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Glopolis je nezávislé analytické centrum se zaměřením na globální výzvy a příslušné odpovědi 
České republiky a EU. Ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění, je 

naším dlouhodobým cílem zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na chytrou 
ekonomiku, k energetické a potravinové zodpovědnosti. 

Z holistické perspektivy pracujeme se státní správou, odborníky, neziskovými organizacemi a 
soukromým sektorem na inovativních reakcích na výzvy, kterým čelí naše globální polis. 

Glopolis nabízí analýzy a vize, podporuje dialog mezi různými sektory a obory a podniká 
praktické kroky k realizaci své vize v České republice, jakož i v dalších zemích, chudých a 

bohatých. 

 

 

 
 
 
 
 
 
KONTAKT 
Pražský institut pro globální politiku — Glopolis, o. p. s. 
Prague Global Policy Institute — Glopolis 
Soukenická 1189/23 
110 00 Praha 1 
Tel.: + 420 272 661 132 
e-mail: info@glopolis.org 
http://www.glopolis.org 
IČO: 271 445 69 
DIČ: CZ 271 445 69 
 
Výroční zprávy z minulých let: 
http://glopolis.org/cs/o-glopolis/statutarni-informace/ 
 
Mobilní spojení: 
+420 773 338 189 (Finanční a administrativní oddělení) 
+420 773 687 861 (Sekce Ekonomiky a financí) 
+420 773 687 862 (Sekce Energetiky a změny klimatu) 
+420 773 687 863 (Sekce potravinové bezpečnosti) 
+420 774 530 377 (Média) 
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HLAVNÍ ÚSPĚCHY GLOPOLIS V ROCE 2011 

 

DRAŽŠÍ POTRAVINY V ČR JSOU NEPŘÍJEMNÉ, ALE V AFRICE JDE O ŽIVOTY. JÍDLA NENÍ MÁLO, 
ALE STAMILIONY LIDÍ NA NĚJ NEMAJÍ  

- Rozproudění veřejné debaty o potravinové krizi 

- První ročník filmového festivalu AlimenTerre 

- Dokumentace konkrétních problémů chudých farmářů 

 

KLIMATICKÉ PROBLÉMY JSOU PROBLÉMY PŘEDEVŠÍM MIMO ČR A TAM JE ČR MUSÍ 
POMÁHAT ŘEŠIT 

- Lepší povědomí české veřejnosti o dopadech klimatických změn na chudé země 

- Navzdory skeptické politice se ČR hlásí ke své zodpovědnosti za řešení klimatických změn i 
v chudých zemích, MZV se aktivně zasazuje o další zdroje pro klimatickou pomoc  

- Identifikace energetických potřeb vybraných komunit v Etiopii pro projekty české ZRS 

 

INVESTOŘI A OBCHODNÍCI JSOU TAKY LIDÉ, ALE NE VŽDY DOHLÉDNOU NA DŮLEŽITÉ 
SOUVISLOSTI SVÉ ČINNOSTI. NEDOSTATKY TRHŮ JE TŘEBA ŘEŠIT S ROZUMEM A 
NEDOSTATEK ZDROJŮ S OHLEDEM NA OSTATNÍ 

- Dialog o negativních dopadech finančních operací v chudých zemích a odpovědné reakci 
na globální krizi s českou finanční komunitou 

- Na výzkumu v Zambii založený příspěvek do debaty s Ministerstvem průmyslu a obchodu o 
tom, jak zodpovědně řešit nedostatek surovin (koncepce surovinové bezpečnosti) a na čem 
postavit českou prosperitu (nezávislá analýza strategie konkurenceschopnosti) 

- Nadstranická debata o víceletém finančním rámci EU 

 

SVĚTLEJŠÍ BUDOUCNOST ČESKA SPOČÍVÁ PŘEDEVŠÍM V ZODPOVĚDNĚJŠÍM VEŘEJNÉM 
ROZHODOVÁNÍ A VYŠŠÍ KVALITĚ STÁTNÍ SPRÁVY 

- Propojení několika set odborníků z různých oblastí života se zájmem o společnou práci na 
vizi ČR do roku 2020 v projektu Česko hledá budoucnost 

- Popis klíčových výzev, které stojí před 8 různými obory v ČR 

- Identifikace společných problémů, respektive celospolečenských překážek na cestě 
k naplnění jakékoliv ambicióznější oborové či národní vize v ČR   

 



4 
 

OBSAH 

 

ÚVODNÍ SLOVO ............................................................................................................................. 5 

1. SEKCE A HLAVNÍ TÉMATA ...................................................................................................... 7 

1.1 Sekce potravinové bezpečnosti ................................................................................................................... 7 

1. 2 Sekce energetiky a změny klimatu ............................................................................................................ 9 

1. 3 Sekce ekonomiky a financí .......................................................................................................................... 12 

1. 4 Česko hledá budoucnost .............................................................................................................................. 15 

2. FINANČNÍ ZPRÁVA ................................................................................................................. 18 

2. 1 Struktura výnosů ............................................................................................................................................... 18 

2. 2 Zpráva dozorčí rady......................................................................................................................................... 19 

3. LIDÉ V GLOPOLIS .................................................................................................................... 20 

3. 1 Statutární orgány .............................................................................................................................................. 20 

3. 2. Tým v roce 2011 ............................................................................................................................................... 20 

3. 3 Organizační diagram ...................................................................................................................................... 22 

4. PODĚKOVÁNÍ .......................................................................................................................... 23 

5. PŘÍLOHY ................................................................................................................................... 24 

5.1 Statut společnosti.............................................................................................................................................. 24 

5. 2 Finanční příloha ................................................................................................................................................ 27 

5. 3 Přehled projektů ............................................................................................................................................... 41 

5. 4 Vydané publikace ............................................................................................................................................. 42 

5. 5 Uspořádané akce .............................................................................................................................................. 44 

5. 6 Mediální výstupy .............................................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 



5 
 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení přátelé, 

rok 2011 v politice ani ekonomice, u nás doma ani ve světě, asi mnoha lidem 
chybět nebude. Slovo krize se patrně skloňovalo v ještě více pádech než 
v předchozích letech. Dozvuky globálního ekonomického propadu se stále 
projevují v mnoha vyspělých ekonomikách, při volbách a provázejí takřka všechna 
klíčová multilaterální jednání od těch obchodních až po ta ekologická. Pocit 
nejistoty byl stále silnější než pocit změny k lepšímu. 

Přesto důležité transformace pokračovaly dále, byť velmi nestejnoměrně. Rozvojové země (ač 
kategorie, které se snažíme čím dál více vyhýbat) jako celek zaznamenaly slabší, ale růst, který opět 
miliony lidí posunul ke zdravějšímu, slušnějšímu a také delšímu životu. Arabské jaro opět zúžilo 
množinu autoritářských režimů. Iráčané dostali možnost řídit svůj osud sami. Nejen díky tragédii ve 
Fukušimě opět přešly tisíce společenství po celém světě v tichosti na obnovitelné zdroje a nejen 
díky znovu rostoucím cenám potravin zvýšily svoji kontrolu nad tím, kde, jak a za kolik se produkuje 
to, co jí. Díky OECD, EU i třeba Financial Times se ekonomická debata opět posunula dál k potřebě 
lépe měřit a zohledňovat to, co je v životě člověka opravdu důležité. Zdá se, že globálně více než 
poptávka po evropském zboží vzrostla poptávka po větší svobodě, rovnosti a udržitelnosti.  

Krize jsme měli plnou především Evropu. Více než nepříjemnou závislost na životě na dluh však 
odtučňovací kůra na starém kontinentu odkryla dlouho přehlížené praskliny v integračním procesu. 
Agonie Řecka a ostré zuby, které finanční trhy vycenily i na několik dalších zemí Unie, ukázaly, že 
bez společné kontroly nad veřejnými dluhy a rozpočty evropská měna dlouho nepřežije. A nebude 
mít šanci ani bez chytrého růstu, který vezme více v potaz limity planetární i společenské tolerance. 
Evropa však nepolevila v přemýšlení o tom, jak tento gordický uzel rozetnout, byť pro klimatickou a 
potravinovou bezpečnost ještě musí mnohé udělat. 

I v Česku se utahovaly opasky, ale přemýšlení o budoucnosti, jakou opravdu chceme, bylo o 
poznání méně. O naší roli v Evropě a ve světě ani nemluvě. O to více se začalo ozývat, že euro a celá 
Unie jsou scestným projektem. Jako kdyby tučná předchozí léta byla jen a jen naší zásluhou, 
zatímco ekonomický pokles a vzestup nejistoty chybou eurokratů odtržených od skutečných 
potřeb Evropanů. A jako kdyby díky vlivu Bruselu nebylo Česko zemí nejen bohatší (o vnitřní trh, 
dodatečné fondy, investice a stabilitu), ale také slušnější. Nikoliv kultivovanou demokracií, ale se 
slušnějšími zákony, než by mělo samo o sobě či pod vlivem, řekněme z východu. 

Práce, která ubyla především v chudších regionech ČR, přibyla policii a soudům. Nepokoje ve 
Šluknovském výběžku spustily nebezpečnou politickou hru s podprahovou xenofobií i v ČR. 
Zároveň jsme v roce 2011 byli svědky snad největší intenzity politických a korupčních skandálů 
v novodobé historii. Každý týden jiná kauza o tom, jak z našeho státu nestydatě tyjí úzké, ale dobře 
organizované privilegované skupiny, svědčí o tom, že od západní Evropy se máme stále co učit a že 
dobré vládnutí (good governance) nemůžeme považovat za agendu pro chudé země. Zdravý 
rozvoj prostě zdaleka není jen tématem subsaharské Afriky. 

Hlavně proto v Glopolis značně posílil dojem, že priority naší práce by měly ležet ještě blíž 
domácímu prahu. Světu můžeme těžko nabízet významnější přidanou hodnotu, dokud se výrazně 
nezlepší nejen kvalita rozhodování o politikách, které mají dopad na ostatní, zejména chudé, země, 
ale kvalita politické kultury vůbec. Politická kultura se těžko bude blížit západním standardům, 
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pokud se česká politika bude odklánět od většiny EU. A pokud se mimo občanskou společnost do 
tlaku na politiky nevloží ta slušnější (a mnohem větší) část českého byznysu. 

