit kontakty Glopolis s různými novináři. Tématické konzultace doplňovala doporučení 
na vhodnější zástupce občanské společnosti pro vystupování v médiích k tématům, jež 
nebyla v roce 2006 prioritou práce Glopolisu.

3.5 Národní sítě a mezinárodní spolupráce

V rámci kampaně Česko proti chudobě se v roce 2006 ve dnech 15. a 16. září opět uskutečnily 
celonárodní „Dny bílé pásky“, k nimž Glopolis vydatně přispěl plánovacími, koordinačními 
a organizačními aktivitami, zejména v Praze.  Po celé České Republice se v těchto dnech 
konaly pouliční akce, kulturní akce a byly postaveny informační stánky. Snaha o mediální 
aktivitu a maximální zapojení veřejnosti byla velmi úspěšná. Na většině míst lidé podepis-
ovali velké bílé pásky s požadavky kampaně.

Rok 2006 se rovněž stala rokem vstupu Glopolisu do národní platformy rozvojových nev-
ládních organizací FoRS (Fóra pro rozvojovou spolupráci). Thinktank se hned na podzim 
zapojil aktivně do koncipování pracovní skupiny Policy a pracovní skupiny pro přípravu 
českého předsednictví EU. Spolupráce s dalšími NNO však šla za rámec rozvojových or-
ganizací a zahrnovala i ekologické, politické a další české NNO.

V roce 2006 se rovněž zintensivnila mezinárodní spolupráce Glopolisu. Oddělené pro-
jekty s německou WEED a s maďarskou Védegylet se neprotnuly jen během regionálního 
semináře, ale vyústily nakonec ve zmíněnou společnou evropskou přihlášku, podpořenou 
na konci roku Evropskou komisí. Glopolis se také účastnil strategických setkání evropské 
sítě obchodních NNO S2B (Seattle to Brussels) a její mateřské sítě globální OWINFS (Our 
World Is Not For Sale).

3.6 České předsednictví EU - přípravy

Jednou z posledních aktivit Glopolisu v roce 2006 byly prvotní snahy zaktivizovat českou 
občanskou společnost k přípravám českého předsednictví Rady EU (1. polovina 2009).         
V návaznosti na senátní seminář ke koherenci české obchodní politiky pro rozvoj a ve 
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spolupráci s Masarykovo dělnickou akademií byl 22. listopadu 2006 zorganizován neformální seminář na 
toto téma na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod společnou záštitou předsedů zahraničního 
výboru a výboru pro evropské záležitosti. 

Více než 40 účastníků z řad poslanců, senátorů, zástupců ministerstva zahraničí, občanské společnosti, 
zainteresovaných akademiků a vedoucího Stálého zastoupení v Bruselu se ve velmi otevřené a kvalitní 
diskusi shodli na potřebě aktivního vstupu občanské společnosti do příprav předsednictví. Koordinační tým 
pro tuto iniciativu, jež se na parlamentním semináři neformálně ustavil, se za aktivní účasti Glopolis sešel 
ještě do konce roku, aby probral možný charakter a proces utváření národního evropského fóra.

Výstupy této iniciativy a možné podoby zapojení rozvojových NNO a jejich platformy do příprav předsednictví 
pak Glopolis začal hned projednávat v rámci FoRS. Rovněž na základě zkušeností z výzkumných rozhovorů 
se zástupci finských a rakouských platforem Glopolis na přelomu roku sestavil pro FoRS tématický doku-
ment a aktivně se zapojil do práce nové pracovní skupiny FoRS pro předsednictví.

3.7 Marshallovo pamětní stipendium

Za koordinace Glopolis proběhlo dne 30.října 2006 již čtvrté výběrové řízení  Marshallova pamětního sti-
pendia (Marshall Memorial Fellowship), jež je příležitostí pro mladé a talentované Češky a Čechy jak se 
blíže seznámit s různými podobami amerického života a společnosti. Výběrová komise vybrala následující 
čtveřici kandidátů: Luboše Veselého (analytik, AMO), Janu Tesařovou (projektová koordinátorka, Veronica), 
Petra Fischera (novinář, HN), Erika Taberyho (novinář, Respekt) a jako náhradnici Martu Kozákovou (pro-
jektová koordinátorka, OSF).

3.8 Zajištění finančních zdrojů

Vedle již zmiňované přihlášky mezinárodního konsorcia podané v březnu u Evropské komise byla většina 
fundraisingových aktivit soustředěna na září, říjen a listopad roku 2006. 

K 29. září byl zpracován a odevzdán návrh projektu v rámci grantové uzávěrky Česko-německého fondu 
budoucnosti (ČNFB) na období od ledna 2007 do listopadu 2007. Předmětem projektu je přenos zkušeností 
německých nevládních organizací při účasti na veřejném rozhodování a praktický trénink dovedností 
českých nevládních organizací německými odborníky. Hlavní aktivity projektu  se skládají ze dvou seminářů 
a průběžného mapování německých zdrojů. Tento projekt byl schválen a Glopolis získal od ČNFB 100 000 
Kč.
  
