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1. ÚVOD – ROZVOJ, RELEVANTNOST A SÍŤOVÁNÍ

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

otevíráte již čtvrtou výroční zprávu Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis. S potěšením 
konstatuji, že je opět zprávou o něco profesionálnější a optimističtější.  Rokem 2007 Glopolis vs-
toupil do nové fáze své existence, zejména díky odstartování tříletého mezinárodního projektu 
Evropské komise. Vnitřní  rozvoj organizace i silnější zaměření na politickou analýzu a obhajobu 
šly ruku v ruce s aktivní přípravou na české předsednictví Rady EU a intenzivní aktivitou v řadě 
nevládních sítí.

Základní zpráva zní: Glopolis se zdvojnásobil. O změně svědčí zejména čísla z finanční závěrky 
– obrat Glopolis se oproti roku 2006 zvýšil z 1,4 na 3,3 milionu Kč a počet stálých zaměstnanců 
vzrostl ze tří na šest (nemluvě o externích smlouvách). Thinktank musel změnit svou karlín-
skou kancelář o výměře 25m2 na novou kancelář na Královských Vinohradech o ploše 51m2. 
Adekvátně tomu vzrostl i počet publikací, organizovaných akcí a zejména objem kontaktů a 
komunikace. Ač potěšující, tato čísla nejsou rozhodující.

Oč běží v thinktanku je zejména kvalita a relevantnost práce. Zdaleka ne všechny výsledky naší 
práce jsou hmatatelné či měřitelné. Ty nejcennější, jako například názorový posun u vlivných 
jednotlivců či skupin, mohou být takřka nepostřehnutelné. A asi nikdy je nelze jednoznačně 
vysvětlit pouze aktivitou té či oné organizace.  Přestože aktivity vedoucí k těmto výsledkům 
často nelze vklínit do projektové logiky, jsme přesvědčení, že je třeba na nich dlouhodobě a 
systematicky pracovat.

Hlavní přínos evropské finanční injekce spočívá ve stabilizaci celé organizace na několik let 
dopředu. Více lidí a fyzického prostoru Glopolis přineslo především zvýšení kapacit pro vlastní 
“thinktankovou” činnost a organizační rozvoj, tedy časový prostor pro ten druh aktivit, na které 
se v projektech doposud většinou nedostávalo.

Glopolis se proto v roce 2007 mohl na jednu stranu mnohem více věnovat hlubšímu výzku-
mu a politické analýze, reagovat na větší počet více aktuálních témat, vyvíjet vlastní pozice a 
doporučení – a hlavně je sdílet s politiky. Z řady jejich reakcí se zdá, že Glopolis se jako profe-
sionální thinktank zase o něco pevněji usadil v povědomí českých státních úředníků, poslanců i 
médií, přestože od aktivní snahy o větší přítomnost v médiích v posledních dvou letech záměrně 
ustoupil, aby své kapacity napřel do oblastí s vyšší prioritou.

Na straně druhé tedy mohl více kapacit věnovat právě těmto důležitým úkolům.  Růst Glopolis 
umožnil větší specializaci a dělbu práce uvnitř vlastní organizace, zkvalitnění administrativního 
zázemí a manažerských systémů. Sem patří i zvyšování odbornosti týmu Glopolis a jeho doved-
ností, jako jsou facilitování spolupráce mezi velmi různými organizacemi, vystupování v médiích, 
vedení debat s vysoce postavenými vládními úředníky, strategické plánování či umění shrnout 
složitá témata do několika málo klíčových poselství.

Díky příchodu nové analytičky z Belgie, Aurèle Destrée, se z Glopolis stala multikulturní a mul-
tilingvní organizace. Jedná se o nezanedbatelný přínos, protože přítomnost cizinky (kromě 
pozitivního vlivu na genderovou rovnováhu) nejen prohlubuje jazykové vybavení dalších 
zaměstnanců, ale obohacuje  myšlení, komunikaci i celkovou atmosféru v organizaci.  Hlavním 
pracovním jazykem  Glopolis je tedy od roku 2007 definitivně angličtina.
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Dvěma novými a hlavními tématy Glopolis se na několik let staly zemědělská politika a změna kli-
matu. Opět prizmatem organizace, která usiluje především o obhajobu zájmů nejchudších komunit 
planety. A s důrazem na ekonomický rozměr témat, který by i nadále měl zůstat charakteristickou 
přidanou hodnotou našich politických analýz. Naopak Glopolis v roce 2007 poněkud ustoupil od své-
ho zaměření na obchod – i v důsledku zamrzlých jednání ve Světové obchodní organizaci.

Druhý silný impulz pro rozvoj Glopolis v roce 2007 rovněž souvisel s členstvím v Evropské unii. 
Již od podzimu 2006 se thinktank účastnil diskuzí o přípravách českého předsednictví Rady EU. 
Předsednictví vnímáme především jako příležitost – šanci na prohloubení znalostí o tématech a 
procesech evropské i české politiky, šanci na utvoření nových kontaktů a na širší spolupráci napříč 
odbornými tématy i společenskými sektory (mezi státem, občanskou společností a podnikatelskou 
komunitou).

V tomto duchu proto Glopolis aktivně podporoval spolupráci s dalšími organizacemi občanské 
společnosti a aktivní dialog se státní správou již v roce 2007, ačkoli české předsednictví se odehraje 
až v první polovině roku 2009 a klíčová rozhodnutí padnou teprve v průběhu roku 2008.

Práce v sítích vůbec  pak byla třetím důležitým pilířem aktivit Glopolis v roce 2007. Již od samého 
počátku Glopolis stála v jádru naší práce filozofie, že jakákoli významnější změna je v současné době 
možná pouze prostřednictvím spolupráce mezi různými zainteresovanými aktéry.  Pro neziskové or-
ganizace se snahou ovlivnit politiku to platí dvojnásob. Větší posun k “policy” práci tak Glopolis logicky 
posunul i k většímu důrazu na koordinaci s prací dalších organizací, zejména těch střešních.

Kromě iniciativy mezi českými “nerozvojovými” organizacemi se zájmem o evropská témata a poli-
tiku před nadcházejícím českým předsednictvím Glopolis začal být více aktivní i v platformě českých 
rozvojových a humanitárních nevládních organizací (FoRS) a jejím prostřednictvím pak v evropské 
konfederaci CONCORD.  Myslím, že jsme opět o něco více upevnili své místo uzlu spojujícího různé 
sítě i mozku, který na základě analytického vhledu nabízí tvořivá a relevantní, syntetická doporučení 
pro strategické směřování (politiku, chcete-li) různých skupin organizací občanské společnosti.

Aktivní působení v národních a mezinárodních sitích však působí i opačně. Dále přispělo ke zvyšování 
odbornosti a prohlubování politických zkušeností Glopolis, ale také k větší pružnosti a otevřenosti or-
ganizace jak vůči užší expertní poptávce (např. v rámci koherence politik pro rozvoj) a novým formám 
práce (síťová organizace), tak širším tématům a společenským potřebám. Obecná role organizací 
občanské společnosti při politickém rozhodování, při působení na veřejnost, i jejich vlastní (ideová a 
finanční) nezávislost a vnitřní zodpovědnost patří mezi taková nová obecnější, ale nelehká témata pro 
Glopolis v nastávajících letech.

Vývoj neziskového sektoru, globalizace a rozvojové spolupráce se nezastaví ani v roce 2008. Rád 
bych věřil, že následující řádky pro Vás budou zajímavým dokladem jak o pokroku, tak o pestrosti a 
přinosnosti nezávislého globalizačního thinktanku Glopolis, k níž mnozí z Vás přispěli.

Děkujeme za podporu!

Petr Lebeda, ředitel

V Praze dne 27. června 2008
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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

2.1.1. 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 problémech a aktivně a odpovědně zapojit ČR do řešení globální problematiky.