Z těchto úvah se zrodily jak priority nové strategie Glopolis (politická kultura, chytrá ekonomika a 
větší spolupráce s byznysem), tak konkrétní nové projekty (Česko hledá budoucnost) a aktivity 
v roce 2011. Tu možná nejzajímavější – strategickou spolupráci mezi podnikatelským a neziskovým 
sektorem o klíčových zájmech ČR – najdete až ve výroční zprávě za rok 2012, protože jsme ji začali 
rozbíhat až na samém konci roku 2011.  

Z výroční zprávy, kterou držíte v ruce, ovšem vyčtete mnoho jiných zajímavých informací. Podobně 
jako asijské ekonomiky i Glopolis zmírnil oproti minulým rokům svůj personální a finanční růst. O to 
více jsme se však snažili prohloubit kvalitu a relevanci naší práce. A to jak vůči nejchudším 
obyvatelům globálního Jihu, jejichž problémy zůstávají jádrem našich osvětových, výzkumných a 
lobbovacích aktivit. Tak vůči české společnosti, jejíž chytrý rozvoj je stále více předmětem našich 
debat, přemýšlení, síťování a spolupráce s novými partnery, včetně fundraisingu. 

Kromě základní zprávy o projektu Česko hledá budoucnost, již čtvrtého pilíře Glopolis, ve výroční 
zprávě nově najdete i poslání každé ze tří starších sekcí Glopolis, jejich výsledky v různých typech 
aktivit a plány na rok 2012. Maximální průhlednost a zodpovědnost vůči našim donorům zůstává 
alfou a omegou finanční části. Doufáme, že podrobnější struktura, větší stručnost a grafická 
pestrost vám nabídnou lepší obrázek o tom, čeho a jak se – společně s mnohými z Vás – snažíme 
dosáhnout. A že Vás to přesvědčí o tom, že ve spolupráci či podpoře analytického centra Glopolis 
má smysl pokračovat i v roce 2012. 

Děkujeme! 

Jeden velký dík však musím vypíchnout. Na konci loňského roku nás opustil velký český duch 
evropského a globálního formátu a klíčová inspirace Glopolis od jeho počátků – Václav Havel. 
Děkujeme i Vám, pane prezidente, za šíři Vašich obzorů, hloubku Vaší reflexe, za Vaši slušnost a 
odvahu jít proti proudu, když teče nedobrým směrem. 

 

 
 

Petr Lebeda 
ředitel  
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1. SEKCE A HLAVNÍ TÉMATA 
 

1. 1 SEKCE POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI 
 

 
Poslání 
 
Úsilí sekce potravinové bezpečnosti je zaměřeno na zvyšování povědomí, shromažďování dat, 
rozšiřování veřejných i odborných debat a sledování nejrůznějších aspektů týkajících se 
potravinové produkce, spotřeby a obchodu. Mezi hlavní tematické priority proto patří 
spravedlivější Společná zemědělská politika EU (SZP), zodpovědnější zemědělský obchod a 
investice v rozvojových zemích a odstraňování hladu a chudoby prostřednictvím naplňování práva 
na potraviny. 
 
Hlavní témata v roce 2011 
 
Potravinová krize 
 
Rok 2011 přinesl v oblasti potravinové bezpečnosti několik klíčových mezníků. V únoru podle 
statistik Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) dosáhly ceny potravin hranici maxima 
z roku 2008. Kritickou situaci zažil v roce 2011 region Afrického rohu, kde akutním nedostatkem 
potravin trpělo na 12 miliónů lidí. OSN dokonce prohlásila několik oblastí v Somálsku za oblasti 
hladomoru. V říjnu se pak otázka, zda bude planeta schopná uživit rostoucí populaci, objevila 
v souvislosti s oficiálním nárůstem počtu celosvětové populace na 7 miliard. 
 
Glopolis se proto v průběhu celého roku zabýval příčinami rostoucích cen potravin a konkrétními 
řešeními, která by umožnila v budoucnu předcházet akutním potravinovým krizím. 
V Hospodářských novinách byly na tato témata publikovány tři články, velkou odezvu měly 
mediální výstupy také v televizi a rádiu. 
 
Proti nešetrným investicím do zemědělské půdy 
 
V reakci na světovou finanční, potravinovou a energetickou krizi se od roku 2007 zvýšil zájem 
zahraničních investorů kupovat či pronajímat půdu v rozvojových zemích v rozsáhlém měřítku a 
zabezpečit si tak produkci potravin pro export, nebo pro výrobu biopaliv (viz obrázek 1 a 2). Tento 
trend bývá označován termínem zábory půdy (land grabbing), protože se v některých případech 
jedná o smlouvy zahrnující rozlohy několika set tisíc hektarů. Investice do zemědělské půdy se 
ocitají ve světle prohlubujících se každodenních problémů místního vesnického obyvatelstva pod 
rostoucí kritikou především kvůli hrubému porušování lidských práv, zejména práva na potraviny. 
 
Narůstající odpor proti investicím do zemědělské půdy a debaty o nutnosti přijetí regulačních 
pravidel na mezinárodní úrovni přiměly Glopolis k hlubší analýze a představení konceptu záborů 
půdy a s nimi spojených problémů českému prostředí. Glopolis vydal k tomuto tématu kratší studii 
a uspořádal mezinárodní seminář o investicích do zemědělské půdy v Africe. 
 
Za spravedlivější zemědělskou politiku 
 
Na podzim předložila Evropská komise legislativní návrhy pro reformu Společné zemědělské 
politiky (SZP), ve kterých však k velké nevoli neziskového sektoru značně slevila z principů 
koherence politik pro rozvoj. V návrzích totiž i nadále zůstaly prvky přímo poškozující drobné 
farmáře a ostatní zemědělské pracovníky v rozvojových zemích, kteří tvoří až 80 procent všech 
hladovějících. Mezi ty nejkřiklavější patří vývozní dotace, díky nimž jsou exportované výrobky 
prodávány za nižší cenu, která neodpovídá výrobní nákladům, a to pak znemožňuje místním 
producentům v rozvojových zemích těmto výrobkům konkurovat. 
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Glopolis proto i v roce 2011 poukazoval na nesoudržnost evropské zemědělské a obchodní politiky 
se svými dlouhodobými rozvojovými cíli a snižováním chudoby. Na evropské úrovni se Glopolis 
aktivně účastnil konzultací a mediálních aktivit evropské rozvojové platformy CONCORD a na české 
úrovni aktivně podporoval výstupy týkající se SZP v rámci platformy ekologických organizací 
Zelený kruh. Glopolis také v červnu uspořádal seminář o udržitelném a spravedlivějším zemědělství 
pro neziskové organizace a v listopadu zorganizoval s poslaneckou záštitou parlamentní seminář 
pro státní úředníky a odbornou veřejnost na téma šetrnosti SZP k životnímu prostředí. 
 
 
Obrázek 1: Cílové země zahraničních investorů do zemědělské půdy 

 
 
 
Hlavní úspěchy 
 
Zvyšování povědomí: 
 

• Zvýšená mediální viditelnost témat spojujících zemědělství a globální chudobu v televizi, 
rádiu i tištěných médiích. Zavedení nových typů mediálních výstupů jako jsou infolisty, 
mediální balíčky či interaktivní bannery na internetu. 

 
• Organizace prvního ročníku filmového festivalu AlimenTerre, zaměřeného na překážky 

spojené s produkcí základních potravin na lokální úrovni a otázky udržitelnosti. Festival 
poskytl prostor i pro diskuze se zajímavými hosty a zaznamenal značný divácký úspěch 
(196 diváků). 

 
• Aktivní účast Glopolis na devíti Akčních dnech v rámci kampaně Česko proti chudobě 

v Praze a dalších šesti krajích ČR. Tyto aktivity zahrnovaly mediální aktivity, promítání 
dokumentárního filmu, přednášky a debaty o příčinách hladu a jeho možných řešeních. 
Bylo osloveno na 500 osob.  

 
• Představení tématu záborů půdy jako jedné z překážek rozvoje a boje za odstranění 

hladu a chudoby ve světě na semináři s účastí zástupců neziskových organizací z Belgie, 
Slovenska či Estonska. 

 
Ovlivňování politiky: 
 

• Aktivní účast v debatách o reformě Společné zemědělské politiky v ČR i v EU, s důrazem 
na koherenci této politiky s rozvojovými cíli a jejími dopady na životní prostředí. Úspěšná 
snaha zapojit do debaty různé, zejména nové aktéry – nejen neziskové organizace a 
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zástupce státní správy, ale i zemědělce a zemědělské asociace samotné. Monitorování 
procesu tvorby zemědělské politiky na české i evropské úrovni. 
 
 

Obrázek 2: Celosvětová produkce biopaliv v letech 2000-2010 
 

 
 
 
Priority pro rok 2012 
 

• Udržitelná produkce a spotřeba potravin v ČR a dopady její činnosti na rozvojové země jako 
zastřešující téma. 

• Pokračující debata o reformě SZP a koherenci zemědělské politiky. 
• Změny politiky mající negativní vliv na rozvojové země (investice a zábory půdy, produkce 

biopaliv v rozvojových zemích). 
• Role žen v zemědělství. 

 

1. 2 SEKCE ENERGETIKY A ZMĚNY KLIMATU 
 
Poslání 
  
Cílem Sekce energetiky a klimatické změny je podporovat odpovědný rozvoj a transformaci výroby, 
distribuce a spotřeby energie i nezbytnou adaptaci na změny klimatu prostřednictvím aktivního zapojení 
do mezinárodních jednání o klimatu, podněcováním debaty o české klimatické a energetické politice a 
také podporou rozvoje udržitelné energetiky v chudých zemích. 
 
