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Vážení kolegové, partneři a přátelé,

jsem rád, že se na Vás mohu již popáté obrátit s přehledem hlavních událostí, posunů a aktivit Pražského institutu pro 
globální politiku - Glopolis, o. p. s. (dále jen „Glopolis“), jehož jméno se stále více usazuje v českém i mezinárodním 
prostředí pod zkratkou Glopolis.

Rok, v němž Glopolis dovršil své páté narozeniny, přinesl jak kvalitativní, tak kvantitativní růst. Byl to opět rok rychlého 
institucionálního vývoje, který však provázely dramatické mezinárodní události, reflektované důležitými změnami 
v tematickém zaměření, formě práce i v organizaci think-tank. 

Především díky novému evropskému projektu se zaměřením na lidskoprávní přístup k  rozvoji (GREAT) se opět 
navýšil celkový rozpočet (z 3,3 milionu Kč v roce 2007 na 5,5 milionu Kč v roce 2008), naše řady se rozšířily o další 
zaměstnance (celkově na 7 plných úvazků) a došlo k přestěhování do větších prostor (v Jeseniově ulici na pražském 
Žižkově).

V roce 2008 Glopolis zároveň představil novou grafickou tvář, zejména nové logo a novou podobu webových stránek. 
Po letech, kdy komunikace směrem navenek byla záměrně méně intenzivní, začal Glopolis prostřednictvím mediální 
koordinátorky více medializovat svou práci. Začali jsme vydávat elektronický dvouměsíčník (GaRP), inovovali webové 
stránky a rovněž produkujeme vlastní tiskové zprávy a nabízíme své výstupy médiím.

Dvěma hlavními motivy roku 2008 se ale staly přípravy na evropské předsednictví České republiky a stupňující 
se globální krize. Postupná kulminace potravinové krize, vysokých cen ropy a sílící jednání o nové klimatické 
dohodě, které koncem roku překryla globální finanční krize, také rozhodly o novém rozdělení činnosti Glopolis do tří 
samostatnějších sekcí (potravinové, klimatické a ekonomicko-finanční). 

Zvláště strategické rozhodnutí zaměřit se na mezinárodní ekonomické a finanční problémy bylo vstupem na 
neznámou půdu. Následný vývoj a zejména dopady globální finanční a ekonomické krize na rozvojový svět však 
potvrzují, že se jedná o velmi důležité téma týkající se klimatické a potravinové krize, kterému Glopolis věnoval 
pozornost již v předchozích letech.

Naopak, rozsah a propojení těchto krizí ukazují, že právě v reformě mezinárodních ekonomických pravidel se skrývá 
klíč k mnoha globálním problémům. Jejich hlubší analýza, hledání systémových řešení a alternativ, jejich promítání 
do konkrétních a praktických politických kroků tvořily hlavní náplň práce jednotlivých sekcí. 
 
Krok do neznáma však pro většinu českých občanů a organizací, včetně Glopolis, představovalo i České předsednictví 
Rady EU. Glopolis se v přípravách na předsednictví aktivně angažoval již od podzimu 2007, neboť v nich spatřoval 
podobně unikátní příležitost jako v předsednictví samotném, příležitost k prohloubení odborných znalostí, policy 
a advocacy dovedností, kontaktů a spolupráce napříč různými tématy, sektory i hranicemi, ale také k  uplatnění 
výsledků své výzkumné práce.

Již od ledna 2008 probíhala živá komunikace s českou státní správou a snaha o koordinaci s dalšími českými nevládními 
organizacemi. V druhé polovině roku pak došlo především na harmonizování plánů se zahraničními partnery 
a přípravu vlastních východisek, dokumentů a aktivit Glopolis pro české předsednictví, které mělo bezesporu ostrý 
start. Kulminace krizí, postupné odkrývání hloubky finanční a následné ekonomické krize ke konci roku 2008 pak 
vytyčily jasný rámec pro aktivity Glopolis nejen v průběhu českého předsednictví, ale i pro další období.

   

V Praze 26. června 2009

Petr Lebeda         
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1. ÚVOD



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

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

Dlouhodobým záměrem Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis, o. p. s. je rozvinout v ČR širší politickou 
diskusi o otázkách udržitelného rozvoje, mezinárodního obchodu, globálního řízení a o dalších problémech a aktivně 
a odpovědně zapojit ČR do řešení globální problematiky.

POSLÁNÍ
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Rok 2008 se vyznačoval obrovskými změnami v potravinové oblasti na celém světě. Po třech desetiletích klesajících 
cen se u nejvýznamnějších zemědělských komodit ceny postupně zvýšily a v některých případech dosáhly dokonce 
trojnásobné výše oproti původním cenám.  Globální potravinová krize, kterou to vyvolalo, zvýšila podle FAO 
(Organizace pro výživu a zemědělství OSN) počet lidí trpících chronickým hladem na 963 miliony. Tento rozvojový 
zvrat byl příčinou obnovení politických závazků, které byly vysloveny na různých mezinárodních fórech (např. OSN – 
FAO, G8, G20, Společné parlamentní shromáždění AKT — EU) s cílem řešit potravinovou krizi. Vedle opatření, jejichž 
cílem je přímá reakce na tuto krizi, se otázka potravinové bezpečnosti dostala na program i na dalších souvisejících 
jednáních: Kontrola stavu (Health Check) Společné zemědělské politiky, cíle politiky v  oblasti biopaliv v  rámci 
klimaticko — energetického balíčku EU, obchodní agenda EU a WTO. 

V důsledku toho pak v roce 2008 Sekce rozvojové a potravinové politiky připojila ke své práci na Koherenci politik 
(Policy Coherence) z  roku 2007 ještě rozměr práva na potraviny a potravinovou bezpečnost. Zabývá se také 
budováním povědomí o zemědělském rozvoji a politikách v rozvojových zemích. Konkrétně pak pracuje na: 

 Monitoringu a mediálních komentářích (články, relace v rozhlase) v souvislosti s globální potravinovou krizí  
 a jejími skutečnými příčinami, dopady a řešením.

 Monitoringu a mediálních komentářích (články, tiskové zprávy) iniciativ EU, jejichž cílem je reakce na   
 potravinovou krizi, zejména pak v souvislosti se založením tzv. Miliardového potravinového fondu (1 Billion  
 Food Facility).

 Monitoringu, jednáních a ovlivňování procesu kontroly stavu Společné zemědělské politiky (přehledy 
 faktů, vědecké práce o příčinách a souvislostech, diskuse, kursy, tiskové zprávy)

 Monitoringu, zvyšování povědomí a ovlivňování vývoje politiky v oblasti biopaliv (články, vědecké práce,  
 workshopy, lobbing). 