2.1.2. 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, ve střední a   
 východní Evropě i na celoevropské úrovni;

 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

Správní rada o. p. s.:

Jan K á r a – ředitel odboru OSN na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (předseda, do 31. 10. 2007)

Michael R o m a n c o v  – vysokoškolský pedagog na univerzitách v Praze

Václav Š m e j k a l – vysokoškolský pedagog na univerzitě v Praze

Miroslav S o m o l – náměstek generálního ředitele EGAP (od 1. 11. 2007)

2.3. DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada o. p. s.:

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

Ředitel o. p. s.:

Petr L e b e d a

2.5. TÝM

2.5.1. Stálí zaměstnanci:

Ondřej K o p e č n ý (projektový manažer)

Tomáš Ch l e b e č e k (finanční manažer)

Aurèle D e s t r é e (analytička)
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Marek V a c u l í k (analytik)

Petr P a t o č k a (projektový asistent)

2.5.2 Projektoví zaměstnanci:

Kristýna B a l a j o v á (analytička)

Eva F í n k o v á  (projektová asistentka)

2.5.3. Externí spolupracovníci:

Mária F e r e n c o v á (analytička)

2.5.4. Technická podpora:

Matěj K n a p p

Michal H o r á k

Roman B i t t n e r

2.5.5. Účetnictví:

Jaroslav S k u h r o v e c

Ivana H r y ch o v á

2.6. SPONZOŘI A PARTNEŘI

2.6.1. Finanční příspěvky a zakázky:

Evropská komise

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
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Česko-německý fond budoucnosti

German Marshall Fund of the United States

International Visegrad Fund

Presidency Fund

Česko proti chudobě

Fórum pro rozvojovou spolupráci

ActionAid International

Trialog

CONCORD

Verband Entwicklungspolitik

Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung (WEED)

DataLine Technology, s. r. o.

2.6.2. Materiální pomoc:

Motorola, Česká republika

Ústav mezinárodních vztahů

Domov Sue Ryder, o. p. s.
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3. AKTIVITY

3.1. ZEMĚDĚLSKÁ A OBCHODNÍ POLITIKA A ROZVOJ

3.1.1. Výzkum, policy a advocacy

Sekce Glopolis pro zemědělskou a obchodní politiku a rozvoj vznikla na jaře 2007. Během 
prvního roku svojí existence se zaměřila především na postupné budování svých odborných 
kapacit prostřednictvím mapování informačních zdrojů, identifikace klíčových politických té-
mat, angažovanosti v evropských sítích NNO pracujících na zemědělské a obchodní prob-
lematice a v neposlední řadě navázáním kontaktů s relevantními českými partnery (Minis-
terstvo zemědělství a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Asociace soukromých zemědělců, 
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Agrární komora, Potravinářská komora ad.).

Central and Eastern European Capacity-building Seminar: Agriculture, Climate and 
Development Alternatives – NGO advocacy, Praha, 20.  – 23. května 2007:

Druhý den regionálního semináře byl zaměřen výlučně na problematiku zemědělství, ob-
chodu a rozvoje. Jako hlavní podklad pro diskuzi Glopolis zpracoval a prezentoval studii o 
klíčových problémech, kterým čelí chudí farmáři v rozvojových zemích z důvodu nerovné 
liberalizace trhů. Následující panelová diskuze a workshop se pokusily identifikovat hlavní 
společné výzvy, kterým čelí farmáři na Severu i na Jihu, a hledat udržitelné alternativy ve 
prospěch chudých.

Agriculture and Development: Towards Alternatives (studie v anglické a české ver-
zi):

Tato studie předkládá obecný úvod do problematiky zemědělství a rozvoje. Především 
objasňuje, proč zemědělství představuje strategický nástroj pro rozvoj v chudých zemích. 
Za druhé předkládá úvod do globálního politického kontextu, v němž při používání 
necitlivých přístupů a nástrojů často dochází k podkopávání úlohy zemědělského sekto-
ru jako přirozeného klíče k udržitelnému rozvoji. Konkrétně se jedná o problematiku kli-
matických změn, biopaliv a nerovné liberalizace trhů se zemědělskými produkty. Za třetí 
se pokouší definovat základy pro vybudování takového globálního politického prostoru, 
v němž by se podstatně více respektovaly zájmy chudých lidí v celém rozvojovém světě. 
Konečná verze této studie bere v úvahu zpětnou vazbu, která byla získána v průběhu re-
gionálního semináře.

Zemědělství a společná zemědělská politika EU (pracovní studie v české verzi):

Tato pracovní studie popisuje pět klíčových aspektů evropské zemědělské politiky a 
předkládá jejich kritiku. Jedná se o spravedlivou distribuci dotací, oprávněné požadavky 
spotřebitelů, ochranu životního prostředí, relevanci SZP pro české zemědělství a omezení 
jejích negativních vlivů na rozvojové země.
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Hypertext zemědělství a globalizace (mapování informačních zdrojů v české a an-
glické verzi):

Tento dokument představuje výběr relevantních informačních zdrojů dostupných na inter-
netu, které se zabývají problematikou zemědělství, obchodu a rozvoje. Měl by pomoci svým 
uživatelům pochopit důležitost zemědělského sektoru pro rozvoj a hlavních faktorů, které 
ovlivňují zemědělskou a potravinářskou výrobu v rozvojových zemích směrem k možným 
alternativám k současné situaci.

Schůzka pracovní skupiny pro zemědělství, Praha, 20. září 2007:

Glopolis zorganizoval neformální setkání zástupců NNO, profesních organizací a nezávis-
lých expertů zabývajících se problematikou českého zemědělství. Hlavním cílem byla 
výměna názorů na otázku, co jsou klíčové problémy a požadavky jednotlivých aktérů týka-
jících se českého zemědělství a společné zemědělské politiky EU.

3.1.2. Koherence politik pro rozvoj

Jednotícím tématem práce zemědělské a obchodní sekce Glopolis v roce 2007 byla kon-
cepce koherence politik pro rozvoj (Policy Coherence for Development – PCD). Vzhle-
dem ke svému zaměření sekce sledovala především soudržnost současné zemědělské a 
obchodní politiky České republiky a Evropské unie s rozvojovými cíli tisíciletí (Millen-
nium Development Goals – MDGs). Závěry z tohoto procesu jsou cenným východiskem pro 
další práci Glopolis na poli NGO Advocacy (veřejné obhajoby), zejména v procesu příprav 
českého předsednictví Rady EU a v jeho průběhu. Takto nastavený výzkumný záměr nelze 
uskutečnit bez analýzy evropského rámce společných politik, v němž se české strategie 
utvářejí. Výzkum a mapování informačních zdrojů proto pokrývaly jak český, tak evropský 
politický prostor.

Ve snaze získat co nejvíce informací o aplikaci nástrojů, které mohou vést k větší ko-
herenci politik pro rozvoj, a o obsahu jednotlivých politik na národní i evropské úrovni se 
analytici Glopolis setkali s několika představiteli Ministerstva zemědělství a Ministerstva 
zahraničních věcí ČR. S bývalou ředitelkou Odboru pro evropské záležitosti Mze Andreou 
Pondělíčkovou jsme diskutovali o složení a fungování ministerské koordinační skupiny MZe 
a o zapojení zemědělských zájmových organizací do procesu vytváření zemědělské poli-
tiky. Schůzka s Martou Teplou, ředitelkou Odboru obchodu a mezinárodní spolupráce MZe, 
byla velmi přínosná pro analýzu současných českých politik a jejich nazírání na jednotlivé 
nástroje zemědělské a obchodní politiky EU. Analytici Glopolis se setkali také např. s Pe-
trem Doležalem z Odboru politik EU, který se na MZV zabývá zemědělstvím.
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Hlavním výstupem aktivit Glopolis v oblasti koherence politik pro rozvoj v roce 2007 byla 
čtyřicetistránková studie Jak zvýšit koherenci české zemědělské a obchodní politiky 
pro rozvoj? Studie vychází z rozvojových závazků Evropské unie a z principů rozvojové 
spolupráce ČR. Výchozí hypotézou je předpoklad, že přestože existují explicitní závazky 
pro dosažení koherence politik pro rozvoj na úrovni EU i ČR, ve skutečnosti mnohé konk-
rétní prvky zemědělské a obchodní politiky tyto rozvojové snahy podrývají. Tyto prvky, 
konkrétně evropské vývozní subvence, domácí zemědělské podpory, přístup na trhy roz-
vojových zemí pro evropské výrobky nebo překážky v přístupu na trh EU, jsou dále kriticky 
analyzovány. Kromě těchto otázek, spojených s oblastí policy, se práce zabývá také prob-
lematikou policy making, konkrétně možnostmi lepší koordinace procesů vytváření rozvo-
jové, zemědělské a obchodní politiky. Ve svém závěru studie podává konkrétní doporučení 
pro oblast vytváření politik České republiky i Evropské unie. Relevance těchto závěrů byla 
následně konzultována s odborníky z Ministerstva zemědělství ČR a jejich formulace byla 
následně upravena na základě jejich připomínek.