Hlavní témata v roce 2011 

Dopady klimatických změn na nejchudší 

Dopadům klimatických změn, v podobě častějších a intenzivnějších povodní, extrémních such či rostoucí 
mořské hladiny čelí a v budoucnu budou čelit v prvé řadě nejchudší obyvatelé rozvojových zemí. V roce 
2010 a 2011 zasáhla východní Afriku největší vlna veder za posledních 60 let, jež způsobila obrovské ztráty 
na zemědělské produkci. Tato sucha se z velké míry podílela na největším hladomoru v 21. století. Podle 
nejnovějších dat NASA či IPCC bude probíhat globální oteplování ještě rychleji, než se předpokládalo.  
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Dlouhodobým cílem Glopolis je zvyšovat povědomí české veřejnosti o negativních dopadech na nejchudší 
obyvatele planety a zodpovědnosti průmyslových zemích. V roce 2011 uspořádal Glopolis ve spolupráci 
s britskou organizací Practical Action několik fotografických výstav v různých regionech ČR, v jejichž rámci 
poukázal, jak klimatické změny ovlivňují životy chudých obyvatel v různých částech světa, a nastínil 
možnosti lokálního řešení.  

Financování klimatických opatření 

Hlavní zodpovědnost za produkci antropogenních skleníkových plynů nesou zejména bohaté průmyslové 
státy. Největší finanční, environmentální a sociální náklady však ponesou nejchudší státy subsaharské 
Afriky či jihovýchodní Asie. Na klimatické konferenci OSN v mexickém Cancúnu v prosinci 2010 se bohaté 
státy dohodly, že budou chudým zemím přispívat na adaptační a mitigační opatření cca 10 mld. dolarů 
ročně s tím, že by tato částka měla postupně narůstat až na 100 mld. dolarů v roce 2020. Tato suma by měla 
jít jak z veřejných, soukromých tak různých nových zdrojů (jako například uhlíková daň či výnosy 
z emisního obchodování). 

Glopolis dlouhodobě sleduje, jak ČR naplňuje závazky v oblasti mezinárodních klimatických financí. V roce 
2011 uspořádal společně s Centrem pro dopravu a energetiku kulatý stůl, kde představil krátkou studii a 
společně se zástupci státní správy, parlamentu a dalšími experty diskutoval možné využití části výnosů 
z emisního obchodování na klimatické projekty v rozvojových zemích.  

Přístup k moderním energiím i pro nejchudší  

Přístup k moderním energetickým službám je jedním z hlavních předpokladů efektivního rozvoje. 
V současné době však žije stále jedna pětina lidské populace bez přístupu k elektřině a více než 2,5 miliardy 
lidí je odkázáno na tradiční biomasu (dříví či zbytky ze zemědělské produkce) při vaření či vytápění domů 
(viz obrázek 3). Přístup k udržitelným energetickým službám představuje i jednu z priorit České zahraniční 
rozvojové spolupráce.  

Obrázek 3: Rozložení populace bez přístupu k elektřině a populace odkázané na vaření z biomasy 

 

Glopolis se tomuto tématu systematicky věnuje již několik let. V roce 2011 se Glopolis připojil 
k celoevropské výzvě Energy for All. Ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou proběhl v říjnu 2011 
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třítýdenní terénní výzkum v Etiopii, jehož cílem bylo zmapovat hlavní problémy a možnosti v rozvoji 
udržitelných zdrojů energie a nakládání s přírodními zdroji.  

Soudržnost klimatické, energetické a rozvojové politiky 

Glopolis se dlouhodobě věnuje koherenci politik pro rozvoj (Policy Coherence for Development – PCD), tedy 
závazku EU a ČR ke snižování možných negativních dopadů evropských politik na rozvoj chudých zemí a 
k hledání pozitivních synergií národních a evropských politik s rozvojovými cíli. V průběhu roku 
pokračovala úzká spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí v rámci Rady pro rozvojovou spolupráci. 
Jedním z konkrétních výstupů byla studie mapující rozhodovací procesy v oblasti klimatické a energetické 
politiky, která vznikla za pomoci více než dvou desítek odborníků.  

Hlavní úspěchy v roce 2011 

Zvyšování povědomí 

V roce 2011 Sekce energetiky a klimatu zaměřila své aktivity mnohem více na širší veřejnost. Bylo 
publikováno více než dvě desítky článků, vystoupení v českých rádiích i rozhovor v české televizi. Byly 
zorganizovány tří fotografické výstavy a Glopolis se spolupodílel na veřejné debatě a promítaní 
dokumentárního filmu k příležitosti Světového dne na ochranu klimatu.  
 
Ovlivňování politik  
 
• Analytici Glopolis se v průběhu roku zúčastnili desítek schůzek se zástupci státní správy a parlamentu, 

kde diskutovali zejména možnosti financování klimatických opatření v rozvojových zemích a také 
(ne)koherence mezi rozvojovou a klimatickou politikou ČR a EU.  
 

• Glopolis se také jako jediný zástupce českých NNO zúčastnil mezinárodní konference OSN o změně 
klimatu v jihoafrickém Durbanu. Glopolis tak byl významným zdrojem informací jak pro česká média, 
tak pro české nevládní organizace a experty. 
 

Spolupráce 
 

• Glopolis je od roku 2011 plnohodnotným členem evropské sítě Climate Action Network – Europe, čímž 
výrazně prohloubil spolupráci s významnými evropskými organizacemi. CAN je nejvýznamnější 
světovou platformou nevládních organizací zabývajících se tématem klimatických změn. Glopolis se 
v roce 2011 v rámci CAN – Europe věnoval zejména tématu klimatických financí a mezinárodnímu 
klimatickému vyjednávání v Durbanu.  Glopolis je také aktivním členem české Klimatické koalice, kde 
zastupuje především zájmy českých rozvojových organizací (Glopolis je také zastoupen v radě koalice). 
Ve spolupráci s dalšími členy se Glopolis podílel na informačním listu, který byl zaměřen na téma 
adaptace na klimatické změny a to jak v ČR, tak v rozvojových zemích, a na řadě dalších aktivit 
zaměřených na financování klimatických opatření, využití výnosů z emisního obchodování či 
mezinárodní klimatická vyjednávání.  

Priority pro rok 2012 

- Více prohloubit spolupráci s nevládními organizacemi jak z nových, tak starých členských zemí EU, a to 
zejména v tématech klimatického financování, dopadů produkce biopaliv a zodpovědnosti soukromého 
sektoru za růst emisí skleníkových plynů.  
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- Dále pokračovat v aktivitách zaměřených na zvyšování povědomí české veřejnosti o negativních dopadech 
klimatické změny.  

- Navázat užší spolupráci se soukromým sektorem v oblasti rozvoje udržitelné energetiky v ČR i v rozvojových 
zemích. 

- Prohlubovat analýzu v tématech, která mají úzké propojení s rozvojem chudých zemí (jako je financování 
klimatických opatření, produkce a využívání biopaliv, ale i zodpovědnější přístup českých a evropských 
firem). 

 

1. 3 SEKCE EKONOMIKY A FINANCÍ 
 
Sekce ekonomika a finance podporuje efektivní a spravedlivé rozdělení lidského blahobytu v 
rámci společenských a přírodních mezí. Proto usiluje o lepší definici rozvoje a ekonomického růstu, 
společensky prospěšný finanční systém a aktivní dialog o ekonomické politice České republiky.  
 
Hlavní témata sekce pro rok 2011 

Globální výzvy na půdě skupiny G20 

Globální nerovnováhy, slabá agregátní poptávka, růst nezaměstnanosti ve vyspělých zemích, 
volatilita cen komodit, zpomalování růstu rychle rostoucích ekonomik nebo reforma 
mezinárodních institucí charakterizovaly mezinárodní ekonomický systém i v roce 2011. Jednou 
z platforem pro řešení těchto, ale i dalších globálních výzev, je uskupení G20. Jeho roli se věnoval 
Glopolis v rámci veřejných akcí i mediálních aktivit.  

Schůzky alternativního summitu G20 nevládních organizací v Cannes se přímo zúčastnil člen sekce 
Ekonomiky a finance. Mimo jiné se podílel na formulování pozic nevládního sektoru k politice 
členských států G20, monitoroval diskuzi světových státníků a komentoval událost v řadě 
mediálních výstupů. Na možnou provázanost volatility cen potravin a její škodlivost pro pěstitele a 
producenty především v chudých zemích upozornil Glopolis v jednom z mediálních briefingů u 
příležitosti schůzky G20 a v rámci veřejného semináře (viz níže). V dalším infolistu pro novináře pak 
zdůraznil potřebu většího zastoupení vynořujících se trhů a chudých zemí v Mezinárodním 
měnovém fondu a potřebu zajistit místo generálního ředitele pro zástupce globálního Jihu.  

Role finančního sektoru v reálné ekonomice 

I v roce 2011 měli analytici sekce zaostřeno na finanční sektor, jeho provázanost s nefinanční 
ekonomikou a možnostmi jeho regulace. Na globální úrovni došlo k vytvoření seznamu 
systémově důležitých finančních institucí, jejichž krach by ohrozil celý finanční systém, a na 
summitu G20 v Cannes byla podepsaná dohoda o společném postupu proti daňovým únikům, 
která by měla jednotlivé země přimět k větší spolupráci v této oblasti. Na evropské úrovni byly 
vytvořeny nové dohledové orgány a byly přijaty některé nové zákony, např. o přísnější regulaci tzv. 
alternativních investičních fondů.  

V roce 2011 se Sekce ekonomiky a financí zaměřila na objasnění vazeb mezi finančními 
spekulacemi a volatilitou cen komodit a nad možností omezení některých škodlivých dopadů 
finančního sektoru na nefinanční ekonomiku. Za tímto účelem byl zorganizován v prosinci seminář 
Je potřeba zkrotit finanční trhy?, probíhaly práce na studii Daň z finančních transakcí a byl zaslán 
veřejný dopis všem členům parlamentu. Problematika daně z finančních transakcí poukazuje také 
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na obecnější problém nízké politické kultury v ČR, která v tomto případě spočívá v neschopnosti 
zaujmout věcné, argumenty podložené stanovisko a překročit hranice ideologických pozic.  
Seminář se setkal s velmi příznivou odezvou ze strany zúčastněných (přes 30 lidí), kteří akci 
komentovali jako ojedinělou svého druhu v českém prostředí, co se obsahu a spektra zúčastněných 
týče. Studie Chybějící rozměr – jak evropské reformy ignorují rozvojové země a udržitelný rozvoj se pak 
zaměřila na řadu nových finančních zákonů na půdě EU.  