 Sledování a informování o agendě Světové obchodní organizace (WTO) a Dohod o ekonomickém partnerství (EU).

 Budování větší kapacity v oblasti malých zemědělských farem, Společné zemědělské politiky 
 (účast na Společném parlamentním shromáždění AKT – EU, seminář v Lucemburku, workshop 
 a konference v Bruselu — geneticky modifikované potraviny (CSA – Centrum pro udržitelné zemědělství) 
 a konference v Paříži), následné práce na bezpečnosti potravin v rámci společnosti CONCORD.

V průběhu roku Glopolis připravil několik seminářů a workshopů, například 9. prosince 2008 seminář o obchodu, 
potravinové bezpečnosti a rozvoji na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd (Evropský program), nebo 
ve spolupráci s Respekt Institutem 4. listopadu 2008 veřejnou diskusi se studenty o Společné zemědělské politice 
EU v Českých Budějovicích.

 

2. PROGRAMY A AKTIVITY
2. 1 Program potravinové 
   a rozvojové politiky

2. 1. 1 Hlavní témata
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Vědecká práce: „Společná zemědělská politika (SZP) a její budoucnost“
 
 Tato práce popisuje původ SZP a její následné reformy v kontextu světové liberalizace zemědělského   
 obchodu. Zaměřuje se zejména na důsledky SZP pro rozvojové země. Podrobně se zabývá různými druhy  
 dotací, současnou diskusí o budoucnosti SZP a postavením České republiky v této diskusi. Zmiňovaná 
 práce byla použita jako diskusní materiál pro regionální jednání, která proběhla v listopadu 2008 v Českých  
 Budějovicích.

Přehled faktů: „Společná zemědělská politika Evropské unie. Funkce, problémy, řešení“

 Stručný přehled SZP popisuje minulé a současné reformy SZP, otázky, které dominují současné reformě, 
 a vztah mezi touto politikou a světovým obchodem.

Stručný informační materiál „Potraviny nebo palivo? Jak mohou biopaliva ohrozit miliony chudých a způsobit 
nezvratné environmentální škody“

 Uvedený materiál dává přehled strategií stojících za produkcí biopaliv, politické pobídky k jejich produkci  
 v USA a EU se zvláštním zaměřením na Českou republiku. Poté popisuje negativní vliv rozšiřování 
 pěstování biopaliv z hlediska energie, emisí skleníkových plynů, biodiverzity a potravinové bezpečnosti. 
 Na závěr uvádí soubor doporučení.

Stručný informační materiál o biopalivech
 
 Dvoustránkový materiál shrnuje hlavní problémy spojené s biopalivy. Dokument byl předložen zástupcům  
 Ministerstva životního prostředí ČR.

Schůzky se zástupci German Marshall Fund o politice ČR v souvislosti s budoucností SZP, duben 2008
 
 Pracovníci Glopolis doprovázeli zástupce German Marshall Fund při schůzkách s několika subjekty   
 zainteresovanými v českém zemědělství s cílem zmapovat různé přístupy k reformě SZP (kontrola stavu  
 a budoucnost): Ivo Hlaváč (MZe ČR), Tomáš Kreutzer (Potravinářská komora), Marek Mora (Úřad vlády ČR),  
 Michal Pospíšil (Sdružení soukromých zemědělců).

Schůzka k obhajování dopadů biopaliv na potravinovou bezpečnost, 4. prosince 2008

 Schůzka s Vladimírem Vlkem, ředitelem Odboru udržitelné energetiky a dopravy na Ministerstvu životního  
 prostředí ČR. Tématem byl návrh Evropské komise z ledna 2008 (včetně cíle týkajícího se podílu biopaliv  
 v dopravě do roku 2020 ve výši 10%) se zvláštním zaměřením na rozlišení mezi biopalivy první a druhé   
 generace. 

2. 1. 2 Výzkum, analýzy a publikace

2. 1. 3 Práce na politice a prosazování řešení

V ý r o č n í  z p r á v a  G l o p o l i s  2 0 0 8



5

2. 2 Program klimatické 
  a rozvojové politiky

2. 2. 1 Hlavní témata

Globální změny podnebí se dostávají do popředí mediálního i politického zájmu. Povědomí o změnách podnebí, 
zejména po publikování poslední „Zprávy mezivládního panelu pro změny klimatu“, stále narůstá. Tající ledovce, 
stoupající hladiny moří, záplavy, dlouhodobá období sucha či prudké změny počasí, to všechno jsou vědecky 
zdokumentované jevy, které lze pozorovat již v  současnosti. Důsledky klimatických změn pocítí země na celém 
světě, jejich intenzita však bude rozdílná, ovlivněná především geografickou polohou a přírodními podmínkami. 
Vlastní zranitelnost vůči těmto dopadům pak závisí zejména na celkové ekonomické, sociální a institucionální 
kapacitě jednotlivých států. Historická odpovědnost za vysoké koncentrace skleníkových plynů v  atmosféře leží 
na průmyslových státech, které za svůj rozvoj během posledních dvě stě padesáti let vděčí energii uvolňované 
spalováním fosilních paliv. Negativní důsledky však ohrožují zejména rozvojové země, které jsou i nejzranitelnější.

Pražský institut pro globální politiku se proto i v  roce 2008 zabýval mnohdy opomíjeným rozvojovým aspektem 
klimatických změn a aktivně ovlivňoval veřejnou a politickou debatu směrem k  lepšímu porozumění důsledkům 
globálního oteplování v rozvojových zemích a k přijetí odpovědnosti ČR.

Analytické a publikační aktivity Glopolis se zaměřovaly především na následující tři důležité politické procesy, úzce 
související s problematikou klimatických změn:

 Přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku, který stanovil právně závazný cíl pro snižování emisí 
 skleníkových plynů a navýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie na úrovni EU.

 Mezinárodní vyjednávání o nové „klimatické“ dohodě, která nahradí stávající Kjótský protokol. 

 Přípravy ČR na předsednictví Evropské rady v první polovině roku 2009.  

Glopolis se i nadále aktivně angažoval v rámci Klimatické koalice (neformální platformy sdružující české ekologické, 
rozvojové a humanitární organizace). Koalice slouží jako prostor pro sdílení informací a koordinaci aktivit jednotlivých 
organizací, umožňuje efektivnější ovlivňování rozhodovacích procesů a veřejné debaty o environmentálním 
a společenském rozměru klimatických změn. Mezi významnými tématy vzájemných schůzek a společných aktivit 
byla zejména příprava klimatické a energetické politiky EU a přípravy předcházející předsednictví ČR EU.