Tato studie se stala výchozím bodem semináře Příprava na české předsednictví EU 
– musí dotace a bourání bariér poškozovat chudé?, který se uskutečnil 13. prosince 
2007 v pražském institutu CERGE-EI. Seminář se zaměřil především na cílovou skupinu 
státních úředníků z Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Naším záměrem bylo konfrontovat odborníky ze státní správy a 
stálého zastoupení ČR při EU s doporučeními Glopolis a nastartovat diskuzi o doposud 
zanedbávaných souvislostech (ne)koherence mezi rozvojem a jednotlivými sektorálními 
politikami.

Vyvrcholením celoročních aktivit zaměřených na problematiku koherence politik pro rozvoj 
byla tisková konference, kterou Glopolis uspořádal 18. prosince 2007 v Institutu CERGE-
EI. Pozvání přijal Marek Mora, náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, 
Helena Bambasová, náměstkyně ministra zahraničních věcí, Ladislava Votavová, ředitelka 
Odboru mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstva průmyslu a obchodu, a 
Marta Teplá, ředitelka Odboru obchodu a mezinárodní spolupráce Ministerstva zemědělství. 
Účastníci na tiskové konferenci reagovali na požadavky Glopolis, představené v tiskové 
zprávě Výzva pro české předsednictví v Radě EU: Evropská zemědělská politika stále 
poškozuje chudé země.

3.1.3. Účast na seminářích a konferencích

Eco Fair Trade Dialogue: Slow Trade, Sound Farming, Berlín, 24. dubna 2007:

Tato jednodenní konference byla organizována Nadací Heinricha Bölla v úzké spolupráci s 
organizací Misereor a za účasti Institutu Wuppertal. Uvedené organizace zde prezentovaly 
výsledky dvouletého dialogu s experty a zástupci občanské společnosti a zemědělských 
komunit z Asie, Latinské Ameriky a Afriky. Účast na této konferenci umožnila Glopolis lepší 
pochopení pohledu chudých farmářů na současnou diskuzi o roli Světové obchodní orga-
nizace a na fungování systému obchodu se zemědělskými produkty.
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Venkov a méně příznivé oblasti pro zemědělství, Jihlava, 7. listopadu 2007:

Tato mezinárodní konference byla organizována Výzkumným ústavem zemědělské 
ekonomiky (VÚZE) ve spolupráci s Krajem Vysočina. Diskutovali zde odborníci na 
otázky zemědělství a regionálního rozvoje z různých evropských regionů. Na konfer-
enci byla prezentována koncepce tzv. méně příznivých oblastí (Less Favourable Areas 
– LFA), její odlišnosti od agro-environmentální koncepce, důležitost pro velkou část 
evropských farmářů a nedůslednost v její praktické realizaci. Pro Glopolis byly cenné 
zejména různé expertní pohledy na společnou zemědělskou politiku EU, především její 
druhý pilíř, které byly relevantní pro naši vlastní analýzu této problematiky.

Koherence zemědělské politiky pro rozvoj – NNO a francouzské předsednictví 
EU, Brusel – Paříž, 22. – 26. října 2007:

Tento studijní pobyt byl iniciován ze strany Glopolis a měl tři konkrétní cíle. Prvním 
bylo lepší poznání klíčových nekoherencí zemědělské a obchodní politiky na evropské 
úrovni s deklarovanými cíli rozvojové politiky. Druhým cílem bylo lepší pochopení pro-
cesu tvorby společné zemědělské politiky Evropské unie. Závěry z něj byly zahrnuty 
do studie Glopolis o koherenci zemědělské politiky pro rozvoj. Třetím cílem bylo pak 
blíže se seznámit s plány francouzských NNO pro nadcházející předsednictví Francie 
v Radě EU. Praktickým záměrem bylo vybudovat pravidelné kontakty s evropskými 
NNO v oblasti zemědělství a rozvoje a případně s nimi navázat užší partnerské vz-
tahy. V průběhu studijního pobytu se uskutečnily schůzky se zástupci následujících 
organizací: Else Boonstra (EU Coherence), Stephan Desgain (CNCD), Gert Engelen 
(Vredeseilanden), Daniel Van der Steen (CSA), Claude Gellens  a Jose Renard (Min-
isterstvo zemědělství Belgie), Christian Lannoy (Ministerstvo zahraničních věcí Bel-
gie), Pascal Erard (CFSI), Florence McBain (Coordination Sud) a Aurelie Trouve (Attac 
France).

3.2. KLIMATICKÉ ZMĚNY A ROZVOJ

3.2.1. Výzkum, policy a advocacy

Klimatické změny v současnosti představují jednu z největších environmentálních, so-
ciálních a ekonomických hrozeb pro společnost, a to zejména v rozvojových zemích. 
Jejich projevy představují vzrůstající teploty, stoupající hladiny moří, masivní tání 
horských ledovců či zvyšující se počet extrémních výkyvů počasí. To všechno jsou 
vědecky dokumentované jevy, které již lze pozorovat v reálném čase. Glopolis se proto 
zabývá analýzou negativních dopadů klimatických změn a jejich sociálně-ekonomických 
implikací pro rozvojové země.
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Klimatické změny jsou jevem s globálními příčinami i důsledky a proto pro účinnou, účelnou 
a spravedlivou odpověď v potřebném měřítku budou mít zásadní význam mezinárodní kolek-
tivní opatření. Jedná se o nalezení parametrů pro vhodné nastavení adaptace a opatření na 
snižování emisí tak, aby tvořily komplementární celek, který je navíc koherentní i s jinými 
politikami, především s obchodní a rozvojovou politikou. Pro efektivní fungování klimatické 
politiky je proto vyšší míra kooperace globálních institucí zcela nezbytná.

Glopolis na jaře 2007 zpracoval studii Climate Change and Development: Towards Alterna-
tives, která se zaměřuje na dopady klimatických změn na rozvojové země a jejich sociálně-
ekonomické implikace. Tato studie přitom nekončí u výčtu negativ, ale snaží se zejména 
představit řadu alternativ – řešení vztahujících se k rozvoji, který adekvátně reaguje na 
klimatické změny a zároveň nepřispívá k jejich zhoršování do budoucna. Glopolis ve svých 
analýzách politik dotýkajících se problematiky klimatických změn vychází z předpokladu, 
že odpovědnost za současné měnící se klima leží především na průmyslových státech, 
které statisticky produkují mnohem více emisí skleníkových plynů na obyvatele než země 
rozvojové. Proto musejí bohaté státy globálního Severu začít pomáhat lidem v chudých 
zemích adaptovat se na nové podmínky a zároveň nepodporovat řešení, která by přispívala 
ke zhoršování trendu klimatických změn v budoucnosti.

K tomu bude zapotřebí globálního posunu v politicko-ekonomickém rámci spolu se 
zaváděním nových nástrojů, jako jsou změny v daňovém systému, nastavení vhodných 
ekonomických pobídek pro inovativní technologie nebo účinné environmentální standardy 
průmyslové výroby. Všechny uvedené prvky by měly být zahrnuty v širším kontextu mez-
inárodních smluv.

Také ve středoevropském regionu existují praktické možnosti, jak přispět ke globálnímu 
snižování emisí spolu s účinnou pomocí rozvojovým zemím vyhnout se rozvoji náročnému 
na spalování fosilních zdrojů energie a vysoké emise skleníkových plynů. Z těchto důvodů 
uspořádal Glopolis ve dnech 21. – 23. května 2007 regionální seminář Climate, Agriculture 
and Development Alternatives – NGO Advocacy, který byl zaměřen na posilování kapacit 
NNO v otázkách klimatu, zemědělství a rozvoje. Jeho účastníci pocházeli převážně z řad 
nevládních neziskových organizací ze zemí střední Evropy, byli doplněni o experty z nev-
ládních organizací ze zemí EU-15, kteří předávali svoje zkušenosti a znalosti týkající se 
propojení problematiky klimatických změn a rozvoje.