Budoucnost EU a role České republiky v ní 

 Dluhová krize Evropské unie vystřídala krizi z roku 2008 (nebo je jejím pokračováním?). Tím se 
daleko více dostala do popředí veřejné debaty v ČR budoucnost EU a role České republiky v ní. 
To se do značné míry odrazilo i v práci sekce, která se v roce 2011 vice zaměřovala na dění v EU. 
Především díky kulatému stolu Česká debata o víceletém finančním rámci EU na sebe vzala sekce 
Ekonomiky a financí roli prostředníka napříč politickým spektrem (ČSSD, ODS), státní správou 
(Úřad vlády, MF, MZV), soukromým sektorem (Česká spořitelna) a experty (ÚMV) a přispěla tím k 
zajištění lepšího politického dialogu na toto téma. Na kulatý stůl pak navázala stejnojmenná 
publikace, která jeho výsledky shrnula a dál rozvíjela některé teze.  

Aktivní dialog o ekonomické politice ČR – Strategie konkurenceschopnosti a odpovědná spotřeba 
nerostných surovin 

Tlaky, které jsou výsledkem zostření globální konkurence, vedou ke zvýšené potřebě zlepšování 
konkurenceschopnosti států nebo regionů. Evropská unie na tento vývoj reagovala především ve 
své Lisabonské strategii, Česká republika ve své Strategii konkurenceschopnosti MPO, která 
vychází z dokumentu Národní ekonomické rady vlády.  
 
Zapojení se do procesu tvorby Strategie představovalo pro Sekci ekonomiky a financí příležitost 
promýšlet dlouhodobé cíle a místo ČR v kontextu čím dál globálnějšího fungování trhů. Ve 
svých připomínkách ke Strategii analytici Glopolis zdůraznili potřebu posunout ČR od rozvojového 
modelu založeného z velké části na levné pracovní síle k systému založenému na kvalitních 
institucích a infrastruktuře, ve kterém  bude motorem ekonomiky tvořivé podnikání a inovace. 
Zároveň zdůrazňovali potřebu promýšlet konkurenceschopnost i z hlediska odpovědnosti vůči 
chudým lidem v zemích globálního Jihu, a z hlediska environmentálních a sociálních indikátorů.  

Vážným geopolitickým problémem roku 2011 byl také čím dál tím více omezený přístup 
k nerostným surovinám. Nedostatek kovů a minerálů podle studie PWC z konce roku 2011 
představuje „časovanou bombu“ a může ohrozit výrobu většiny průmyslných odvětví. V konečném 
důsledku představuje hrozbu bezpečnosti samotných národních států, jak těch, které jsou na jejich 
dovozech závislé, tak těch, na jejichž území se tyto suroviny nacházejí. Analytikům sekce se 
podařilo navázat dialog s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci procesu tvorby Koncepce 
energetické a surovinové strategie ČR. V rámci dialogu analytik sekce zdůraznil potřebu 
celoevropského přístupu k této problematice, která je zatím převážně v rukou členských států. 
Výzkumný pobyt člena sekce v Zambii měl přinést důkazy o přímé souvislosti mezi globální výzvou 
surovinové nedostatečnosti a rozvojem globálního Jihu.  

 

 

 



14 
 

 

Obrázek 4 

 

Hlavní úspěchy v roce 2011 

- Iniciovali jsme debatu u kulatého stolu o roli ČR v Evropě a víceletém finančním rámci EU, 
které se zúčastnili zástupci hlavních politických stran, státní správy a soukromého sektoru. 
Tato akce pak umožnila vést diskusi mezi zúčastněnými i o širších současných změnách 
v ekonomické a finanční politice ČR.  

- Ovlivnili jsme veřejnou diskuzi o ekonomické politice ČR připomínkováním Strategie 
konkurenceschopnosti České republiky a navázáním dialogu s MPO o dobré správě a 
odpovědné spotřebě nerostných surovin důležitých pro průmyslovou produkci v ČR a EU.   

- Vstoupili jsme do veřejné diskuze o roli finančního sektoru v reálné ekonomice a 
možnostmi jeho regulace díky semináři Je potřeba zkrotit finanční trhy?, studii Daň 
z finančních transakcí nebo výzvě týkající se pozice ČR k dani z finančních transakcí zaslané 
všem členům českého parlamentu.  

Priority pro rok 2012 

- Užší spolupráce se soukromým sektorem v šíření finanční osvěty v českém prostředí. 

- Globální a národní reakce na surovinovou nedostatečnost. 

- Pozice ČR v souvislosti s integrací fiskální politiky a reakcí EU na dluhovou krizi.   

- Problematika proměn trhu práce v kontextu zelené ekonomiky a debat o alternativním 
měření hospodářského růstu. 
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1. 4 ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST 
 

V roce 2011 Glopolis spustil projekt „Česko hledá budoucnost“ (ČHB) za finanční podpory Nadace 
Heinrich-Böll-Stiftung v ČR a Zelené evropské nadace (Green European Foundation). 

ČHB je tříletý projekt, který má za cíl formulovat alternativní, odvážnou, ale přitom realistickou vizi 
pro Českou republiku příštích patnácti let založenou na rozvoji kvality života, modernizaci 
ekonomiky šetrné k životnímu prostředí a posilování demokratické kultury. Motivací pro spuštění 
projektu se stala snaha pojmenovat systémové překážky (institucionální, politické, právní, 
kulturní…), které brání prosazování dlouhodobých politických a společenských vizí, fungování 
kvalitní státní správy a minimální shodě na českém veřejném zájmu. 

Cíle projektu 

1) NOVÁ SPOJENECTVÍ 

Projekt sdružuje osobnosti, instituce a iniciativy (expertní, akademické, podnikatelské, neziskové), 
které pociťují absenci sdílených vizí a diskuse o nich a neschopnost vize dlouhodobě sledovat jako 
problém a překážku rozvoje české společnosti. ČH se snaží posílit tyto hlasy ve společnosti a debatu 
o tom, že mít vize není směšné, ale nutné a správné. 

2) NOVÁ ŘEŠENÍ 

Projekt dokumentuje a popisuje překážky na cestě k tvorbě, sdílení a prosazování vizí v České 
republice, včetně obecnějších, systémových předpokladů a kvality českého státu a české 
demokracie. Zároveň identifikuje, diskutuje a podněcuje možná řešení. 

3) NOVÝ SMĚR 

Projekt pracuje na formulaci vlastní odvážné, ale realistické vize české společnosti v horizontu 
zhruba patnácti let. Vyvolává nad ní diskusi s těmi, kteří ji mohou nejen formulovat, ale také 
dlouhodobě naplňovat. Leitmotivem takové představy je kvalita života, která se opírá o inovativní a 
vůči přírodě šetrnou ekonomiku, vzdělanost a vysokou demokratickou kulturu zakládající solidaritu 
a s ní spojenou důvěru v politický systém. 

V roce 2011 sestával projekt ČHB ze dvou fází: 

1. Přípravná fáze (leden – říjen 2011) 

V této fázi byla projektovým vedením navržena 
základní metodologie a harmonogram projektu. Byla 
vytvořena formální projektová struktura sestávající 
z projektového manažera (Ondřej Liška), projektového 
koordinátora (Šádí Shanaáh), Zpravodajů (vedoucích 
devíti tematických/sektorových pracovních skupin), 
Poradní skupiny (poskytující zpětnou vazbu a návrhy 
obecného charakteru o směřování projektu) a 
přizvaných expertů soustředěných okolo každého 
Zpravodaje do pracovních skupin. Proběhla řada 
schůzek, na kterých byl upřesněn průběh projektu a jeho normativní rámec. Rovněž byly zadány 
první studie (úvodní texty) k vypracování Zpravodaji v sektorových pracovních skupinách. 
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2. První fáze ČHB (říjen – prosinec 2011) 

Projekt ČHB byl oficiálně zahájen veřejným spuštěním v Praze v Evropském domě 18. října 2011 (viz 
foto). Byly zprovozněny internetové stránky projektu, vytištěny propagační materiály a během října 
a listopadu proběhly kulaté stoly s přizvanými experty, na kterých se diskutovaly vypracované první 
studie, které Zpravodajové dopsali v září a poskytli k oponentuře v rámci svých pracovních skupin. 
Do konce roku pak ještě Zpravodajové zapracovali výsledky diskuzí vedených během expertních 
kulatých stolů do svých studií. V rámci rozšiřování dosahu projektu mezi veřejností byl také zřízen 
institut partnerů projektu skrze podpis neformálních Memorand o spolupráci (MoS). V rámci MoS 
podporuje projekt ČHB akce partnerů, které tematicky spadají do jeho cílů a zvyšuje tak svoji 
viditelnost i dopad. 

Výstupy projektu ČHB v roce 2011: 

1) Veřejné spuštění formou panelu s pěti osobnostmi, plná účast více než sedmdesáti hostů; 

2) Materiály projektu – letáky, desky, roll-upy, webové stránky; 

3) Sedm kulatých stolů, do kterých se přímo nebo nepřímo zapojilo 105 expertů spolupracujících 
na projektu; 

4) Devět výchozích studií a jejich přepracování na základě výsledků expertní oponentury; 

5) Tři společné a řada individuálních schůzek se Zpravodaji a autory studií (dvanáct expertů); 

6) Dvě schůzky Poradní skupiny; 

7) Partnerská podpora veřejného představení knihy prof. Potůčka Cesty z krize a následné diskuze 
v rámci MoS. 

Shrnutí dosavadních výsledků projektu ČHB 

Jak výchozí studie, tak setkání u expertních kulatých stolů a v rámci jednotlivých projektových 
konfigurací (Poradní skupina, setkání Zpravodajů) odhalily existenci systémových problémů ve 
způsobu tvorby politických rozhodnutí a správy věcí veřejných v České republice. Problémy 
systémového charakteru jsou stejné nebo podobné nezávisle na zkoumaném sektoru (energetika, 
doprava, vzdělávání…). Týkají se většinou neexistence nebo limitované role přístupových bodů pro 
zapojení občanské společnosti do rozhodovacích mechanismů, nízké úrovně vzdělání aktérů státní 
správy, politického rozhodování nezaloženém na expertize, neexistenci shody na definici veřejného 
zájmu, chybějícím konsenzu na základních hodnotách služeb poskytovaných státem a dominance 
soukromých krátkodobých zájmů na úkor dlouhodobého plánování, sledování a naplňování 
strategií. 