Glopolis ve spolupráci s  Centrem pro dopravu a energetiku a Hnutím Duha zpracoval studii Odpovědnost bez 
hranic: klima a chudoba zaměřenou na dopady měnícího se podnebí na obyvatelstvo nejzranitelnějších zemí 
rozvojového světa a úlohu České republiky při jejich zmírňování. Studie si klade za cíl rozšířit českou veřejnou i 
politickou debatu o perspektivu rozvojových států, přičemž v závěru předkládá doporučení pro tři hlavní oblasti, v 
nichž se může Česká republika angažovat – rozvojová spolupráce, aktivní vedení jednání o mezinárodním režimu na 
ochranu klimatu po roce 2012 během předsednictví Rady EU a snížení uhlíkové náročnosti české ekonomiky. 

2. 2. 2 Výzkum, analýzy, publikace
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2. 2. 3 Policy, advocacy práce

Potraviny nebo biopalivo? Jak mohou biopaliva ohrozit miliony chudých a způsobit nevratné environmentální 
škody — viz kapitola 2.1 Program potravinové a rozvojové politiky

Transfer technologií jako součást vyjednávání o klimatických změnách. Práce se zabývá jedním ze základních 
stavebních kamenů úspěšného řešení globálních změn podnebí – transferem technologií šetrných k  životnímu 
prostředí do rozvojových zemí. Jde o široký soubor procesů od přenosu know-how, zkušeností a technického 
vybavení až po budování institucionálních a lidských kapacit, které umožňují uspokojit jak vzrůstající nároky rychle 
se rozvíjejících ekonomik, zejména po energiích, tak naléhavou potřebu nadále nezvyšovat produkci skleníkových 
plynů a nastartovat nízkouhlíkový model rozvoje.

Text Strategie pro klima a rozvoj vznikl pro vnitřní potřebu institutu; mapuje aktuální debatu o klimatických 
změnách jako o rozvojovém problému na mezinárodní i české úrovni a identifikuje základní požadavky Glopolis 
a strategie vedoucí k jejich úspěšnému prosazování. Obecným cílem Glopolis je podporovat model rozvoje, který 
plně reflektuje potřebu adekvátně reagovat na klimatické změny a do budoucna nepřispívá k  jejich zhoršování. 
Jednotlivé dílčí cíle se týkají podpory ambiciózního snižování emisí, adaptačních opatření, transferu technologií 
a nacházení vhodných finančních mechanismů.  

Stanovisko českých ekologických organizací k odborné debatě o globálních změnách podnebí

http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&id=114&task=view&Itemid=44&fontstyle=f-
larger je společným shrnutím současného odborného poznání o klimatických změnách hlavními ekologickými 
organizacemi. Reflektuje ty body, které jsou v českém prostředí někdy dosud zatíženy buď ideologickými předsudky, 
či zjevnými omyly a prostřednictvím stručného představení vědeckých faktů umožňuje obrátit pozornost směrem 
k věcnému pohledu na problematiku. V závěrech představuje vizi plodné, smysluplné a motivující veřejné debaty 
v českém kontextu, orientované spíše na praktická řešení než na katastrofické scénáře.

Spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR na přípravách předsednictví EU

V první polovině roku 2008 začal Glopolis externě spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí ČR na přípravách 
Českého předsednictví Evropské rady. Za ČR se účastní jako národní expert pro otázky transferu technologií 
zasedání pracovní skupiny Rady EU ministrů životního prostředí. Jde o jednu z pracovních skupin, zapojených do 
vypracování pozic EU v oblasti mezinárodního vyjednávání o klimatických změnách. 
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2. 3 Program ekonomické, finanční  
  a rozvojové politiky

2. 3. 1 Hlavní témata

Ve své zprávě Global Economic Prospect z ledna 2008 Světová banka sice poukazovala na zpomalující se ekonomický 
růst především v USA, ale přesto předpovídala vyspělým zemím 2% a rozvojovým zemím až 7% růst. V současné 
době stejná instituce odhaduje pro rok 2009 pokles globálního HDP o 3%. Podle prognóz lze očekávat pokles 
příjmů rozvojových zemí v  důsledku finanční a ekonomické krize o 350, podle pesimistických odhadů až o 635 
miliard USD. Z těchto několika čísel je patrné, jak rychle a nečekaně krize přišla. Rok 2008 byl především ve znamení 
zhoršující se situace na finančních trzích, která vyvrcholila na začátku podzimu zhroucením Wall Street. Odtud se 
krach rychle rozšířil na burzy v Evropě a citelně zasáhl i trhy rychle rostoucích ekonomik Brazílie, Ruska a Jihoafrické 
republiky, které v minulých letech liberalizovaly svůj finanční sektor. Na většinu zemí, zejména rozvojových, však 
krize dopadla přes jiné než přímé finanční kanály.  Jejich příjmy se snižují kvůli poklesu mezinárodního obchodu, 
přímých zahraničních investic, remitencí, z důvodu dražších půjček a bohužel i kvůli redukci rozvojové pomoci na 
straně vyspělých států. Dnes již není pochyb o tom, že svět čelí nejhlubší ekonomické a hospodářské krizi od 30. let 
minulého století. A počet lidí žijících pod hranicí chudoby opět vzrůstá. 

Rozsah a hloubka současné krize do jisté míry zpochybňují ekonomické paradigma vládnoucí minulým dekádám. Ve 
snaze podporovat diskusi o potenciálních alternativách současného ekonomického a politického modelu 
a v souvislosti s ohrožením, které finanční a ekonomická krize představuje pro nejchudší komunity, se práce Glopolis 
zaměřila v první řadě na:

 Analýzu hlubších příčin současné situace, rozbor hlavních problémů, příčin krize a dopadů krize především  
 na rozvojové země. 

 Mapování řešení navrhovaných bretton-woodskými institucemi, Evropskou unií, OSN či skupinami G8 a G20. 

 Mapování a účast v diskusi o alternativních řešeních, která formulují organizace občanské společnosti.

 Formulaci vlastních závěrů a doporučení, která obhajují zájmy a potřeby nejchudších komunit při hledání  
 cesty z krize a snahu o jejich zohlednění ve veřejné debatě i v politickém rozhodování.   

V roce 2008 se Glopolis zapojil do mezinárodního projektu „Towards a Global Financial System Fit for Development“. 
Ten se soustředí převážně na finanční a ekonomickou politiku vyspělých států, mezinárodních a finančních institucí 
a jejich vlivu na situaci v rozvojových zemích.  Od začátku roku 2009 lze proto očekávat nárůst výstupů a aktivit 
zabývajících se touto problematikou. 
Glopolis se stal členem EURODAD — evropské sítě, která sdružuje 55 neziskových organizací z 18 evropských zemí. 
Věnuje se problematice oddlužení, financování rozvoje a snižování chudoby. 
V  průběhu roku Glopolis připravil několik přednášek o ekonomické globalizaci, například pro program Varianty 
organizace Člověk v tísni nebo v rámci přednáškových kurzů na Fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze.