Glopolis se stal také součástí neformální Klimatické koalice, tedy sdružení NNO aktivních 
v oblasti ochrany životního prostředí a organizací se zaměřením na rozvojovou spolupráci 
a humanitární pomoc. Jde o strategické partnerství mezi dvěma různými segmenty české 
občanské společnosti, které má přispět k chápání klimatických změn v širším kontextu, 
především se zaměřením na problematiku udržitelného rozvoje. Jednotlivé politické kroky 
a rozhodnutí, činěné na globální, evropské i národní úrovni, které jsou přijímány v souvis-
losti s potřebou řešit problematiku klimatických změn, jsou nazírány prizmatem rozvoje 
a životního prostředí současně. Analýza se přitom dotýká dopadů těchto rozhodnutí na 
rozvojovou politiku a ve svém důsledku na obyvatele rozvojových zemí. Tato analýza je 
pak základem pro návrhy a doporučení týkající se vyšší míry koherence mezi rozvojovou a 
„klimatickou“ politikou.
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Pro lepší orientaci v odborné literatuře týkající se problematiky klimatických změn vypra-
coval Glopolis přehledný manuál s hyperlinkovými odkazy, který mapuje informační zdroje 
vztahující se k základním otázkám klimatických změn, propojení rozvojové problematiky 
s klimatickými změnami a ekonomickým aspektům jednotlivých řešení pro adaptaci a mit-
igaci. Glopolis také zpracoval příspěvek do hypertextové databanky textů týkajících se 
problematiky ekonomické globalizace. V tomto textu šlo o kritické zhodnocení současného 
modelu světové ekonomiky, která je hlavním motorem člověkem zapříčiněných klimatických 
změn. Zrychlující se proces ekonomické globalizace totiž umocňuje a urychluje současný 
model rozvoje, který je plně závislý na využívání fosilních paliv. Proto je nezbytně nutné 
nabídnout rozvojovým zemím alternativu vůči současnému modelu, který má negativní vliv 
na prohlubování negativních důsledků klimatických změn.

3.2.2. Účast na seminářích a konferencích

Future Climate Change Policy: Looking Beyond 2012, Praha, 11. – 12. dubna 2007:

Seminář byl pořádán německou organizací Ecologic pod patronací DG Environment Ev-
ropské komise. Jednalo se již o pátou akci v rámci série šesti seminářů a dvou konferencí 
zaměřených na budování kapacit v oblasti klimatických změn v nových členských a kan-
didátských státech EU. Ne všechny země mají totiž stejné kapacity (hlavně pokud se týká 
lidských zdrojů) aktivně se zapojovat do diskusí a vyjednávání o současném i budoucím 
směřování politiky týkající se klimatických změn.
Semináře se zúčastnilo přibližně 50 účastníků z nových členských států EU, a to jak zástupců 
státu (úředníci jednotlivých ministerstev), tak privátního ekonomického (zejména zástupci 
energetických společností) a nevládního i neziskového sektoru. Cílem bylo poukázat na 
specifické podmínky a potřeby nových členských zemí, ze kterých by měly vycházet reali-
stické strategie pro nové mezinárodní kolo vyjednávání o emisích skleníkových plynů po 
vypršení závazků Kjótského protokolu v roce 2012.

Alter-G8 Summit, Rostock, 5. – 7. června 2007:

Alternativní summit se pořádá paralelně se setkáním nejvyšších politických reprezentantů 
nejmocnějších států světa, tzv. skupiny G8. Hlavním cílem tohoto organizovaného setkání 
tzv. „alterglobalizačního“ hnutí bylo nejen kritické hodnocení nynější podoby globalizace, 
ale zároveň i představení alternativ vůči její současné podobě. Hlavními tématy roku 2007 
byly: Klima, životní prostředí, energie; Sociální a pracovní práva; Globální spravedlnost; 
Válka a militarizace; Migrace a rasismus; Gender; Vzdělání; Strategie a alternativy.

European Development Days, Lisabon, 7. – 9. listopadu 2007:

Evropské rozvojové dny v Lisabonu byly druhým ročníkem konference odborníků na roz-
vojovou spolupráci z členských států EU a nevládních organizací. Na ERD nechyběly ani 
hlavy států a vlád dárcovských i rozvojových zemí a vrcholní představitelé mezinárodních 
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organizací. ERD byly tematicky věnovány výzvám změny klimatu, proto se v české del-
egaci za neziskový sektor objevil také zástupce Glopolis. Odborníci a politici v Lisabonu 
debatovali mj. o zranitelnosti obyvatel rozvojových zemí vůči jejím dopadům např. na pod-
mínky pro zemědělství, důsledcích pro populace ostrovních států a přímořských oblastí a 
mechanismech financování potřebných opatření.

Cílem ERD je v první řadě výměna názorů předních odborníků, úředníků a politiků (nejen) 
z rozvojové konstituence na konkrétní postupy v rozvojové spolupráci. Sekundárním cí-
lem tohoto fóra je informování široké veřejnosti o tom, jak evropské veřejné prostředky 
pomáhají řešit konkrétní problémy.

Seminář Heinrich-Böll-Stiftung, Brusel, 18. – 21. listopadu 2007:

Nadace Heinricha Bölla zorganizovala v Bruselu workshop zaměřený na problematiku en-
ergetické bezpečnosti. Účastnilo se jej 15 zástupců neziskového sektoru z ČR, Polska, 
Slovenska, Turecka a Ukrajiny, kteří měli možnost setkat se a diskutovat s experty zabýva-
jícími se energetickou bezpečností v evropském kontextu. Budování kapacit bylo zaměřeno 
na politickou agendu EU týkající se energetické politiky s důrazem na tři hlavní oblasti:

 1) závislost na importu energetických surovin z Ruska a jeho dopady na různé  
  politiky na úrovni EU;
 2) příležitosti a výzvy pro energetickou efektivitu a obnovitelné zdroje energie;
 3) jak definovat energetickou bezpečnost? Širší definice zahrnující aspekty  
  udržitelnosti.

Cílem semináře bylo prohloubení znalostí politických struktur a nástrojů EU souvisejících s 
energetickou bezpečností, poskytnutí vhledu do práce NNO na evropské úrovni a budování 
sítí NNO v rámci regionu střední a východní Evropy.

3.3. ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU

Úvahy o užší koordinaci aktivit neziskových organizací v průběhu českého předsednictví 
poprvé zazněly na semináři Jak připravit české předsednictví EU?, který proběhl na podzim 
2006 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Poté následovalo několik dalších schůzek 
a myšlenky o koordinaci přerostly do návrhu založit neformální platformu, jejímž záměrem 
by bylo vytvořit prostor pro diskusi různě tematicky orientovaných neziskových organizací 
a jejich sítí, akademické sféry a dalších aktérů občanské společnosti. Hlavním cílem této 
platformy by bylo zprostředkovat dialog o důležitých evropských tématech mezi domácí 
občanskou společností, parlamentem a vládou. České předsednictví do tohoto procesu vstu-
puje spíše jako katalyzátor propojování a „síťování“ neziskového sektoru. Nepředstavuje 
časově omezený rámec pro fungování platformy, naopak vytváří příležitost pro položení 
základů k trvalejšímu, pravidelnému a transparentnímu konzultačnímu procesu mezi 
představiteli občanského sektoru a zástupci vlády, parlamentu a státní a veřejné správy.
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Pro toto vznikající uskupení se postupem času začalo používat označení Národní evropské 
fórum (NEF). V první polovině roku 2007 se postupně utvořilo „organizační jádro“ čítající 
několik organizací. Kromě Glopolis se na práci spojené se vznikem platformy podílela Aso-
ciace pro mezinárodní otázky, Ano Pro Evropu, Klub mladých Evropanů a Zelený kruh, v 
první polovině roku také Masarykova dělnická akademie, na podzim se připojil Respekt 
institut. Počet organizací sympatizujících s myšlenkou společného fóra byl vyšší (např. 
Fórum pro rozvojovou spolupráci, Rada pro mezinárodní vztahy), proces podporovaly 
rovněž osobnosti s akademického (např. Marek Hrubec z Filozofického ústavu AV ČR) 
nebo politického prostředí (senátorka Alena Gajdušková).

Mezi zapojenými organizacemi od počátku panovala shoda na neformálním charakteru 
platformy, která bude maximálně otevřená novým členům. I přesto bylo nutné připravit 
alespoň minimální organizační rámec, který by vymezil charakter organizací, pro něž je 
platforma určena (např. neziskové, nepolitické), a stanovil základní principy a mechanismy 
práce a rozhodování. Dále bylo třeba zformulovat úvodní prohlášení NEF, které by stručně 
představilo nové seskupení médiím, veřejnosti a politickým představitelům. Glopolis se 
aktivně podílel na přípravě obou materiálů. Do konce roku 2007 se však tyto dokumenty 
nepodařilo dokončit a zveřejnit.