V roce 2011 se projekt zabýval popsáním výchozí situace a základních dilemat (v každém z 
tematických sektorů), kterým bude muset česká společnost čelit v blízké budoucnosti. Položil si 
také otázku, zda lze vůbec těmto výzvám čelit s ohledem na systémové problémy, které limitují 
možnosti dosažení shody na strategii jejich řešení nebo úspěšné implementaci těchto strategií. 
Hlavní částí projektu v roce 2011 bylo tedy tázání (a hledání správného tázání) spíše než hledání 
odpovědí.  Odpověďmi na vznesené otázky se bude projekt zabývat až v následujících fázích.   
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Následující fáze projektu 

Zatímco v roce 2011 byl projekt založen na sektorovém přístupu (každá pracovní skupina vedená 
Zpravodajem byla rozdělena podle sektorového klíče), v roce 2012 se projekt zaměří na otázky 
horizontální, tj. nadsektorové a systémové. Souběžně s tím budou vypracovány studie, jež 
rozvedou vybrané sektorové problematiky. Uskuteční se řada kulatých stolů, z nichž mnohé budou 
nadsektorové a současně bude navržena kostra a základní teze finální studie projektu. Závěrem 
roku se dosavadní výsledky projektu představí v rámci veřejného slyšení a veřejné oponentury 
širšímu publiku. Koncem roku dojde také k vydání brožury krátkých psaných příspěvků řady 
českých osobností na téma budoucnost a vize české společnosti. V roce 2013 bude kolektivně 
vypracována, editována a vydána finální studie projektu. 
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2. FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

2. 1 Struktura výnosů 
 

Struktura výnosů     

Státní dotace a granty 2 196 129 17,14% 

Nestátní dotace a granty  8 676 831 67,72% 

Ekonomická činnost hlavní 671 982 5,24% 

Ekonomická činnost hospodářská 1 144 543 8,93% 

Dary  0 0,00% 

Ostatní finanční výnosy 123 892 0,97% 

Celkem 12 813 377 100,00% 

 

Detailní informace o hospodaření společnosti též v části 5. 2 Finanční přílohy. 
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2. 2 Zpráva dozorčí rady 
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3. LIDÉ V GLOPOLIS 

3. 1 Statutární orgány 

 

Správní rada 

Michael Romancov (do 14. května 2011)  
Vysokoškolský pedagog 
 
Martin Pospíšil  
ČNB 
 
Jana Simonová  
JS Consulting 
 
Miroslav Somol 
Náměstek generálního ředitele EGAP 
 

Dozorčí rada 

Martin Balcar (předseda) 
Manažer v neziskovém sektoru 
 
Alena Králíková 
HR Fórum 
 
René Kubášek (do 13. března 2011) 
Ředitel Českého centra Bukurešť 

Kateřina Husová (od 14. března 2011) 
Vodafone CSR 
 

3. 2 Tým v roce 2011 

Petr Lebeda 
Ředitel 
 
Ondřej Kopečný 
Zástupce ředitele 
 
Naděžda Frélichová 
Finanční manažerka 
 
Ivan Lukáš 
Nová ekonomika a finance 
Vedoucí programu, analytik 
 
 



21 
 

Aurèle Destrée 
Potravinová bezpečnost 
Vedoucí programu, analytička 
 
Petr Patočka 
Energetika a změna klimatu 
Vedoucí programu, analytik 
 
Jiří Čáslavka 
Nová ekonomika a finance 
Analytik 
 
Dagmar Milerová Prášková 
Potravinová bezpečnost 
Analytička 
 
Blanka Křivánková (od 1. 5. 2011) 
Potravinová bezpečnost 
Analytička 
 
Jana Klápová (od 1. 6. 2011) 
Potravinová bezpečnost 
Analytička 
 
Jan Doležal 
Energetika a změna klimatu 
Analytik 
 
Ondřej Liška 
vedoucí projektu (projekt Česko hledá budoucnost) 
 
Šádí Shanaah 
projektový koordinátor a analytik (projekt Česko hledá budoucnost) 
 
Christine Maritz 
Projektová koordinátorka 
 
Ingrid Mitáčková 
Mediální koordinátorka 
 
Renáta Mitáčková 
Finanční asistentka 
 
Tomáš Samec 
Administrativní pracovník 
 
Tomáš Chlebeček 
Koordinátor programu Marshall Memorial Fellowship v ČR 
 
 
Stážisté 

Ondřej Roztomilý, Amy Xin Li, Kristin Kretzschmar, František Marčík, Lucie Nemešová   
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3. 3 Organizační diagram 
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4. PODĚKOVÁNÍ 

Zvláštní poděkování patří našim sponzorům a partnerům stejně jako jednotlivcům, kteří přispěli k 
činnosti Glopolis v roce 2011. Především bychom chtěli poděkovat následujícím osobnostem: 

Helena Ackermanová, Judit Almasi, Alebachew Adem, Sylvain Aubry, Martin Balcar, Sébastien Blavier, 
Václav Bartuška, Christine Bedoya, Rachel Berger, Anne Marie Brogan, Michal Broža, Martin Burda, 
Cibele Cesca, Kevin Cottrell, Alex Danau, Soňa Dederová, John Paul Diego, Tomáš Doucha, Zuzana 
Drhová, Petr Drulák, Jan Dusík, Petr Dvořák, Martin Ehl, Klára Ehlová, Katrin Enting, Pascal Erard, David 
Joseph Gaul, Madeleine Goerg, Radim Habartík, Petr Halaxa, Barbora Hanžlová, Sven Harmeling, Karim 
Harris, Jan Haverkamp, Tedla Heile, Zuzana Hlavičková, Petr Holub, Michal Horák, Takeaki Hori, 
Kateřina Husová, Josef Hynek, Dita Charanzová, Christine Chemnitz, Martin Jareš, Jaroslav Jelínek, Petr 
Jelínek, Jiří Jeřábek, Michal Kaplan, Alena Králíková, Mechthild von Knobelsdorff, Jan Kohout, Vojtěch 
Kotecký, Libuše Koubská, Jana Korbelová, Martina Koudelková, Martin Krejza, Kristin Kretzschmar, René 
Kubášek, Adéla Kubíčková, Zdeněk Kudrna, Miroslav Kundrata, Jiří Koželouh, Amy Xin Li, Brigitte Luggin, 
Milan Maďar, Helena Markusová, František Marčík, Martina Mašková, Filip Vojvodic-Medic, Tomáš 
Medonos, Martin Micka, Martin Náprstek, Lucie Nemešová, Viktor Paggio, Šimon Pánek, Ondřej Pašek, 
Jiří Pehe, Inka Píbilová, Virginie Pissoort, Martin Pospíšil, Marek Poznanski, Michael Romancov, Ondřej 
Roztomilý, Pavel Přibyl, Jana Simonová, Zuzana Sládková, Miroslav Somol, Libor Stejskal, Ute Straub, 
Laura Sullivan, Neil Sumilas, Klára Sutlovičová, Jiří Šitler, Jiří Šír, Amin Tarzi, Marta Teplá, Tea Tihounová, 
Dagmar Trkalová, Jiří Trnka, Jiří Urban, Věra Venclíková, Melanie Whittaker, Pavel Zámyslický, František 
Zouhar   
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5. PŘÍLOHY 

5. 1 Statut společnosti 
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5. 2 Finanční přílohy 
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PŘÍLOHY 

• Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2011 

• Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok k 31. 12. 2011 

• Příloha k účetní závěrce za rok 2011 
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5. 3 Přehled projektů 

Europe Aid 

• Towards a Global Financial System Fit For Development. Building Awareness, Mobilising 
Opinion (2009 - 2011), člen mezinárodního řešitelského týmu 

• Enhancing Policy Coherence: Making Development Work Better (2009 – 2011), člen 
mezinárodního řešitelského týmu 

• Climate Change and Poverty Reduction: Building Awareness and Promoting Action (2010 – 
2013), člen mezinárodního řešitelského týmu 

• Towards a Global Financial System at the Service of Sustainable Development (2010 – 
2012), člen mezinárodního řešitelského týmu 

• Making European trade work for the Millennium Development Goals (2010 – 2013), člen 
mezinárodního řešitelského týmu 

• EcoFair Trade Dialogue – European multi-stakeholder coalition for a more coherent, fair 
and sustainable trading policy with a special focus on agriculture (2010 – 2013), člen 
mezinárodního řešitelského týmu 

• We Won´t Accept Hunger!, (2011 -2013) člen mezinárodního řešitelského týmu 

• Put MDG 1 back on track: supporting small scale farmers, safety nets and stable markets to 
achieve food security, (2011 -2013) člen mezinárodního řešitelského týmu 

• EuropAfrica: Towards Food Sovereignty, (2011-2013) člen mezinárodního řešitelského týmu 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

• Udržitelný globální finanční systém jako podmínka udržitelného rozvoje (2011), řešitel 

projektu 

• Klimatické změny a snižování chudoby: zvyšování povědomí a aktivní zapojení (2011), 

řešitel projektu 

• Globální finanční systém vhodný pro rozvoj – zvyšování povědomí provázanosti globálních 

financí a rozvoje (2011), řešitel projektu 

• Naplnění Rozvojových cílů tisíciletí skrze zvyšování koherence mezi obchodními a 

rozvojovou politiku (2011), řešitel projektu 

• Zvyšování koherence: k praktickým změnám (2011), řešitel projektu 

 

Heinrich-Böll-Stiftung v ČR a Green European Foundation 

• Projekt Česko hledá budoucnost (2011–2013), řešitel projektu 

 

US Embassy 

• Grant na kofinancování mediálního semináře v rámci projektu EcoFair Trade Dialogue – 

European multi-stakeholder coalition for a more coherent, fair and sustainalbe trading policy 

with a special focus on agriculture 
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Aktivity v rámci doplňkové činnosti 

Stejně jako v předešlých letech Glopolis zajišťoval ve spolupráci s German Marshal Fund of the 
United States (GMF) průběh výběrového řízení programu Evropského Marshallova pamětního 
stipendia (European Marshall Memorial Fellowship – EMMF) i návštěvu účastníků americké obdoby 
tohoto programu v České republice. Programy jsou určeny mladým lídrům z oblasti neziskového 
sektoru, médií, veřejných institucí, akademických pracovišť i soukromých firem. Jejich prvořadým 
cílem je seznamovat evropské i americké účastníky s institucemi, politikou a kulturou v jednotlivých 
zemích zapojených do programů a vytvářet prostor pro diskusi i konkrétní spolupráci na obou 
březích Atlantiku. 