2. 3. 2 Výzkum, analýzy a publikace

Velké plány, peníze a pády – hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi (vydání leden 2009)

 Stručná osmistránková studie se zamýšlí nad politickými změnami, které vedly až k současné finanční krizi, 
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2. 4 Média

2. 4. 1 Hlavní témata

Rok 2008 byl pro Glopolis z hlediska spolupráce s médii velmi významný. Oproti předchozím dvěma rokům, kdy 
Glopolis záměrně ustoupil od aktivní snahy o větší přítomnost v médiích z důvodu soustředění zájmu do oblastí 
s vyšší prioritou, věnoval v roce 2008 část svých kapacit mediálním výstupům a systematizaci spolupráce s médii. 
O větším zapojení do mediálních aktivit svědčí nejen články a komentáře publikované v nejvýznamnějších českých 
tištěných a elektronických médiích, 
ale i vstupy do rozhlasu a televize a ohlasy médií na vydané tiskové zprávy. 

Začátkem července se v  kanceláři Glopolis konal workshop pod vedením šéfredaktora zahraniční redakce 
Hospodářských novin Martina Ehla. Jeho cílem bylo seznámit analytiky Glopolis se základními pravidly pro psaní 
úspěšných komentářů. Trénink se skládal z části teoretické, při níž byli účastníci seznámeni s různými druhy novinových 
článků a postupem, jak napsat komentář, a části praktické, kde si účastníci mohli nové znalosti vyzkoušet v praxi. 
Hlavním přínosem celého workshopu byla profesionalizace mediálních výstupů Glopolis, především komentářů.

Vyvrcholením mediálních aktivit byla spoluúčast na tiskové konferenci, kterou při příležitosti vydání publikace 
„Odpovědnost bez hranic, klima a chudoba“ 4. prosince 2008 pořádaly české rozvojové, humanitární a ekologické 
organizace ve spolupráci s Informačním centrem OSN.

Celkem byly v  roce 2008 publikovány 4 komentáře (dva komentáře v Hospodářských novinách a dva v hlavních 
českých elektronických médiích — EurActiv a Aktuálně.cz), 3 články (dva v Parlamentním zpravodaji, jeden 
v Hospodářských novinách) a dva rozhovory pro měsíčník Mezinárodní politika. Analytici Glopolis byli také zváni 
jako hosté do vysílání českých rádií (Rádio Fórum/potravinová krize, Český rozhlas 1 – Radiožurnál/pořad Třetí svět 
a Rádio Wave/Fair Trade) a televize (německá televize MDR). V reakci na aktuální události bylo v průběhu roku vydáno 
také několik tiskových zpráv.

analyzuje její přímé příčiny, rozebírá hlavní problémy a hodnoty, na nichž je ekonomika dnešního světa založena, 
a v  neposlední řadě přispívá do diskuse o možných alternativách stávajícího systému. Studie je k  dispozici 
v elektronické podobě v české a anglické verzi.

Připomínkování vládních priorit předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 
v ekonomické oblasti, konkrétně navrhovaných priorit v rámci první kapitoly „Evropa konkurenceschopná 
a otevřena“. 

Příprava vlastní strategie v oblasti finanční a ekonomické politiky pro České předsednictví Rady EU.

Spolupráce při formulování dopisu před Následnou konferencí OSN o financování rozvoje v  katarském Dohá 
v prosinci 2008.

2. 3. 3 Obhajoba a prosazování 
    vlastních doporučení na politické úrovni
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2 .4. 2 Newsletter GaRP

2. 4. 3 Seznam hlavních mediálních výstupů za rok 2008

Nejvýznamnější nástrojem pro komunikaci se širší veřejností se stal Newsletter GaRP – elektronický dvouměsíčník pro 
globalizaci, rozvojovou spolupráci a politiku. Jeho vznik byl podpořen z prostředků státního rozpočtu, poskytnutých 
z  kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ČR v  rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.  Vznikl jako 
jeden z hlavních výstupů projektu zaměřeného na tvorbu kapacit pro monitoring, analýzu a veřejnou diskusi politik 
s dopadem na rozvoj a zvláštním zaměřením na priority Českého předsednictví EU.

Newsletter je vydáván pravidelně každé dva měsíce. Před vydáním prvního čísla byly vytvořeny jednotlivé rubriky: 
„Komentář“, „Zaostřeno“, „Předsednictví“, „Na konec“. V pátém čísle byla připojena nová rubrika pod názvem 
„Z kuchyně Evropského parlamentu“.

Na tvorbě se podílejí analytici Glopolis, kteří se scházejí jako redakční rada vždy přibližně měsíc před vydáním 
nového čísla. Rada na základě průběžného monitoringu českých a zahraničních médií definuje aktuální témata a ta 
pak jsou zpracována do nového čísla. Některé čísla vznikají za spoluautorství přizvaných externích spolupracovníků.

Pro distribuci byla sestavena databáze potenciálních relevantních odběratelů, která na svém začátku obsahovala 
přibližně 550 jmen. Adresáty byly především zástupci NNO, státní správy, univerzit, novináři a odborná veřejnost. 
V průběhu rozesílání se databáze rozšířila o nové zájemce, takže koncem roku 2008 obsahovala už 650 kontaktů.

Newsletter je rozesílán elektronicky jednak v pdf verzi, jednak jako e-mail s „hyperlinkovými“ odkazy na články, které 
jsou publikovány na webových stránkách Glopolis.

Na Aktuálně.cz byl vytvořen blog pod jménem Petr Lebeda, kde bylo publikováno 7 článků, přičemž některé mají 
téměř 4500 přečtení.

Protože se Newsletter jako komunikační prostředek velmi osvědčil, jeho životnost nebude závislá na trvání projektu, 
z něhož byl financován. Čtenáři se tedy mohou těšit na články a analýzy aktuálního dění na české i mezinárodní 
scéně rozvojové politiky a globalizace i v roce 2009.