Pro zajištění vzájemné koordinace a přípravy společných aktivit, přestože hlavní část 
činnosti NEF by měla probíhat prostřednictvím akcí a projektů jednotlivých organizací, 
zpracoval „přípravný tým“ v průběhu léta 2007 společný projekt, který se měl stát pod-
kladem pro jednání s potenciálními sponzory či pro grantová řízení veřejných institucí. V 
průběhu podzimu však zapojené organizace neměly dostatek kapacit pro aktivní fundrais-
ing a ani veřejné rozpočty nenabízely vhodné grantové příležitosti. Zaneprázdněnost jed-
notlivých účastníků a nedostatek finančních prostředků pro celkovou koordinaci aktivit NEF 
způsobily zpomalení celého procesu.

Spolupráce při přípravě NEF přesto pomohla zvýšit vzájemnou informovanost o akcích 
pořádaných jednotlivými organizacemi v souvislosti s přípravou českého předsednictví. 
Zástupci Glopolis se zúčastnili několika debat, seminářů a kulatých stolů pořádaných Aso-
ciací pro mezinárodní otázky (např. seminář AMO Priority českého předsednictví v sou-
vislosti s předsednictvím v Radě EU, 20. září 2007) a Ano pro Evropu (např. konference 
How to Organize a Successful Presidency, 23. října 2007, nebo kulaté stoly k otázce re-
formy rozpočtu EU) apod. Tyto akce byly užitečné nejen z hlediska získaných informací, ale 
pomohly posilovat také „společné povědomí“ organizací zainteresovaných na přípravách 
českého předsednictví a aktuální evropské agendě. To umožnilo vést a udržovat diskusi o 
evropských tématech i v době, kdy celková příprava NEF zpomalila.

Vyhlídky na rok 2008 nicméně nabízejí nové příležitosti, jak proces vzniku Národního ev-
ropského fóra opět urychlit. Jednou ze slibných možností je připomínkování vládního do-
kumentu Prioritní oblasti Předsednictví ČR v Radě EU, které inicioval Výbor pro EU Rady 
vlády pro NNO. Úřad vlády rovněž připravuje vypsání grantového schématu pro aktivity 
neziskových organizací v souvislosti s českým předsednictvím. Dosavadní objem energie 
a kapacit věnovaný přípravám Národního evropského fóra by se tak měl v průběhu příštího 
roku zúročit. Glopolis bude i nadále aktivně podporovat vzájemnou spolupráci neziskových 
organizací při přípravě na české předsednictví EU.
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3.4. ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ A KAPACIT

3.4.1. Posilování analytických kapacit

Dlouhodobým strategickým cílem Glopolis je aktivně se zapojovat do veřejné odborné 
debaty o otázkách udržitelného rozvoje, ekonomické globalizace, koherence politik s do-
padem na rozvoj a dalších důležitých témat, relevantních pro analýzu globálních procesů 
a jevů. Pro důkladné pochopení složitých rozhodovacích procesů jak na globální, tak na 
národní či lokální úrovni je nezbytné vybudovat dostatečné analytické kapacity. Výz-
kumná činnost analytiků Glopolis se proto rozšířila o dvě nová důležitá i aktuální témata: 
klimatické změny a rozvoj, resp. zemědělská politika a rozvoj. První fáze výzkumu byla 
zaměřena zejména na mapování zdrojů a na vytvoření efektivní strategie monitoringu. 
V průběhu celého roku 2007 pak proběhla řada schůzek několika pracovních skupin, 
debat se zástupci českých i zahraničních nevládních organizací a také vzniklo několik 
analytických studií. Zástupci Glopolis se také v průběhu roku pravidelně účastnili celé 
řady seminářů, workshopů, konferencí a tréninkových pobytů v ČR i v zahraničí.

Mezi nejvýznamnější patřily následující akce: World Social Forum 2007 (Nairobi, 20. 
– 25. ledna), seminář Eco Fair Trade (Berlín, 24. dubna), Alter-G8 Summit (Rostock, 
5. – 7. června), konference Fórum 2000 (Praha, 7. – 9. října), konference Alter-EU 
(Brusel, 9. – 10. října), návštěva Evropského parlamentu (Štrasburk, 22. – 23. října), 
konference Česká republika a Afrika (Praha, 25. října), tréninková stáž v organizaci 
ActionAid International (Brusel, 19. – 23. listopadu) a výroční konference Social 
Platform (Brusel, 26. listopadu).

Pro kvalitní a úspěšný chod jakékoli organizace je nezbytné zajistit dostatečné institu-
cionální zázemí, jež se neobejde bez adekvátních finančních i lidských zdrojů. Z tohoto 
pohledu byl rok 2007 pro Glopolis zcela zásadním. V průběhu roku 2006 byla vypracová-
na a schválena grantová přihláška na tříletý mezinárodní projekt financovaný Evropskou 
komisí, který je zaměřen na zvyšování povědomí o klíčových otázkách spojených s prob-
lematikou ekonomické globalizace a udržitelného rozvoje. Díky takto získaným finančním 
prostředkům bylo poprvé v historii thinktanku Glopolis zajištěno plynulé pokračování 
aktivit pro víceleté období.

3.4.2. Zvyšování povědomí o rozvojových otázkách

Neméně významným cílem Glopolis je také zvyšování povědomí o globálních otáz-
kách a udržitelném rozvoji mezi širší občanskou společností a veřejností v ČR. V rámci 
naplňování tohoto cíle se Glopolis v roce 2007 podílel na zorganizování dvou mezinárod-
ních tréninkových seminářů a dvou národních workshopů určených zástupcům českých 
i zahraničních NNO, univerzit, státní správy i odborné veřejnosti. První ze dvou trénink-
ových seminářů se uskutečnil v Budapešti ve dnech 15. – 17. dubna 2007 za účasti 45 
maďarských, 12 českých a 4 západoevropských účastníků. Seminář byl zaměřen na 
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porovnání témat, problémů a možných řešení v oblasti rozvoje a globalizace mezi zeměmi EU-15, 
Českou republikou a Maďarskem. Druhý seminář, který uspořádal Glopolis v Praze ve dnech 20. 
– 22. května 2007, byl zaměřen na přenos odborných znalostí a vyškolení v technikách analýzy a 
veřejné obhajoby pro české a regionální NNO. Zúčastnilo se jej celkem 36 zástupců z českých a 
evropských neziskových organizací a univerzit.

3.4.3. Zvyšování povědomí o ekonomické dimenzi globalizace a rozvoje ve spolupráci s 
akademickým sektorem

Glopolis se již od svého založení snaží zdůrazňovat vztah mezi ekonomickou globalizací a roz-
vojem, dosud v tomto směru rozvíjel svoje aktivity především prostřednictvím vlastní analytické 
činnosti. V roce 2007, v rámci tříletého projektu Evropské komise, se zaměřil rovněž na spolupráci s 
domácím akademickým sektorem, především s těmi univerzitními pracovišti, na kterých se vyučují 
předměty zabývající se tématy souvisejícími s globalizací nebo rozvojem. Prvořadým cílem je 
bezprostředně propojit akademický svět, jenž má tendenci řešit problémy globalizace především z 
teoretického hlediska, se světem neziskových organizací, jejichž přístup je sice založen na prak-
tických zkušenostech, nicméně často bez hlubších znalostí teorie. Neméně důležitým záměrem je 
rovněž zprostředkovaně zkvalitnit české odborné kapacity použitelné pro analýzu těchto témat ať 
již v neziskovém či jiném sektoru. Hmatatelným výsledkem této spolupráce bude na konci projektu 
soubor textů v elektronické podobě (hypertextová databáze), jenž kriticky reflektuje současný pro-
ces globalizace, jeho kořeny, aktéry, negativní dopady a možnosti jejich zmírnění či odstranění.

V průběhu roku 2007 Glopolis navázal přímé kontakty s akademickými pracovníky na univerzitách 
v Brně, Olomouci a Ostravě, s nimiž na společných seminářích konzultoval jednak současný stav 
výuky témat souvisejících s problematikou globalizace a rozvoje na českých vysokých školách a 
možnosti užší spolupráce, jednak konkrétní témata a formát materiálů, které budou vytvořeny v 
dalších fázích projektu. Na základě společných diskuzí vytvořil Glopolis předběžný seznam témat 
a osnovu plánovaných textů. V roce 2007 vznikly první tři texty, další budou následovat v roce 
2008.