V roce 2011 byli za Českou republiku vybráni tito účastníci: Tomáš Drdácký, starosta Městské části 
Praha–Troja, Ondřej Kundra, novinář z týdeníku Respekt, a jako náhradník Šádí Shanaáh, projektový 
koordinátor a analytik Glopolis a vedoucí projektu Insaan. 

 

5. 4 Vydané publikace 

Právo na přístup k moderní energii i pro nejchudší 
Infolist zaměřený na lidská práva a přístup k energiím, jehož cílem je zhodnotit význam energetického 
sektoru pro socioekonomický rozvoj chudých komunit a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Zabývá se 
rozvojem energetiky z lidskoprávního pohledu, a to především optikou naplňování hospodářských, 
sociálních a kulturních práv. Hodnotí aktivity v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) v oblasti 
podpory rozvoje čisté a dostupné energetiky a navrhuje konkrétní doporučení pro českou ZRS, jak co nejlépe 
a nejefektivněji začlenit podporu čistých technologií do rozvojových programů. 
http://glopolis.org/cs/clanky/pravo-na-pristup-k-moderni-energii-i-pro-nejchudsi/ 
 
Sborník ze semináře Otevřený prostor 2011: Peníze jinak? 
Sborník ze semináře Otevřený prostor 2011: Peníze jinak?, který organizoval ve dnech 26. až 
30. 1. 2011 Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Glopolisem a Ekumenickou akademií. 
http://glopolis.org/cs/clanky/sbornik-ze-seminare-otevreny-prostor-2011-penize-jinak/ 
 
Proč jedna miliarda hladoví? 
Policy paper zabývající se příčinami a charakteristikami hladu ve světě. 
http://glopolis.org/cs/clanky/proc-jedna-miliarda-hladovi/ 
 
Brožura k výstavě fotografií o změnách klimatu 
Doprovodná brožura k putovní výstavě fotografií dokumentujících vliv globálního oteplování na chudé 
komunity rozvojových zemí. 
http://glopolis.org/cs/clanky/brozura-k-vystave-fotografii-o-zmenach-klimatu/ 
 
Analýza návrhu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 
Analýza návrhu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti k veřejné konzultaci, která proběhla ve dnech 
16. května - 5. června 2011.  
http://glopolis.org/cs/clanky/analyza-navrhu-strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti/ 
 
Studie Evropská investiční banka - investice pro rozvoj? 
Studie zaměřující se na tři problémové aspekty fungování Evropské investiční banky (EIB): metodu hodnocení 
projektů, otázky transparentnosti a sektorového zaměření investic. Důraz je přitom kladen na dopad politiky 
EIB v těchto oblastech na ekologickou udržitelnost a úroveň korupce v cílových mimoevropských zemích. 
Snahou je zjistit, do jaké míry je kritika činnosti Banky skutečně oprávněná a tam, kde je to možné, nastínit 
řešení problémů. 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-evropska-investicni-banka-investice-pro-rozvoj/ 
 
 

http://glopolis.org/cs/clanky/pravo-na-pristup-k-moderni-energii-i-pro-nejchudsi/
http://glopolis.org/cs/clanky/sbornik-ze-seminare-otevreny-prostor-2011-penize-jinak/
http://glopolis.org/cs/clanky/proc-jedna-miliarda-hladovi/
http://glopolis.org/cs/clanky/brozura-k-vystave-fotografii-o-zmenach-klimatu/
http://glopolis.org/cs/clanky/analyza-navrhu-strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-evropska-investicni-banka-investice-pro-rozvoj/
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Studie Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj 
Studie zabývající se tím, jak pomocí praktických kroků a již existujících mechanismů zefektivnit vybrané 
rozhodovací procesy v české státní správě směrem k větší koherenci politik pro rozvoj.  
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-prakticke-kroky-cr-ke-koherenci-politik-pro-rozvoj/ 
 
7 DŮVODŮ Proč využít část výnosů z obchodování s emisními povolenkami pro dlouhodobé 
financování klimatických opatření v rozvojových zemích 
Podklad k diskusi shrnující hlavní argumenty nevládních organizací Glopolis a Centrum pro dopravu a 
energetiku k možnosti použít část prostředků z prodeje emisních povolenek pro financování adaptací a 
snižování emisí v rozvojových zemích. 
http://glopolis.org/cs/clanky/7-duvodu/ 
 
Vyhrňme si nohavice 
Infolist shrnující názory několika ekologických a rozvojových organizací k adaptacím na klimatické změny. 
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-vyhrnme-si-nohavice/ 
 
Zábory půdy v Africe 
Studie představující zábory půdy coby aspekt rozvojové problematiky, tedy v odlišném kontextu, v němž je 
pojem běžně užíván v České republice. 
http://glopolis.org/cs/clanky/zabory-pudy-v-africe/ 
 
Infolist Summit OSN ke změně klimatu v Durbanu 
Infolist  ke konferenci OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu (28. 11. – 9. 12. 2011). Infolist se zaměřuje 
na nejdůležitější témata, jež budou signatáři Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu 
projednávat. Mapuje také stručnou historii mezinárodního jednání o ochraně klimatu. 
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-summit-osn-ke-zmene-klimatu-v-durbanu/ 
 
Infolist Tři roky poté 
Infolist zkoumající dopad finanční krize na globální vládnutí. 
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-tri-roky-pote/ 
 
Rozvojové následky světového soupeření o zdroje 
Briefing paper zaměřující se na rozvojové následky světového soupeření o zdroje. 
http://glopolis.org/cs/clanky/rozvojove-nasledky-svetoveho-soupereni-o-zdroje/ 
 
Studie Čas na nový konsensus 
Studie zaměřená na regulaci finančních toků pro dosažení stability a rozvoje. 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-cas-na-novy-konsensus/ 
 
Studie Dopad surovinové politiky Evropské unie na chudé země a vynořující se trhy 
Studie zkoumající dopad surovinové politiky Evropské unie na chudé země a vynořující se trhy. 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-dopad-surovinove-politiky-evropske-unie-na-chude-zeme-vynorujici-se-
trhy/ 
 
Studie Ekonomika v pohybu 
Studie poodhalující tajemství daňových rájů. 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-ekonomika-v-pohybu/ 
 
Studie Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie 
Studie věnující se české debatě o víceletém finančním rámci EU. 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-ceska-debata-o-viceletem-financnim-ramci-evropske-unie/ 
 
Studie Dopad evropských a světových finančních reforem na rozvoj 
Studie sledující dopad finanční krize na rozvojové země a na legislativní návrhy vytvořené v Evropě od 
vypuknutí krize. 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-dopad-evropskych-svetovych-financnich-reforem-na-rozvoj/ 
 
 
 

http://glopolis.org/cs/clanky/studie-prakticke-kroky-cr-ke-koherenci-politik-pro-rozvoj/
http://glopolis.org/cs/clanky/7-duvodu/
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-vyhrnme-si-nohavice/
http://glopolis.org/cs/clanky/zabory-pudy-v-africe/
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-summit-osn-ke-zmene-klimatu-v-durbanu/
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-tri-roky-pote/
http://glopolis.org/cs/clanky/rozvojove-nasledky-svetoveho-soupereni-o-zdroje/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-cas-na-novy-konsensus/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-dopad-surovinove-politiky-evropske-unie-na-chude-zeme-vynorujici-se-trhy/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-dopad-surovinove-politiky-evropske-unie-na-chude-zeme-vynorujici-se-trhy/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-ekonomika-v-pohybu/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-ceska-debata-o-viceletem-financnim-ramci-evropske-unie/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-dopad-evropskych-svetovych-financnich-reforem-na-rozvoj/
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Biopaliva - paliva za jídlo? 
Briefing paper, jehož cílem je představit problematiku biopaliv v celosvětovém kontextu. 
http://glopolis.org/cs/clanky/biopaliva-paliva-za-jidlo/ 
 
Studie Daň z finančních transakcí 
Studie pojednávající o problematice daně z finančních transakcí. 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-dan-z-financnich-transakci/ 
 
Studie Chybějící rozměr 
Studie o evropských finančních reformách a udržitelném rozvoji. 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-chybejici-rozmer/ 
 
Infolist Pět procent z výnosů z emisního obchodování na klima 
Text představující a shrnující hlavní argumenty nevládních organizací Glopolis a Centrum pro dopravu a 
energetiku k možnosti použít 5 % prostředků z prodeje emisních povolenek pro financování projektů v rámci 
české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) zaměřených na adaptační opatření a snižování emisí 
v chudých zemích. 
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-pet-procent-z-vynosu-z-emisniho-obchodovani-na-klima/ 
 
Něco za něco 
Studie zabývající se britským bankovnictvím, výsadním postavením bank a ochrannou rukou, kterou nad 
nimi drží stát v době krize. 
http://glopolis.org/cs/clanky/neco-za-neco/ 

 

5. 5 Uspořádané akce 

 
Seminář: Otevřený prostor: Peníze jinak? (26. -30. 1. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/otevreny-prostor-penize-jinak/ 
 
Seminář: Climate Change - impacts on the world beyond the EU and implications for people 
and poverty (17. 5. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-climate-change-impacts-world-beyond-eu-and-
implications-people-and-poverty/ 
 
Seminář: Společná zemědělská politika očima Evropanů (20. 6. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-spolecna-zemedelska-politika-ocima-evropanu/ 
 
Filmový festival AlimenTerre (17. – 19. 10. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/filmovy-festival-alimenterre/ 
 
Spuštění projektu Česko hledá budoucnost (18. 10. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/pozvanka-cesko-hleda-budoucnost/ 
 
Interaktivní mediální školení pro neziskové organizace (24. 10. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/interaktivni-medialni-skoleni-pro-neziskove-organizace/ 
 