Noviny, internet:

1. Newsletter GaRP, Hospodářské noviny, 21. 4. 2008, Marek Vaculík: Cla průmyslu úspěch nepřinesou (komentář)
2. Newsletter GaRP, Hospodářské noviny, 12. 6. 2008, Aurèle Destreé: Levné dovozy potravin krizi nevyřeší (komentář)
3. Newsletter GaRP, Hospodářské noviny, 11. 7. 2008, Kristýna Balajová: Růst cen ničí obyvatele Afriky (článek)
4. Newsletter GaRP, EurActiv, 16. 10. 2008, Aurèle Destreé: Potravinová krize: EU přispěje jednou miliardou eur 
(komentář)
5. Newsletter GaRP, Aktuálně.cz, 15. 12. 2008, Ondřej Bašek (hostující autor v Newsletteru): Sever proti Jihu. Boj proti 
změnám klimatu dusí bohatí (komentář)
6. Mezinárodní politika, únor 2008, Petr Lebeda, Miroslav Ševčík: Ekonomická diplomacie vs. lidská práva
7. Mezinárodní politika, září 2008: Lucie Šestáková, Ondřej Kopečný: Budoucnost liberalizace světového obchodu
8. Newsletter GaRP, Parlamentní zpravodaj, květen 2008, Marek Vaculík: Klimatické změny a rozvojové země: dopady 
a doporučení
9.Newsletter GaRP, Parlamentní zpravodaj, červen 2008, Marek Vaculík: Změny klimatu ohrožují naši bezpečnost
10. CAP 2020 (SZP 2020) 9. 10. 2008, Aurèle Destreé: Potravinová bezpečnost neznamená jen kvantitu potravin
11.Blog Aktuálně.cz, 11. 11. 2008, Petr Lebeda: Nový kapitalismus není nový socialismus
12. Blog Aktuálně.cz, 10. 9. 2008, Petr Lebeda: Fan, Fred a rostoucí závislost na derivátech 
13. Blog Aktuálně.cz, 1. 8. 2008, Petr Lebeda: Čína a Indie hrají podle západních pravidel
14. www.glopolis.org , 22. 12. 2008, Ondřej Kopečný: Promarněná šance v Dohá
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2. 4. 4 Webové stránky 

2. 5. 1 Marshall Memorial Fellowship

Také pro webové stránky Glopolis znamenal Newsletter GaRP značný přínos. Došlo k jejich zkvalitnění, byla vytvořena 
samostatná sekce Newsletter, kde jsou nabízena všechna čísla volně ke stažení. Vytvořením naprogramovaného 
elektronického formuláře, jehož prostřednictvím se mohou noví zájemci registrovat k odběru Newsletteru, se zvýšila 
interaktivita stránek. Celkově vzrostla návštěvnost webových stránek, neboť v  sekci Aktuality byly publikovány 
všechny články z jednotlivých čísel Newsletteru, což jednoznačně zvýšilo atraktivitu stránek pro čtenáře. Svědčí 
o tom i počet zobrazení — řada článků měla přes tisíc přečtení, některé dokonce téměř dva tisíce.

Dlouholetá spolupráce institutu Glopolis a German Marshall Fund of the United States (GMF) při zajišťování 
výběrového řízení programu Evropského Marshallova pamětního stipendia (European Marshall Memorial 
Fellowship – EMMF) v ČR se v roce 2008 posunula do zcela nového rozměru. Glopolis nově převzal také koordinaci 
sesterského programu Amerického Marshallova pamětního stipendia (American Marshall Memorial Fellowship – 
AMMF) v ČR a zároveň se zaměřil na postupné rozšíření sítě nominátorů, podstatně intenzivnější zapojení českých 
absolventů programu EMMF do sítě GMF a jí organizovaných aktivit a celkově užší spolupráci s GMF, především 
s jeho kancelářemi v Paříži a ve Washingtonu. 
Tak jako v  předchozích letech za koordinace Glopolis proběhlo dne 24. listopadu 2008 již páté výběrové řízení 
programu EMMF. Výběrová komise v  tradičním složení (Václav Bartuška, Libor Stejskal, Josef Hynek, Helena 
Markusová a Helena Ackermanová) za účasti ředitele pařížské kanceláře GMF Françoise Lafonda vybrala následující 
trojici kandidátů: Lamis Chiklovou Khalilovou (Metropolitní univerzita Praha), Karla Černého (Pedagogická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze) a Janu Krczmářovou (České fórum pro rozvojovou spolupráci). Jako náhradník byl vybrán 
Jakub Kašpar (Ministerstvo životního prostředí ČR). 

Po dvouleté přestávce (a celkem počtvrté) Praha hostila účastníky programu AMMF, tentokrát poprvé za koordinace 
Glopolis. Ve dnech 17.–22. října 2008 se pět stipendistů z různých částí USA (Missouri, Texas, Minnesota, Colorado 
a Kalifornie) a zástupci z  nejrůznějších oblastí americké společnosti zúčastnilo programu, který je zavedl od 
sekretariátů politických stran, univerzit a nevládních organizací v Praze přes Polabí až do Železných hor. 

Zástupce Glopolis se také zúčastnil evropské výroční konference programu MMF Marshall Forum on Transatlantic 
Affairs – Who is in Control of Globalization? Transatlantic Dialogues on New Policy Initiatives (23.–26. října 
2008) v Kodani, která se zabývala aktuálními otázkami transatlantických vztahů a ekonomické globalizace, především 
změnami klimatu, energetickou bezpečností a finanční a potravinovou krizí. Na Marshallovo fórum bezprostředně 
navazovala schůzka MMF European Partners and Coordinators Meeting (26.–27. října 2008), na níž se setkali 
zástupci GMF se svými evropskými partnery a s koordinátory programu MMF. 

Rozhlas, televize:

1. Televize MDR (Německo)/téma Postoj českého prezidenta k ochraně klimatu, 20. 1. 2008 – host Petr Lebeda
2. Český rozhlas 1 – Radiožurnál/pořad Třetí svět, 22. 4. 2008 — host Aurèle Destreé
3. Rádio Fórum/téma Potravinová krize, 29. 4. 2008 – host Kristýna Balajová
4. Rádio Wave/téma Fair Trade – host Petr Patočka

2. 5 Ostatní aktivity
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2. 5. 2 Zapojení do kampaně Česko proti chudobě

2. 5. 3 Zapojení do pracovní skupiny Policy FoRS

Rovněž v roce 2008 se Glopolis aktivně podílel na aktivitách kampaně Česko proti chudobě. Jejím hlavním cílem 
je přispívat ke zvyšování povědomí české veřejnosti o chudobě v rozvojových zemích a o možnostech, jak tento 
nepříznivý stav postupně zlepšovat vládní politikou v oblasti rozvojové spolupráce či individuálním zapojením. 
Kromě pravidelné spolupráce s hlavním koordinátorem kampaně Glopolis připravil strategický plán aktivit pro rok 
2008 a zapojil se do školení regionálních koordinátorů. Ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci 
(FoRS) zorganizoval v  prosinci workshop Strategies for Effective Campaings and Advocacy. Pod vedením Chrise 
Stalkera, zahraničního odborníka, se účastníci zaměřili nejen na obecná pravidla veřejných kampaní, ale rovněž 
zahájili přípravu strategického plánu kampaně FoRS a Česko proti chudobě v průběhu České předsednictví Rady EU. 