3.4.4. Posilování dovedností NGO Advocacy

Advocacy, tj. aktivní obhajoba vlastních požadavků ve veřejné diskuzi i při jednání s politickými 
aktéry, je pro Glopolis stejně důležitá jako samotná analýza problematiky globalizace. Také proto 
se dlouhodobě soustřeďuje na posilování prvků veřejné obhajoby (stanovování agendy, budování 
koalic, plánování, organizace a zajištění veřejných kampaní, vystupování v médiích, lobbying ad.) 
ve svých jednotlivých projektech.

V roce 2007 Glopolis zorganizoval tréninkový seminář pro české NNO, který proběhl 23. května 
v Praze pod vedením Petera Wahla, experta neziskové organizace WEED. Součástí tohoto 
semináře byla také praktická část, při níž vybraní účastníci obhajovali svoje pozice při schůzce se 
zástupci tří domácích parlamentních politických stran.
Glopolis rovněž započal práce na zpracování manuálu pro NGO Advocacy, zmapoval dostupné 
informační zdroje, vytvořil základní osnovu a zpracoval část plánovaných textů. Práce na manuálu 
pokračují a budou dokončeny v roce 2008.
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3.5. NÁRODNÍ SÍTĚ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

3.5.1. Kampaň Česko proti chudobě (ČpCh)

Glopolis se – stejně jako v loňském roce – aktivně účastnil práce koordinačního týmu kampaně 
Česko proti chudobě, kde má na starosti strategické plánování, evaluaci a posilování kapacit 
v oblasti analýzy a NGO Advocacy. Rovněž zastupuje národní kampaň v rámci celosvětových 
struktur kampaně Global Call to Action Against Poverty (GCAP).

3.5.2. Národní evropské fórum (NEF)

Glopolis patří k jedněm z hlavních iniciátorů užší spolupráce domácích neziskových organizací 
v kontextu příprav českého předsednictví Evropské unie v první polovině roku 2009. Aktivně 
se podílí na vzniku neformální platformy českých neziskových organizací a dalších aktérů 
občanského sektoru, která nese označení Národní evropské fórum.

3.5.3. Mezinárodní sítě

Zástupci Glopolis se v průběhu roku 2007 zúčastnili celkem tří setkání sítí evropských nevlád-
ních neziskových organizací. První z nich, strategická schůzka Seattle to Brussels Network 
(S2B), sítě neziskových organizací věnujících se obchodní agendě, proběhlo v Bruselu ve dnech 
23. – 24. dubna. Druhá z nich proběhla rovněž v Bruselu ve dnech 9. – 11. října a jejím orga-
nizátorem byla Alter-EU, síť neziskových organizací zabývajících se otázkou transparentnosti 
a demokratičnosti evropských rozhodovacích procedur. Posledním setkáním byla koordinační 
schůzka kampaně Global Call to Action Against Poverty (GCAP), která se uskutečnila v Mnichově 
ve dnech 17. – 18. října v rámci tzv. akčních dnů boje proti chudobě.

3.6. REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Kromě vlastní výzkumné činnosti se Glopolis aktivně věnoval také vytváření podmínek pro 
kvalitní analýzu českých i středoevropských neziskových organizací. Sdílení zkušeností s nev-
ládními organizacemi ze zemí EU-15 a reflexe vlastních zkušeností s procesem ekonomické 
globalizace ve střední a východní Evropě patří k efektivním způsobům, jak posilovat vlastní 
analýzu. Ve spolupráci s partnerskou maďarskou organizací Védegylet proto Glopolis uspořádal 
dva semináře, z nichž první proběhl v Budapešti (15. – 17. dubna) a druhý v Praze (20. – 23. 
května). První ze seminářů se věnoval porovnání témat, problémů a možných řešení v oblasti 
rozvoje a globalizace mezi zeměmi EU-15, Českou republikou a Maďarskem. Pražský seminář 
byl zaměřen na posilování analytických kapacit v těch oblastech, které významným způsobem 
ovlivňují podmínky rozvoje a boj s chudobou. Konkrétně se jednalo o problematiku zemědělské 
politiky a klimatických změn.
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3.7. MARSHALLOVO PAMĚTNÍ STIPENDIUM

Tak jako v předchozích letech, za koordinace Glopolis proběhlo dne 12. listopadu 2007 již čtvrté 
výběrové řízení programu Marshallova pamětního stipendia (Marshall Memorial Fellowship – 
MMF), které je příležitostí pro mladé a talentované Čechy a Češky, jak se blíže seznámit s 
různými podobami života a společnosti a s fungováním různých typů institucí ve Spojených 
státech. Výběrová komise vybrala následující trojici kandidátů: Reného Kubáška (International 
Visegrad Fund), Janu Králíkovou (Slovensko-český ženský fond) a Salima Murada (Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích). Jako náhradník byl vybrán Martin Náprstek (Rozvojové 
středisko Ústavu mezinárodních vztahů).

3.8. DALŠÍ AKTIVITY

Nad rámec probíhajících projektových aktivit se zástupce Glopolis zúčastnil dvou mezinárodních 
akcí s tématikou společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, resp. evropské bezpečnostní 
a obranné politiky. Jednalo se o seminář Russia: One Year after the Murder of Anna Politkovs-
kaya (RFE/RL, 4. října 2007) a konferenci Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: Jak jsme na ni 
připraveni (PS PČR, 23. listopadu 2007).

3.9. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ

Grantové a fundraisingové aktivity Glopolis v roce 2007 probíhaly průběžně, po celý rok. Hlavním 
zdrojem financování jeho aktivit byla účast Glopolis v mezinárodním konsorciu NNO (spolu s 
WEED a Védegylet Egyesület), které získalo tříletý projekt od Evropské komise pro období 
2007–2009. Přestože smlouva mezi WEED, vedoucí organizací tohoto konsorcia, a Evropskou 
komisí byla podepsána již v prosinci 2006, finanční prostředky byly na účet Glopolis převedeny 
až na konci června 2007. Toto výrazné zdržení, způsobené administrativními průtahy ze stra-
ny Evropské komise, mělo za následek vznik určitého zpoždění na samém počátku realizace 
uvedeného projektu a dočasnou finanční nestabilitu Glopolis v jarních měsících. První splátka 
grantu pro rok 2007 dosahovala výše téměř 2 000 000 Kč.

Ke dni 20. února 2007 došlo za celkové koordinace ze strany britské organizace ActionAid Inter-
national – společně s Glopolis a maďarskými, slovinskými a polskými partnery – k naplánování 
dalšího tříletého mezinárodního projektu a předložení jeho záměru (Concept Note) Evropské 
komisi. Po schválení tohoto projektového záměru v prvním kole došlo v průběhu června k sep-
sání úplné grantové přihlášky a k jejímu podání u Evropské komise. Tato grantová přihláška byla 
úspěšná také ve druhém kole, v říjnu byla schválena a smlouva o realizaci uvedeného projektu 
(Global Rights: Europeans Acting Together – GREAT) pro období 2008–2010 mezi vedoucí or-
ganizací konsorcia a Evropskou komisí byla podepsána v prosinci.

21



Ke dni 27. dubna 2007 byla předložena předběžná přihláška do grantového programu 
Ministerstva  zahraničních věcí ČR Trilaterální projekty, která byla následně schvále-
na. Ke dni 29. června pak byla předložena úplná projektová dokumentace na období 
od ledna do prosince 2007 ve výši téměř 550 000 Kč. Hlavním cílem tohoto projektu 
je poskytnout kofinancování pro již schválené projekty financované Evropskou komisí, 
které jsou realizovány ve spolupráci s partnerskými organizacemi z třetích zemí, v 
případě Glopolis tedy projekt vedený WEED.

V průběhu června 2007 se uskutečnil audit hospodaření Glopolis v letech 2005 a 2006, 
který skončil úspěšně. Audit hospodaření v letech 2007 a 2004 – tj. prvního roku fun-
gování naší organizace – byl naplánován na červen 2008. Celé dosavadní období 
existence Glopolis tak napříště bude pokryto standardní kontrolou hospodaření se 
svěřenými prostředky.

Ke dni 2. července 2007 byl ve spolupráci s partnerskými organizacemi Asociace pro 
mezinárodní otázky a Ano pro Evropu vypracován a předložen návrh projektu pro 
Zastoupení Evropské komise v ČR věnovaný popularizaci evropské problematiky a 
příprav českého předsednictví v EU mezi mladou generací. Projekt nebyl schválen a 
požadovaný grant nebyl udělen.