Seminář: Investice do zemědělské půdy v Africe se zaměřením na lidská práva (15. 11. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-investice-do-zemedelske-pudy-v-africe-se-zamerenim-na-
lidska-prava/ 
 
Seminář: Bude Společná zemědělská politika šetrná k životnímu prostředí (22. 11. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-bude-spolecna-zemedelska-politika-setrna-k-zivotnimu-
prostredi/ 
 

http://glopolis.org/cs/clanky/biopaliva-paliva-za-jidlo/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-dan-z-financnich-transakci/
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-chybejici-rozmer/
http://glopolis.org/cs/clanky/infolist-pet-procent-z-vynosu-z-emisniho-obchodovani-na-klima/
http://glopolis.org/cs/clanky/neco-za-neco/
http://glopolis.org/cs/udalosti/otevreny-prostor-penize-jinak/
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-climate-change-impacts-world-beyond-eu-and-implications-people-and-poverty/
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-climate-change-impacts-world-beyond-eu-and-implications-people-and-poverty/
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-spolecna-zemedelska-politika-ocima-evropanu/
http://glopolis.org/cs/udalosti/filmovy-festival-alimenterre/
http://glopolis.org/cs/udalosti/pozvanka-cesko-hleda-budoucnost/
http://glopolis.org/cs/udalosti/interaktivni-medialni-skoleni-pro-neziskove-organizace/
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-investice-do-zemedelske-pudy-v-africe-se-zamerenim-na-lidska-prava/
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-investice-do-zemedelske-pudy-v-africe-se-zamerenim-na-lidska-prava/
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-bude-spolecna-zemedelska-politika-setrna-k-zivotnimu-prostredi/
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-bude-spolecna-zemedelska-politika-setrna-k-zivotnimu-prostredi/
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Veřejná diskuse: Světové soupeření o přírodní zdroje (28. 11. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/verejna-diskuse-svetove-soupereni-o-prirodni-zdroje/ 
 
Předání Slunečních cen a promítání dokumentu The Broken Moon (3. 12. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/pozvanka-predani-slunecnich-cen-promitani-dokumentu-broken-
moon/ 
 
Diskuse: Je třeba zkrotit finanční trhy? (7. 12. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/diskuse-je-treba-zkrotit-financni-trhy/ 
 
Seminář Biopaliva: příležitosti, rizika a dopady na rozvojové země (14. 12. 2011) 
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-biopaliva-prilezitosti-rizika-dopady-na-rozvojove-zeme/ 
 
 
 

5. 6 Mediální výstupy 

 
GaRP 
 
Magazín GaRP číslo 17–21 
http://glopolis.org/cs/newsletter/ 
 
Články 

Měnový a finanční nepořádek, ohrožená globalizace a co s tím vším má Čimerika 
2/2011 
Jiří Čáslavka a Ivan Lukáš 
Měsíčník Mezinárodní politika 
Dostupné pouze v tištěné podobě 
 
Potraviny už levné nebudou 
02/02/2011 
Dagmar Milerová Prášková, článek 
Hospodářské noviny/Trendy a analýzy/online i tištěné 
http://hn.ihned.cz/c1-49707420-dagmar-milerova-praskova-potraviny-uz-levne-nebudou 
 
Lidovky.cz, Egypťané mají o demokracii povědomí 
05/02/2011  
Šádí Shanaáh, článek 
http://www.lidovky.cz/egyptane-maji-o-demokracii-povedomi-db0-
/ln_noviny.asp?c=A110205_000075_ln_noviny_sko&klic=241180&mes=110205_0 
 
MF Dnes 
17/02/2011 
Šádí Shanaáh 
Muslimské bratrstvo 
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?r=nazorya&v=040&idc=1533853 

Lidové noviny, OTÁZKA DNE: Rozšíří se nepokoje i do arabských ropných mocností? 
18/02/2011 
Šádí Shanaáh 
Anketa 
http://byznys.lidovky.cz/otazka-dne-rozsiri-se-nepokoje-i-do-arabskych-ropnych-mocnosti-p78-
/firmy-trhy.asp?c=A110217_154852_firmy-trhy_gh 
 

http://glopolis.org/cs/udalosti/verejna-diskuse-svetove-soupereni-o-prirodni-zdroje/
http://glopolis.org/cs/udalosti/pozvanka-predani-slunecnich-cen-promitani-dokumentu-broken-moon/
http://glopolis.org/cs/udalosti/pozvanka-predani-slunecnich-cen-promitani-dokumentu-broken-moon/
http://glopolis.org/cs/udalosti/diskuse-je-treba-zkrotit-financni-trhy/
http://glopolis.org/cs/udalosti/seminar-biopaliva-prilezitosti-rizika-dopady-na-rozvojove-zeme/
http://glopolis.org/cs/newsletter/
http://hn.ihned.cz/c1-49707420-dagmar-milerova-praskova-potraviny-uz-levne-nebudou
http://www.lidovky.cz/egyptane-maji-o-demokracii-povedomi-db0-/ln_noviny.asp?c=A110205_000075_ln_noviny_sko&klic=241180&mes=110205_0
http://www.lidovky.cz/egyptane-maji-o-demokracii-povedomi-db0-/ln_noviny.asp?c=A110205_000075_ln_noviny_sko&klic=241180&mes=110205_0
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?r=nazorya&v=040&idc=1533853
http://byznys.lidovky.cz/otazka-dne-rozsiri-se-nepokoje-i-do-arabskych-ropnych-mocnosti-p78-/firmy-trhy.asp?c=A110217_154852_firmy-trhy_gh
http://byznys.lidovky.cz/otazka-dne-rozsiri-se-nepokoje-i-do-arabskych-ropnych-mocnosti-p78-/firmy-trhy.asp?c=A110217_154852_firmy-trhy_gh
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Potravinová krize v souvislostech 
Rozvojovka.cz 
4/4/2011 
Dagmar Milerová Prášková 
http://www.rozvojovka.cz/potravinova-krize-v-souvislostech_223_946.htm 
 
Potravinová suverenita jako cesta k dosažení potravinové bezpečnosti 
Euractiv.cz 
10/4/2011 
Christine Maritzová, spojeno s rozesílkou informačního balíčku agri sekce 
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/analyza/potravinova-suverenita-jako-cesta-k-dosazeni-
potravinove-bezpecnosti-0980247 
 
Lehkost ratingových agentur 
Hospodářské noviny 
21/4/2011 
Jiří Čáslavka, komentář 
http://hn.ihned.cz/c1-51639090-lehkost-ratingovych-agentur 
 
Lidové noviny: Židovský stát, dvounárodní stát nebo dva státy? 
16/05/2011 
Šádí Shanaáh 
 
Lidové noviny: Tragédie, která nikoho nezajímá 
20/05/2011 
Šádí Shanaáh 
 
Svatá arabská aliance 
Hospodářské noviny 
24/05/2011 
Šádí Shannáh 
http://exporter.ihned.cz/c1-51918100-arabska-svata-aliance 
 
Hospodářské noviny: Arabská Svatá aliance 
25/05/2011 
Šádí Shanaáh 
http://in.ihned.cz/c1-51918100-arabska-svata-aliance 
 
Křeslo šéfa MMF pro zástupce Jihu 
Euractiv.cz 
Petr Lebeda a Ingrid Mitáčková 
Media Brief k MMF 
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/kreslo-sefa-mmf-pro-zastupce-jihu-008822 
 
Naše nenažranost musí skončit 
Hospodářské noviny, Trendy a analýzy 
02/06/2011 
Dagmar Milerová Prášková 
Článek 
http://hn.ihned.cz/?p=500000_d&article[id]=51998480 
 
Rudá, nebo zelená Čína? 
07/06/2011 
Jan Doležal 
Článek 
http://hn.ihned.cz/c1-52032460-ruda-nebo-zelena-cina 

http://www.rozvojovka.cz/potravinova-krize-v-souvislostech_223_946.htm
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/analyza/potravinova-suverenita-jako-cesta-k-dosazeni-potravinove-bezpecnosti-0980247
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/analyza/potravinova-suverenita-jako-cesta-k-dosazeni-potravinove-bezpecnosti-0980247
http://hn.ihned.cz/c1-51639090-lehkost-ratingovych-agentur
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/sadi-shanaah.php?itemid=13153
http://exporter.ihned.cz/c1-51918100-arabska-svata-aliance
http://in.ihned.cz/c1-51918100-arabska-svata-aliance
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/kreslo-sefa-mmf-pro-zastupce-jihu-008822
http://hn.ihned.cz/?p=500000_d&article%5bid%5d=51998480
http://hn.ihned.cz/c1-52032460-ruda-nebo-zelena-cina
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Czechfreepress.cz - Evropsko-kolumbijský rébus: Obchod nebo lidská práva 
05/07/2011 
Článek 
http://www.czechfreepress.cz/latinska-amerika/evropsko-kolumbijsky-rebus-obchod-nebo-lidska-
prava.html 
 
Časopis Respekt: Anketa – Jak pomoci Syrii? 
08/08/2011 
Šádí Shanaáh 
http://respekt.ihned.cz/c1-52508500-anketa-jak-pomoci-syrii 
 
Hospodářské noviny: Finanční daň? Není proč váhat! 
23/08/2011 
Článek, Ondřej Kopečný 
http://hn.ihned.cz/c1-52643970-ondrej-kopecny-financni-dan-neni-proc-vahat 
 
Hospodářské noviny: Libye a kmenové nebezpečí  
25/08/2011 
Šádí Shanaáh, komentář 
http://hn.ihned.cz/c1-52664230-sadi-shanaah-libye-a-kmenove-nebezpeci 
 
Společná zemědělská politika EU a její dopad na chudé obyvatele v rozvojových zemích 
13/10/2011 
Euractiv.cz 
Zveřejnění infolistu 
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/analyza/spolecna-zemedelska-politika-eu-a-jeji-dopad-na-
chude-obyvatele-v-rozvojovych-zemich-009236 
 
Uživí se sedm milliard lidí? 
01/11/2011 
Hospodářské noviny, Ihned.cz 
Dagmar Milerová Prášková, článek 
http://hn.ihned.cz/c1-53460940-dagmar-milerova-praskova-uzivi-se-sedm-miliard-lidi 
 