Pro potřeby kampaně zpracoval Glopolis dva materiály. Prvním z nich byl leták „Více lepší spolupráce“ zaměřený 
na plnění rozvojových cílů tisíciletí v  kontextu české rozvojové spolupráce. Druhým materiálem byl elektronický 
průvodce „Jak připravit kampaň“, který shrnuje stručnou interaktivní formou základní pravidla úspěšné přípravy 
a realizace kampaní.

Glopolis rovněž zastupoval kampaň Česko proti chudobě ve Steering Group evropské kampaně GCAP, která měla na 
starosti koordinaci aktivit a komunikaci mezi jednotlivými národními kampaněmi v Evropě. Jeho zástupce 
se zúčastnil výročního zasedání GCAP Europe v ruském Petrohradu 12. - 14. listopadu 2008.  

Úkolem pracovní skupiny Policy FoRS je zajišťovat sdílení informací o důležitých politických rozhodnutích 
a událostech, které mohou významným způsobem ovlivnit českou a evropskou rozvojovou politiku nebo situaci 
v rozvojových zemích. Její členové připravují strategii pro klíčová politická jednání, formulují dopisy s politickými 
požadavky a doporučeními, účastní se schůzek s politickými představiteli. 

V roce 2008 se Glopolis pravidelně účastnil koordinačních schůzek pracovní skupiny, podílel se na sestavování 
a připomínkování několika dopisů určených vysokým představitelům české politické scény a rovněž reprezentoval 
Policy FoRS na některých setkáních pracovních skupin Evropské konfederace nestátních neziskových organizací pro 
humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD).   
Glopolis dále spolupracoval na studii „Jak Česká republika pomáhá – Studie o zahraniční rozvojové spolupráci 
České republiky za rok 2007“, která shrnuje dosavadní vývoj rozvojové spolupráce v ČR do roku 2007 a analyzuje její 
efektivnost. Glopolis byl členem přípravného týmu mezinárodní konference“ Are We On the Right Track? Paradigm 
Reviews by CSOs as Development Actors“, která se uskutečnila v  květnu v  Praze. Pracovníci Glopolis se účastnili 
několika seminářů zaměřených na policy, advocacy a přípravu veřejných kampaní pořádaných FoRS, a to jak v roli 
účastníků, tak v roli přednášejících nebo moderátorů.

11V ý r o č n í  z p r á v a  G l o p o l i s  2 0 0 8



3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
3. 1 Finanční zpráva
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3. 2 Výkaz zisku a ztráty
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3. 3 Příloha k účetní závěrce

Název:  Pražský institut pro globální politiku – Glopolis o. p. s.

Sídlo:  Na Zájezdu 1939/4, Praha 10

DIČ:  CZ27144569

Právní forma:  obecně prospěšná společnost

Glopolis je obecně prospěšnou společností ustanovenou ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb. Společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku v oddílu O, vložce č. 326. 

Hlavní činností je zejména vědeckovýzkumná, vzdělávací a popularizační činnost, zaměřená na sledování klíčových 
politicko-ekonomických procesů globální politiky.

Tato činnost je realizována především s použitím příspěvků českých i zahraničních nadací.

Způsob ocenění: dlouhodobý majetek je oceňován podle zákona o účetnictví ve výši pořizovací ceny.

Způsob účtování: dodržují se postupy účtování pro nevýdělečné organizace.

Způsob odpisování: postupy odepisování byly stanoveny na základě odpisového plánu podle zákona o účetnictví. 
Odpisy se provádí ve výši účetních odpisů.

Uplatněné daňové odpisy jsou ve výši stanovené příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmů. Tyto daňové 
odpisy souvisí pouze se zdaňovanou činností.  

V roce 2008 neměla společnost žádný dlouhodobý odpisovatelný majetek, a proto nebyl daňový odpis uplatněn.

Hmotný majetek: veškerý majetek je evidován na příslušných majetkových účtech v pořizovacích cenách. 

Společnost neměla v roce 2008 žádný dlouhodobý majetek.

Nadační příspěvky:

Společnost obdržela v roce 2008 nadační příspěvky a provozní dotace v celkové hodnotě 4.984.306 Kč.

Podpis statutárního zástupce:

V Praze dne 23. 6. 2009

Zpracoval: Ing. Jaroslav Skuhrovec 
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3. 3 Zpráva dozorčí rady

Zpráva Dozorčí rady
Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis, o. p. s.
o její činnosti v roce 2008

schválená na jejím pravidelném zasedání dne 30. června 2009.

Dozorčí rada (dále jen „DR“) v roce 2008 dohlížela na aktivity Pražského institutu pro globální 
politiku – Glopolis, o. p. s. (dále jen „Glopolis“) v souladu se zákonem a Zakládací listinou Glopolis.

V průběhu roku 2008 se DR soustředila především na finanční a organizační zajištění činnosti Glopolis. 
Dále se zabývala následujícími tématy:
 
 plnění zákonných povinností vyplývajících ze založení a fungování obecně prospěšné společnosti (o. p. s.)  
 Glopolis
 hodnocení aktivit Glopolis v průběhu roku 2008
 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 2008 a 2009, plán projektů a aktivit na léta 
 2009–2011
 dohled nad přípravou účetní závěrky a průběžných zpráv o činnosti pro správní radu
 návrh Zprávy DR o činnosti v roce 2008 a stanovisko DR k roční účetní závěrce Glopolis za rok 2008.

DR se v roce 2008 sešla na dvou řádných zasedáních, tak jak bylo plánováno, za účelem jejího intenzivnějšího 
zapojení do strategického řízení společnosti. Členové DR byli v průběhu roku 2008 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.

DR Glopolis prošla v průběhu roku 2008 významnou personální obměnou. Poté, co Tereze Hrabákové skončilo druhé 
po sobě jdoucí funkční období, byl novým členem dozorčí rady jmenován Martin Balcar. Zároveň Václav Viktora 
rezignoval na svoje členství v DR ze zdravotních důvodů. Na místo uvolněné jeho rezignací nebyl do konce roku 
2008 nikdo jmenován.
Glopolis včas předložil DR návrh Výroční zprávy za rok 2008, 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 2008 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 2008.
DR by chtěla poděkovat všem zaměstnancům a spolupracovníkům za jejich snahu a pracovní nasazení v roce 2008. 
DR by také ráda poděkovala správní radě za její úsilí a snahu Glopolis dlouhodobě podporovat.