V průběhu podzimu a zimy 2007 (září, prosinec) byly na účet Glopolis také převedeny 
zbývající finanční prostředky z projektů financovaných International Visegrad Fund a 
Presidency Fund. Tyto prostředky z projektů, které byly realizovány již v roce 2006, 
byly vázány na schválení závěrečných zpráv o realizaci obou projektů. Zpráva pro In-
ternational Visegrad Fund byla předložena již v únoru 2007, pro Presidency Fund pak 
v srpnu.

Ke dni 19. října 2007 byl vypracován a předložen záměr jednoletého projektu pro první 
kolo  grantové uzávěrky CEE Trust Fund, který navazoval na projekt připravený – ale 
neschválený – v roce 2006. Návrh projektu ani tentokrát nepostoupil do druhého kola 
výběrového řízení.

Ke dni 19. listopadu 2007 byl vypracován a odevzdán návrh projektu v rámci grant-
ového programu Ministerstva  zahraničních věcí ČR Kapacity na období od ledna do 
prosince 2008. Hlavním cílem projektu je posilování kapacit NNO a dalších aktérů 
občanské společnosti pro monitoring, analýzu a aktivní spoluúčast na veřejném ro-
zhodování při tvorbě politik s dopadem na rozvojové země s důrazem na priority chys-
taného předsednictví ČR v EU v první polovině roku 2009. Tento projekt s rozpočtem 
více než 600 000 Kč byl Ministerstvem zahraničních věcí schválen v lednu 2008.

Dne 26. listopadu 2007 se v Bratislavě uskutečnila plánovací schůzka Glopolis se 
zástupci partnerských organizací (WEED, Védegylet) v rámci projektu Evropské 
komise. Následně pak byla v polovině prosince odeslána průběžná zpráva o realizaci 
společného projektu spolu s žádostí o druhou splátku grantu pro rok 2008.
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3.10. INSTITUCIONÁLNÍ KONSOLIDACE

Rok 2007 znamenal z institucionálního hlediska přelom v dosavadní existenci Glopo-
lis, kdy se jeho velikost prakticky zdvojnásobila. Díky finančním zdrojům z grantu Ev-
ropské komise mohl Glopolis přijmout více stálých zaměstnanců a zajistit tak účinnější 
dělbu práce, specializaci a profesionalizaci. Zcela novým prvkem je také střednědobá 
existenční jistota na dobu tří let, kterou uvedený projekt přinesl. Ta umožnila výrazné 
posílení kapacit pro vlastní výzkumnou, analytickou a „policy“ práci, která je hlavní ná-
plní činnosti thinktanku, spolu s rozšířením nezbytného institucionálního zázemí.

V průběhu první poloviny roku 2007 byli přijati dva noví zaměstnanci na pozice analytiků 
a také byla nově vytvořena pozice finančního manažera, který dohlíží nad účetní, 
organizační a administrativní agendou jednotlivých projektů. Významné navýšení 
rozpočtu napomohlo také ke kvalitnějšímu řízení celé organizace, efektivnější dělbě 
práce a důslednější kontrole čerpání finančních prostředků.

Výrazné rozšíření našeho týmu spolu se značným nárůstem objemu projektových ak-
tivit si vyžádaly také zlepšení technického a logistického zajištění každodenního fun-
gování Glopolis. Proto došlo v květnu 2007 k přestěhování sídla naší organizace ze 
stávajících prostor v Karlíně do nových, větších prostor na Královských Vinohradech, 
kde Glopolis funguje od počátku června.

Zajištění a rozšíření kapacit odborných (analytických) i logistických (finančních a ad-
ministrativních) se stalo hlavní motivací pro veškeré současné i budoucí fundraisingové 
aktivity Glopolis. V jejich rámci jsme se zapojili do dalšího mezinárodního konsorcia 
NNO pro realizaci nového tříletého projektu z grantu Evropské komise, který umožní 
další posílení kapacit Glopolis v roce 2008 a jejich udržení i v následujících letech.

K částečné obměně došlo v průběhu roku 2007 také ve statutárních orgánech Glopolis. 
S platností k 31. říjnu 2007 na své členství ve Správní radě rezignoval její dosavadní 
předseda Jan Kára z důvodu svého jmenování velvyslancem ČR ve Švédsku. Novým 
členem Správní rady byl dne 1. listopadu jmenován Miroslav Somol. Volba předsedy 
rady byla naplánována na její plánované zasedání na počátku roku 2008.
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4. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

4.1. ROZVAHA

ROZVAHA

Výčet položek ke dni 31.12.2007
Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky
podlevyhlášky
č.504/2002 Sb ( v celých tis. Kč ) Pražský institut pro globální politiku

Účetní jednotka doručí:
Na Zájezdu 1939/4, Praha 10

1 x příslušnému
finančnímu orgánu

AKTIVA
číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A.Dlouhodobý majetek celkem Součet ř.2+10+21+29 1
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř.3 až 9 2

1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3
2.Software (013) 4
3.Ocenitelná práva (014) 5

4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř.11 až 20 10

1.Pozemky (031) 11
2.Umělecká díla a předměty (032) 12
3.Stavby (021) 13
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 14

5.Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15
6.Základní stádo a tážná zvířata (026) 16
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19

10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř.22 až 28 21

1.Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 22
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 23
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24

4.Půjčky organizačním složkám (066) 25
5.Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 26
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 27
7.Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 28

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř.30 až 40 29

1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 30
2.Oprávky k softwaru (073) 31
3.Oprávky k ocenitelným právům (074) 32
4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 33
5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 34

6.Oprávky k stavbám (081) 35
7.Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 36
8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 37
9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 38

10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 39
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 40

Glopolis o.p.s.

IČ
27144569
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číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem Součet ř.42 + 52 + 72 + 81 41 237 1 183

I. Zásoby celkem Součet ř.43 až 51 42

1.Materiál na skladě (112) 43

2.Materiál na cestě (119) 44

3.Nedokončená výroba (121) 45

4.Polotovary vlastní výroby (122) 46

5.Výrobky (123) 47

6.Zvířata (124) 48

7.Zboží na skladě a v prodejnách (132) 49

8.Zboží na cestě (139) 50

9.Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51

II. Pohledávky celkem Součet ř.53 až 71 52 17 64

1.Odběratelé (311) 53 2 47

2.Směnky k inkasu (312) 54

3.Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55

4.Poskytnuté provozní zálohy ř.51) 56 11 17

5.Ostatní pohledávky (315) 57 4

6.Pohledávky za zaměstnanci (335) 58

7.Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 59

8.Daň z příjmu (341) 60

9.Ostatní přímé daně (342) 61

10.Daň z přidané hodnoty (343) 62

11.Ostatní daně a poplatky (345) 63

12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64

13.Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 65

14.Pohledávky za účastníky sdružení (358) 66

15.Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67

16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68

17.Jiné pohledávky (378) 69

18.Dohadné účty aktivní (388) 70

19.Opravná položka k pohledávkám (391) 71

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř.73 až 80 72 181 1 117

1.Pokladna (211) 73 56 17

2.Ceniny (213) 74

3.Bankovní účty (221) 75 175 1 100

4.Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 76

5.Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 77

6.Ostatní cenné papíry (256) 78

7.Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 79

8.Peníze na cestě (±261) 80 -50

IV. Jiná aktiva celkem Součet ř.82 až 84 81 39 2

1.Náklady příštích období (381) 82 9 2

2.Příjmy příštích období (385) 83 30

3.Kursové rozdíly aktivní (386) 84

AKTIVA CELKEM ř.1+41 85 237 1 183
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číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
řádku účetního období účetního období

A.Vlastní zdroje celkem Součet ř.87 + 91 86 162 375

I.Jmění celkem Součet ř.88 až 90 87

1.Vlastní jmění (901) 88

2.Fondy (911) 89

3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (±921) 90

II.Výsledek hospodaření celkem Součet ř.92 až 94 91 162 375

1.Účet hospodářského výsledku (±963) 92 x 213

2. Výsledek hospodářský ve schvalovacím řízení (±931) 93 57 x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (±932) 94 105 162

B.Cizí zdroje celkem Součet ř.96 + 98 + 106 + 130 95 75 808

I.Rezervy celkem Součet ř.97 96

1.Rezervy (941) 97

II.Dlouhodobé závazky celkem Součet ř.99 až 105 98

1.Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 99

2.Emitované dluhopisy (953) 100

3.Závazky z pronájmu (954) 101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 102