K 31.říjnu byl vypracován a odevzdán  návrh projektu v rámci grantové uzávěrky Ministerstva  zahraničních 
věcí na období od ledna 2007 do prosince 2007. Hlavím cílem projektu je   posilování kapacit NNO a 
klíčových  multiplikátorů v ČR pro analýzu a aktivní spoluúčast na  veřejném rozhodování a tvorbě politik s  
dopadem na rozvojové země s důrazem na naplňování Globálního partnerství pro rozvoj. Také tento projekt 
s rozpočtem téměř          500 000 Kč byl Ministerstvem zahraničních věcí schválen.  
   
Během listopadu byl vypracován a odevzdán návrh tříletého projektu pro 2. kolo  grantové uzávěrky CEE 
Trust Fund. Návrh projektu schválen nebyl a bude nadále rozpracován a doplněn  pro nové podání v létě 
2007.
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4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

4.1. ROZVAHA
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4.2 Výkaz zisku a ztráty
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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 2006

   schváleno na zasedání dne 28. června 2007.

Dozorčí rada (dále “DR”) v roce 2006 dohlížela na aktivity “Pražského institutu pro 
globální politiku – Glopolis o.p.s.” (dále “Glopolis”) v souladu se zákonem a Zakládající 
listinou Glopolis.

V průběhu roku 2006 se DR soustředila především na finanční a organizační zajištění 
organizace. Dále se zabývala následujícím tématy: 

 
 plnění zákonných povinností vyplývajících ze založení a fungování obecně    
 prospěšné společnosti (o. p. s.) Glopolis
 
 hodnocení aktivit Glopolis v průběhu roku 2006
 
 hodnocení, zda aktivity Glopolis naplňují určené cíle a poslání organizace a  
 zároveň jsou v souladu se statutem společnosti a požadavky zákona
 
 revize plánu aktivit na rok 2006 a 2007, plán projektů a aktivit na léta 2007– 
 2009
 
 dohled nad účetními uzávěrkami a průběžnými zprávami vedení 
 
 návrh Závěrečné zprávy za rok 2006 a stanovisko DR k roční účetní uzávěrce

Členové DR byli v průběhu roku informování o dění v organizaci ředitelem Glopolisu a 
nebo Správní radou Glopolisu. Správní rada vždy oznámila plánované zasedání a včas 
poskytla agendu setkání i náležité podklady.

Předsedovy DR Tomáši Bělohoubkovi byl v souladu se Zakládací listinou prodloužen 
mandát o další tři roky.  K žádným dalším úpravám funkčních období členů DR ani k 
personálním obměnám složení DR v roce 2006 nedošlo. 

Glopolis včas DR předložil návrh Výroční zprávy za rok 2006, která se skládá z 
následujících částí: Úvod, Představení Glopolis, Aktivity Glopolis v roce 2006 a Účetní 
uzávěrka. DR náležitě prostudovala návrh Výroční zprávy a neshledala žádné ne-
dostatky.
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Členové DR podrobně prostudovali účetní uzávěrku za rok 2006 a 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. 2006 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 2006.

DR by chtěla poděkovat všem zaměstnancům a dobrovolníkům za jejich snahu a pra-
covní nasazení v roce 2006. Rovněž by DR ráda poděkovala Správní radě za její úsilí 
a snahu dlouhodobě Glopolis podporovat. 

V Praze, 28.června 2007.

Za Dozorčí radu Glopolis: 

                                           
              Tomáš Bělohoubek
     Předseda Dozorčí rady Glopolis
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4.4. VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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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 2006.

Především bychom chtěli poděkovat následujícím lidem:

Marta Lebedová, Jan Kára, Václav Šmejkal, Michael Romancov, Martin Ehl, Stanis-
lav Adámek, Michal Horák, Tomáš Bělohoubek, Václav Viktora, Tereza Hrabáková, 
Ondřej Liška, Brigitte Luggin, Barbara Tůmová a Miloš Kopečný, Martin Konečný, 
René Kubášek, Jörg Forbrig, Yael Ohana, Samuel Kašpar, Adéla Bodiová, Jan Ko-
hout, Václav Bělohradský, Ondřej Nádvorník, Veronika Divišová, Corinna Horst, Dana 
Hátleová, David Červenka, David Kořínek, Ditta Dolejšová, Petr Drulák, Helena Ack-
ermanová, Helena Markusová, Josef Hynek, Václav Bartuška, Libor Stejskal, Takeaki 
Hori, Klára Ehlová, Martin Náprstek, Michal Kaplan, Miroslav Somol, Pavel Nováček, 
Marián Jahoda, Petr Halaxa, Petr Jelínek, Michal Procházka, Soňa Dederová, Dagmar 
Trkalová, Jana Krczmářová, Tomáš Chlebeček, Vojtěch Kotecký, Zuzana Drhová, Amin 
Tarzi, Beryl Levinger, Hana Ripková, Jan Haverkamp, Adéla Kubíčková, Charly Poppe, 
Mariano Iossa, Alexandra Strickner, Carin Smaller, Martin Köhler, Peter Wahl, Réka 
Hunyadi, Gábor Scheiring, Roman Havlíček, Radek Vychytil.
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6. KONTAKT

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.

Prague Global Policy Institute - Glopolis
Karlínské nám. 186 03 Praha 8
Česká republika

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

www.glopolis.org 

Od června 2007 ZMĚNA SÍDLA:

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.

Prague Global Policy Institute - Glopolis
Na Zájezdu 4
101 00 Praha 10
Česká republika

Tel:  +420 272 661 133
Fax: +420 272 661 132 
Email: info@glopolis.org 
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