V Praze dne 30. června 2009

Za Dozorčí radu Glopolis:

Tomáš Bělohoubek
předseda Dozorčí rady Glopolis
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3.4 Audit

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2008

Společnost: 

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o. p. s., Na Zájezdu 4, 101 00 Praha 10
zápis u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 326
IČO 271 44 569

Období, za které bylo ověření provedeno: 

účetní období 01. 01. 2008 – 31. 12. 2008

Předmět a účel auditu:

roční účetní závěrka za rok 2008 ve smyslu ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 
zákonů (zákon o auditorech) a v  souladu s  Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky

Auditorské ověření provedl:

Ing. Anithea Škodová, auditor, číslo osvědčení KA ČR 1161, Boleslavská 7/1905, 130 00 Praha 3

Datum vyhotevní auditorské zprávy:

7. července 2009

Přílohy:

Rozvaha k 31. 12. 2008
Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2008

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určený vedení společnosti Pražský institut pro globální politiku– Glopolis, o. p. s.
    
Provedla jsem auditorské ověření přiložené účetní závěrky společnosti Pražský institut pro globální politiku – 
Glopolis, o. p. s., Na Zájezdu 4, 101 00 Praha 10, IČO 271 44 569, zapsané Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 
326, sestavené za účetní období roku 2008 k datu 31. 12. 2008. Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu 
s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést 
a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané 
situaci přeměřené účetní odhady. Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
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Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky. V  souladu s  těmito předpisy jsem povinna 
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, aby byla získána přiměřená jistota, že účetní závěrka 
neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech 
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní 
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní při sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení 
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též 
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Pražský 
institut pro globální politiku – Glopolis, o. p. s. k 31. prosinci 2008 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 
2008 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze dne 7. července 2009 
                                                                                                

Ing. Anithea Škodová, auditor
číslo osvědčení 1161

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI:

Společnost Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o. p. s. je obecně prospěšnou společností zapsanou dne 
13. května 2004 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 326.                

Hlavní náplní jsou tyto níže uvedené obecně prospěšné služby:

 vědecko-výzkumná, vzdělávací a popularizační činnost, zaměřená na sledování 
 klíčových politicko-ekonomických procesů globální politiky
 analýza, diskuse a formulace veřejného rámce globální politiky, globálního veřejného zájmu a jeho   
 zprostředkování českému prostředí
 mapování a analýza globálního, evropského i českého prostředí v oblasti strategických cílů
 spolupráce s českými a zahraničními odborníky a partnerskými institucemi na projektech v oblastech   
 společného zájmu
 vícejazyčná prezentace výsledků své práce v podobě publikací, periodik, článků, studií, internetových   
 stránek a dalších elektronických produktů
 pořádání přednášek, seminářů, kulatých stolů a konferencí v souvislosti se svým zaměřením
 zprostředkování výstupů širokému spektru partnerů a cílových skupin v České republice i v zahraničí
 poskytování služeb ve formě výukových a školících programů, odborných konzultací pro firmy, neziskový  
 sektor a státní správu.
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PŘEDMĚT OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY:

Předmětem ověření byla účetní závěrka k datu 31. 12. 2008 včetně účetních výkazů a přílohy k roční účetní závěrce.
    
Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Povinností 
auditora bylo získat všechny informace, které jsou podle nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. 
Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností v souladu 
s auditorskými směrnicemi a souvisejícími aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České republiky.    
   
 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky bylo ověřeno:

a/  zda údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční 
     situaci a výsledek hospodaření společnosti

b/  zda účetnictví je vedeno plně, průkazným způsobem a správně

c/  namátkové posouzení prvotních dokladů z hlediska náležitostí, oprávněnosti
     účetních operací, metodické správnosti předkontace

d/  návaznost zůstatků syntetických účtů na účetní výkaznictví, soulad mezi syntetickými a analytickými účty

e/  závěrkové účetní operace

f/  úplnost a správnost plnění informačních a daňových povinností

g/  správnost vykázaného hospodářského výsledku a jeho použití

h/  oblast státních finančních provozních dotací a způsob jejich čerpání

i/   sponzorské dary, darovací smlouvy, přiznání k dani darovací

j/  dodržování vedení evidence oddělených příjmů / výdajů/, které jsou předmětem   
     daně od příjmů /výdajů/, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně   
     jsou, ale jsou od daně osvobozeny.
    
Vlastní ověřování probíhalo ve dvou etapách. V  první byly konzultovány účetní problémy při probíhajících 
závěrkových pracích, ve druhé byl proveden audit předložené závěrky.

Ověřované oblasti:

 počáteční rozvaha k datu 1. 1. 2008
 
 inventarizace majetku, pokladen, běžných účtů, závazků 
 
 způsoby oceňování dle § 24 zákona o účetnictví
 
 dokladová inventarizace účtů k 31. 12. 2008
 
 konečná rozvaha, výkaz zisků a ztrát k datu 31. 12. 2008.
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VÝSLEDKY OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY:

programové vybavení:       
     
účetnictví je zpracováno pomocí výpočetní techniky formou podvojného účetnictví, použité programové vybavení 
zajišťuje vedení systematických a chronologických účetních knih v souladu s ustanovením § 13 zákona o účetnictví.             

účetní doklady, účetní knihy:
     
účetní doklady obsahují předepsané náležitosti v souladu s ustanovením § 11 zákona o účetnictví. Účetní zápisy 
jsou provedeny srozumitelně a jsou přehledně uspořádány v souladu s § 34 zákona o účetnictví. Archivace účetních 
dokladů je zajištěna v souladu s ustanovením § 31 a 32 zákona o účetnictví.   
     
V průběhu auditu bylo ověřeno dodržení zásady bilanční kontinuity zůstatků rozvahových účtů k datu l. l. 2008.        

účtový rozvrh roku 2008:   
     
v souladu s ustanovením § 14 zákona o účetnictví účetní jednotka sestavila účtový rozvrh pro účetní období roku 
2008, ke kterému nejsou žádné připomínky. 

oceňování majetku a závazků:     
     
v  souladu s § 25 zákona o účetnictví byl dodržen závazný způsob oceňování majetku a závazků předepsaným 
způsobem. 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku: 
     
účetní jednotka k datu 31. 12. nevlastní žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, odpisové plány nejsou 
realizovány.

časové rozlišení:
     
v průběhu účetního období účetní jednotka účtovala na účtech časového rozlišení v souladu s vyhláškou č. 504/2002 
Sb.