5.Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103

6.Dohadné účty pasivní 104

7.Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105

III.Krátkodobé závazky celkem Součet ř.107 až 129 106 75 500

1.Dodavatelé (321) 107 12 4

2.Směnky k úhradě (322) 108

3.Přijaté zálohy (324) 109

4.Ostatní závazky (325) 110 16 286

5.Zaměstnanci (331) 111 30 112

6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112 14

7.Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 113 13 80

8.Daň z příjmů (341) 114 -10

9.Ostatní přímé daňě (342) 115 17

10.Daň z přidané hodnoty (343) 116

11.Ostatní daňě a poplatky (345) 117

12.Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 118

13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samostprávních celků (348) 119

14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 120

15.Závazky k účastníků sdružení (368) 121

16.Závazky z pevných termínoných operací (373) 122

17.Jiné závazky (379) 123 1

18.Krátkodobé bankovní úvěry (231) 124

19.Eskontní úvěry (232) 125

20.Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126

21.Vlastní dluhopisy (-) (255) 127

22.Dohadné účty pasivní (389) 128

23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 129

PASIVA
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IV.Jiná pasiva celkem Součet ř.131 až 133 130 308

1.Výdaje příštích období (383) 131 2

2.Výnosy příštích období (384) 132 306

3.Kursové rozdíly pasivní (387) 133

PASIVA CELKEM ř.86 + 95 134 237 1 183

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:

osoby: za sestavení:

5.6.2008 Ing. Petr Lebeda Ing. Jaroslav Skuhrovec 5.6.2008

Telefon: 602 653 316

Poznámka:

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad sta~m obratu strany Má dáti.

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišt'ují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s
kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišt'ují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto
výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku předstawjí účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v
aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně -jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
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4.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2007
( v celých tis. Kč ) Pražský institut pro globální politiku

Na Zájezdu 1939/4, Praha 10

hlavní hospodářská Celkem
1 2 3

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 238 238

501 1.Spotřeba materiálu 3 223 223

502 2.Spotřeba energie 4 15 15

503 3.Spotřeba ostatních neskladových dodávek 5

504 4.Prodáné zboží 6

II. Služby celkem 7 1120 7 1127

511 5.Opravy a udržování 8 7

512 9 286 286

513 7.Náklady na reprezentaci 10 91 91

518 8.Ostatní služby 11 743 743

III. Osobní náklady celkem 12 1733 1733

521 9.Mzdové náklady 13 1285 1285

524 10.Zákonné sociální pojištění 14 443 443

525 11.Ostatní sociální pojištění 15 5 5

527 12.Zákonné sociální náklady 16

528 13.Ostatní sociální náklady 17

IV. Daně a poplatky celkem 18 7 7

531 14.Daň silniční 19

532 15.Daň z nemovitosti 20

538 16.Ostatní daně a poplatky 21 7 7

V. Ostatní náklady celkem 22 8 8

541 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23

542 18.Ostatní pokuty a penále 24

543 19.Odpis nedobytné pohledávky 25 4 4

544 20.Úroky 26

545 21.Kursové ztráty 27 3 3

546 22.Dary 28

548 23.Manka a škody 29

549 24.Jiné ostatní náklady 30 1 1

31

551 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32

552 33

553 27.Prodáné cenné papíry a podíly 34

554 28.Prodaný materiál 35

556 29.Tvorba rezer 36

559 30.Tvorba zákonných opravných položek 37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 5 5

581 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 39

582 32.Poskytnuté příspěvky 40 5 5

VIII. Daň z přijmů celkem 41

33.Dodatečné odvody daně z přijmů 42

Náklady celkem 43 3106 12 3118

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

26.Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot.
majetku

VI. Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a
opravných položek celkem

6.Cestovné

Název ukazateleČíslo
účtu

číslo
řádku

Glopolis o.p.s.

Činnosti

Výčet položek

podle vyhlášky č.504/2002 Sb

IČ
27144569
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Činnosti
hlavní hospodářská Celkem

1 2 3

B. Výnosy 44

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 265 265

601 1.Tržby za vlastní výrobky 46

602 2.Tržby z prodeje služeb 47 265 265

604 3.Tržby za prodané zboží 48

II. Změny stavu vnitroorganiz. zásob celkem 49

611 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 50

612 5.Změna stavu zásob polotovarů 51

613 6.Změna stavu zásob výrobků 52

614 7.Změna stavu zvířat 53

III. Aktivace celkem 54

621 8.Aktivace materiálu a zboží 55

622 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 56

623 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57

624 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58

IV. Ostatní výnosy celkem 59 7 7

641 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60

642 13.Ostatní pokuty a penále 61

643 14.Platby za odepsané pohledávky 62

644 15.Úroky 63 7 7

645 16.Kursové zisky 64

648 17.Zúčtování fondů 65

649 18.Jiné ostatní výnosy 66

67

652 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 68

653 20.Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 69

654 21.Tržby z prodeje materiálu 70

655 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71

656 23.Zúčtování zákonných rezerv 72

657 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73

659 25.Zúčtování zákonných opravných položek 74

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 36 36

681 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76

682 27.Přijaté příspěvky 77 36 36

684 28.Přijaté členské příspěvky 78

VII. Provozní dotace celkem 79 3023 3023

691 29.Provozní dotace 80 3023 3023

Výnosy celkem 81 3331 3331
C. Výsledek hospodáření před zdaněním 82 225 -12 213

591 34. Daň z příjmů 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 225 -12 213

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:
osoby: za sestavení:

5.6.2008 Ing. Petr Lebeda Ing. Jaroslav Skuhrovec 5.6.2008

Telefon: 602653316

V. Tržby z pordeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem

Číslo
účtu Název ukazatele číslo

řádku
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4.3. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

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

o její činnosti v roce 2007

schválená na jejím pravidelném zasedání dne 30. června 2008.

Dozorčí rada (dále jen „DR“) v roce 2007 dohlížela na aktivity Pražského institutu pro 
globální politiku – Glopolis, o. p. s. (dále jen „Glopolis“) v souladu se zákonem a Zak-
ládací listinou Glopolis.

V průběhu roku 2007 se DR soustředila především na finanční a organizační zajištění 
činnosti Glopolis. 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 2007
 
 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 2007 a 2008, plán projektů a aktivit na léta 2008– 
 2010
 
 dohled nad přípravou účetní závěrky a průběžných zpráv o činnosti pro Správní  
 radu
 
 návrh Zprávy DR o činnosti v roce 2007 a stanovisko DR k roční účetní   
 závěrce Glopolis za rok 2007

DR se v roce 2007 sešla na jednom řádném zasedání, tak jak bylo plánováno. Členové 
DR byli v průběhu roku 2007 dostatečně informováni o dění v organizaci ředitelem 
a Správní radou Glopolis. Správní rada včas oznámila termín svého plánovaného 
zasedání a poskytla jeho agendu i náležité podklady.

Předseda DR Tomáš Bělohoubek v souladu se Zakládací listinou Glopolis započal v 
květnu 2007 svoje druhé tříleté funkční období. K žádným dalším změnám funkčních 
období členů DR ani k personálním obměnám složení DR v roce 2007 nedošlo.
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Glopolis včas předložil DR návrh Výroční zprávy za rok 2007, která se skládá z 
následujících částí: Úvod, Představení Glopolis, Aktivity Glopolis a Účetní závěrka. 
DR náležitě prostudovala a přezkoumala návrh Výroční zprávy a neshledala v něm 
žádné nedostatky.

DR zároveň podrobně prostudovala a přezkoumala účetní závěrku Glopolis za rok 
2007 a neshledala v ní žádné nedostatky. DR také vzala na vědomí skutečnost, že tato 
roční účetní závěrka byla předložena k ověření nezávislému auditorovi.

DR nevznesla žádné námitky k činnosti Glopolis v průběhu roku 2007.

DR by chtěla poděkovat všem zaměstnancům a spolupracovníkům za jejich snahu a 
pracovní nasazení v roce 2007. DR by také ráda poděkovala Správní radě za její úsilí 
a snahu Glopolis dlouhodobě podporovat.

V Praze dne 30. června 2008

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 přispěli k činnosti Glopolisu v roce 2007. Především bychom chtěli poděkovat 
následujícím jednotlivcům:

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

6.1. ADRESA

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o. p. s.
Na Zájezdu 4
101 00 Praha 10
Česká republika

6.2. KONTAKTY

Telefon: +420 272 661 132, +420 272 661 133
Fax: +420 272 661 132
E-mail: info@glopolis.org
Web: www.glopolis.org
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