účetní výkazy, příloha:
     
účetní jednotka vyhotovila k  datu 31. 12. rozvahu a výkaz zisku a ztrát včetně přílohy. Po formální stránce jsou 
vystavené účetní výkazy bez závad.

inventarizace majetku a závazků:   
     
 inventarizaci majetku a závazků provedla účetní jednotka takto:
 
 fyzickou inventuru pokladny    
 
 dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, zůstatky na majetkových a závazkových   
 účtech jsou doloženy rozpisem.
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PŘEZKOUŠENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PO VĚCNÉ STRÁNCE:

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek /DHM, DHM/
     
účetní jednotka k datu 31. 12. nevlastní žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

zásoby:    
     
účetní jednotka ke dni 31. 12. nevykazuje žádné zásoby materiálu a zboží.
 
pohledávky:
    
pohledávky z obchodního styku se účtují na analytických účtech v účtové skupině 31 – Pohledávky.  Stav krátkodobých 
pohledávek k 31. 12. činí Kč 37 tis.

finanční účty:
    
hotovosti jsou účtovány na jednotlivých analytických účtech k účtu 211 – Pokladna. Příjmové a výdajové pokladní 
doklady jsou vedeny v číselných řadách. Pokladní doklady jsou chronologicky uspořádány v pokladních knihách. 
Zůstatek na bankovním účtu se shoduje s konečným účetním zůstatkem k 31. 12. v hlavní knize.  

cizí zdroje:
     
krátkodobé závazky účtuje účetní jednotka na analytických účtech v účtové skupině 32 – Závazky, které činí k 31. 12. 
Kč 582 tis. Jedná se především o závazky z titulu půjčky – Kč 270 tis. a závazky k zaměstnancům – Kč 155 tis.  

hospodářský výsledek:
     
hospodářským výsledkem za účetní období je účetní zisk ve výši Kč 228 tis. Tato částka je vykázána ve výkazu zisků 
a ztrát na řádku 84. Stejná částka je uvedena na řádku 92 v rozvaze. Předepsaná vazba byla při sestavování výkazů 
dodržena.

finanční provozní státní dotace:

účetní jednotka v  roce 2008 získala finanční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši Kč 1 125 tis. na financování 
provozu své hlavní činnosti. Dotace za rok 2008 jsou vedeny v  účetnictví odděleně. Čerpání dotací probíhalo 
v souladu s rozhodnu-tím o poskytnutí dotace ve smyslu rozpočtových pravidel, v souladu se zákonem č. 218/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech.

daňové přiznání:
     
při sestavení přiznání k dani z příjmů bylo postupováno v souladu s daňovými zákony, obecně platnou metodikou 
a postupy účtování.

příloha:
     
nedílnou součástí této zprávy je fotokopie účetního výkazu.

V Praze dne 7. července 2009
                                                          

    Ing. Anithea   Škodová, auditor
                                                                                číslo osvědčení 1161
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4. PŘÍLOHY
4. 1 Statutární orgány

4. 2 Tým

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada o. p. s.:

Michael Romancov – vysokoškolský pedagog na univerzitách v Praze (předseda od 22. 2. 2008)
Václav Šmejkal – vysokoškolský pedagog na univerzitě v Praze
Miroslav Somol – náměstek generálního ředitele EGAP

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada o. p. s.:

Tomáš Bělohoubek – Business Development Specialist (předseda)
Martin Balcar – manažer v neziskovém sektoru (od 13. 5. 2008)
Tereza Hrabáková – právnička v soukromé právnické firmě (do 12. 5. 2008)
Václav Viktora – ekonom v Ústavu mezinárodních vztahů (do 30. 6. 2008)

ŘEDITEL

Ředitel o. p. s.:
Petr Lebeda

PROGRAM EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY:
Ondřej Kopečný

PROGRAM POTRAVINOVÉ A ROZVOJOVÉ POLITIKY:
Aurèle Destrée
Kristýna Balajová

PROGRAM KLIMATICKÉ A ROZVOJOVÉ POLITIKY:
Marek Vaculík
Petr Patočka

FINANCE A ADMINISTRATIVA:
Tomáš Chlebeček
Ingrid Mitáčková
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍCI:
Rachel Danna 
Zuzana Kostřicová
Tyronne M. Schiff

TECHNICKÁ PODPORA: 
Michal Horák

ÚČETNICTVÍ:
Jaroslav Skuhrovec
Ivana Hrychová

Evropská komise
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Oak Foundation (Nadace partnerství)
The German Marshall Fund of the United States
Česko proti chudobě (Educon)
České fórum pro rozvojovou spolupráci
Respekt Institut
ActionAid International
Oxfam
Trialog
CONCORD
Weltwirtschaft, Oekologie & Entwicklung (WEED)
Heinrich-Boell-Stiftung

SEZNAM PROJEKTŮ:

Europe Aid:  
Capacity Building for NGOs & Local Grass-roots Organisations in the Czech Republic  and Hungary to Raise Awareness 
in Development Issues (2007–2009)
Global Rights: Europeans Acting Together – GREAT (2008–2010)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Kapacity pro monitoring, analýzu a veřejnou diskusi politik s dopadem na rozvoj – priority Českého předsednictví 
EU (2008)
Posilování kapacit českých a maďarských nevládních organizací v  oblasti zvyšování povědomí o rozvojových 
otázkách (2008)
Oak Foundation (Nadace partnerství):
Czech Climate Change Coalition (2009—2010)

4. 3 Sponzoři a partneři
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Zvláštní poděkování patří našim sponzorům a partnerům stejně jako jednotlivcům, kteří přispěli k činnosti Glopolis 
v roce 2008. Především bychom chtěli poděkovat následujícím osobnostem:

Michael Romancov, Václav Šmejkal, Miroslav Somol, Tomáš Bělohoubek, Václav Viktora, Tereza Hrabáková, Michal 
Horák, Neil Sumilas, François Lafond, Emily Robichaux, Edouard de Tinguy, Ingrid Horvay, Sasha Kapadia, Christina 
Elvers, Brigitte Luggin, Barbara Tůmová, Miloš Kopečný, René Kubášek,Yael Ohana, Adéla Bodiová, Jan Kohout, Václav 
Bělohradský, Ondřej Nádvorník, Veronika Divišová, Corinna Hörst, 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, Radek Vychytil, Jiří Pehe, Michal Broža, Soňa Dederová, Martin Ehl, Libuše 
Koubská, Martin Krejza, Miroslav Kundrata, Pavel Nováček, Jiří Šitler, Petr Jelínek, Dita Charanzová.

5. PODĚKOVÁNÍ
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Pražský institut pro globální politiku — Glopolis, o. p. s.
Prague Global Policy Institute — Glopolis 
Jeseniova 10
130 00 Praha 3

Tel.: + 420 272 661 132
Fax: + 420 272 661 132
e-mail: info@glopolis.org
http://www.glopolis.org

6. KONTAKT
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