Na cestě z krize G20 tápe 
7/11/2011 
Jiří Čáslavka, komentář 
http://hn.ihned.cz/c1-53544110-jiri-caslavka-na-ceste-z-krize-g20-tape 
 
Hledá se jiný kapitalismus 
16/11/2011 
EURO 
Petr Lebeda a Jiří Čáslavka, článek 
Pouze tištěné 
 
Summit OSN ke změně klimatu v Durbanu 
24/11/2011 
EurActiv.cz 
Zveřejnění infolistu 
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/analyza/summit-osn-ke-zmene-klimatu-v-durbanu-
009358 
 
Ekolist.cz 
13/01/2011 
Petr Patočka, komentář UNFCCC Cancún 

http://www.czechfreepress.cz/latinska-amerika/evropsko-kolumbijsky-rebus-obchod-nebo-lidska-prava.html
http://www.czechfreepress.cz/latinska-amerika/evropsko-kolumbijsky-rebus-obchod-nebo-lidska-prava.html
http://respekt.ihned.cz/c1-52508500-anketa-jak-pomoci-syrii
http://hn.ihned.cz/c1-52643970-ondrej-kopecny-financni-dan-neni-proc-vahat
http://hn.ihned.cz/c1-52664230-sadi-shanaah-libye-a-kmenove-nebezpeci
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/analyza/spolecna-zemedelska-politika-eu-a-jeji-dopad-na-chude-obyvatele-v-rozvojovych-zemich-009236
http://www.euractiv.cz/zemedelstvi0/analyza/spolecna-zemedelska-politika-eu-a-jeji-dopad-na-chude-obyvatele-v-rozvojovych-zemich-009236
http://hn.ihned.cz/c1-53460940-dagmar-milerova-praskova-uzivi-se-sedm-miliard-lidi
http://hn.ihned.cz/c1-53544110-jiri-caslavka-na-ceste-z-krize-g20-tape
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/analyza/summit-osn-ke-zmene-klimatu-v-durbanu-009358
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/analyza/summit-osn-ke-zmene-klimatu-v-durbanu-009358
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http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-patocka-cancun-zachranil-vyjednavani-
nikoli-vsak-klima 
 
Durban: Peníze, trhy a ekologie 
7/12/2011 
Hospodářské noviny 
Jan Doležal, komentář 
Tištěné i online 
http://hn.ihned.cz/c1-54011400-durban-penize-trhy-a-ekologie 

 

Rozhovory 

Potravinová krize 2011 
23/01/2011 
ČT24, Pořad Horizonty 
Petr Lebeda, rozhovor 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/211411058050003/video/ 

Sedmá generace 
Petr Lebeda, rozhovor 
(pouze tištěná verze) 
http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/nejsme-ochotni-si-priznat-ze-uz-jsme-dost-vyspeli 
 
Studio 6, ČT24 
Rozhovor 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
31/01/2011  
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/01/31/1096902795-211411010100131-05:59-studio-6/1/ 
 
ČT24, Události, Komentáře 
01/02/2011, 22:12 
Vývoj v Egyptě (8 dní od začátku protestů) 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/01/1096898594-211411000370201-22:00-udalosti-
komentare/?streamtype=RL2 
 
Aktualne.cz, Dění v Káhiře je darem Západu, říká znalec Egypta 
01/02/2011 
Rozhovor, Šádí Shanaáh 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=689755&amp%3Bonline  
 
Rádio Česko/Svět o jedné, Ceny potravin šplhají vzhůru. Trhají letité rekordy 
Dagmar Milerová Prášková, Rozhovor a citace 
03/02/2010 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/ceny-potravin-splhaji-vzhuru-trhaji-
letite-rekordy--846167 
http://www.makrobiotika.info/zem/ 
 
ČRo Rádio Česko, Svět o desáté 
02/02/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
Jordánský král rozpustil vládu. Jemenský prezident už nebude znovu kandidovat 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/845456 
 

http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-patocka-cancun-zachranil-vyjednavani-nikoli-vsak-klima
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-patocka-cancun-zachranil-vyjednavani-nikoli-vsak-klima
http://hn.ihned.cz/c1-54011400-durban-penize-trhy-a-ekologie
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/211411058050003/video/
http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/nejsme-ochotni-si-priznat-ze-uz-jsme-dost-vyspeli
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/01/31/1096902795-211411010100131-05:59-studio-6/1/
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/01/1096898594-211411000370201-22:00-udalosti-komentare/?streamtype=RL2
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/01/1096898594-211411000370201-22:00-udalosti-komentare/?streamtype=RL2
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=689755&amp%3Bonline
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/ceny-potravin-splhaji-vzhuru-trhaji-letite-rekordy--846167
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/ceny-potravin-splhaji-vzhuru-trhaji-letite-rekordy--846167
http://www.makrobiotika.info/zem/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/845456
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ČT24, Hydepark 
02/02/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/02/211411058080202-20:10-hyde-park-ct24/ 
 
ČRo1 – Radiožurnál, Zprávy 
04/02/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
Muhammad Baradej nevyloučil kandidaturu na prezidenta 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/846969 
 
TV Nova, Střepiny 
 06/02/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
http://voyo.nova.cz/multimedia/strepiny-6-2-2011.html 
 
ČRo1 – Radiožurnál, Host Radiožurnálu 
07/02/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
Situace v Egyptě 
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/846960 
 
ČRo6, Studio Stop 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
Aktuální vývoj v Egyptě a jeho důsledky 
07/02/2011 
http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/848047 
 
The Prague Post 
09/02/2011 
Food security 
Rozhovor s Aurele Destree 
http://www.praguepost.com/business/7466-food-prices-at-record-highs.html 

ČT24, Události, Komentáře 
10/02/2011, 22:10 
Šádí Shanaáh 
Odstoupení Mubaraka 
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/10/1096898594-211411000370210-22:10-udalosti-
komentare/?streamtype=RL2&index[]=145978 
 
ČT24, Hydepark 
11/02/2011 
Šádí Shanaáh 
Speciál k odstoupení prezidenta Mubaraka 
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/11/10252839638-211411058080211-19:30-hyde-
park/?streamtype=RL2 
 
ČT24, Události, komentáře týdne 
13/02/2011  
Šádí Shanaáh 
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/13/1096898594-211411058170006-10:05-udalosti-
komentare-tydne/?streamtype=RL2&index[]=145978 
 
ČT24, Před polednem 
14/02/2011 

http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/02/211411058080202-20:10-hyde-park-ct24/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/846969
http://voyo.nova.cz/multimedia/strepiny-6-2-2011.html
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/846960
http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/848047
http://www.praguepost.com/business/7466-food-prices-at-record-highs.html
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/10/1096898594-211411000370210-22:10-udalosti-komentare/?streamtype=RL2&index%5b%5d=145978
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/10/1096898594-211411000370210-22:10-udalosti-komentare/?streamtype=RL2&index%5b%5d=145978
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/11/10252839638-211411058080211-19:30-hyde-park/?streamtype=RL2
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/11/10252839638-211411058080211-19:30-hyde-park/?streamtype=RL2
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/13/1096898594-211411058170006-10:05-udalosti-komentare-tydne/?streamtype=RL2&index%5b%5d=145978
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/13/1096898594-211411058170006-10:05-udalosti-komentare-tydne/?streamtype=RL2&index%5b%5d=145978
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Šádí Shanaáh 
Egypt, nový parlament a ústava 
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/14/10159874281-211411058060214-09:15-pred-
polednem/?index[]=14706618/02/2011  
 
ČRo6, Názory a argumenty, kulatý stůl 
20/02/2011 
Šádí Shanaáh 
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2264026&drm 

ČT1, 168 hodin 
20/02/2011 
Petr Lebeda 
Dopad rostoucích cen potravin na rozvojové země 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/ 
 
ČRo1 – Radiožurnál, Zprávy 
21/02/2011 
Šádí Shanaáh 
Syn libyjského vůdce Kaddáfího varuje před občanskou válkou 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/syn-libyjskeho-vudce-kaddafiho-varuje-pred-
obcanskou-valkou--854091 
 
ČT24, Události, Komentáře 
21/02/2011 
Šádí Shanaáh 
Libye v plamenech 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/211411000370221/titulky/ 

Chtěl být pražským primátorem, teď Liška pomáhá Romům 
Týden 
15/3/2011 
Rozhovor s Ondřejem Liškou, odkaz na Glopolis 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/chtel-byt-prazskym-primatorem-ted-liska-pomaha-
romum_196374.html 
 
Syrský prezident promluvil v parlamentu, ústupky neslíbil 
Rádio Česko 
30/3/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor, článek s citacemi 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/872043 
 
Libyjskou národní radu tvoří intelektuálové i přeběhlíci od Kaddáfího 
Rádio Česko 
30/3/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor, článek s citacemi 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/872145  
 
S analytikem Institutu Glopolis Šádí Shanaáhem o pozadí arabských revolucí.  
Český rozhlas 6 
9/4/2011 
Šádí Shannáah, rozhovor s Terezií Jiráskovou 
http://www.rozhlas.cz/iradio/cro6?p_gt=1&p_pattern=&p_po=1647 
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2306385&drm 
 
 

http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/14/10159874281-211411058060214-09:15-pred-polednem/?index%5b%5d=14706618/02/2011
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/14/10159874281-211411058060214-09:15-pred-polednem/?index%5b%5d=14706618/02/2011
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2264026&drm
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/syn-libyjskeho-vudce-kaddafiho-varuje-pred-obcanskou-valkou--854091
http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/syn-libyjskeho-vudce-kaddafiho-varuje-pred-obcanskou-valkou--854091
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/211411000370221/titulky/
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/chtel-byt-prazskym-primatorem-ted-liska-pomaha-romum_196374.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/chtel-byt-prazskym-primatorem-ted-liska-pomaha-romum_196374.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/872043
http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/872145
http://www.rozhlas.cz/iradio/cro6?p_gt=1&p_pattern=&p_po=1647
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2306385&drm
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Analyst Šádí Shanaáh: Czech policy towards Middle East 'an illusion' 
18/4/2011 
Šádí Shannáh, rozhovor 
http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/analyst-sadi-shanaah-czech-policy-towards-middle-
east-an-illusion 
 
ČRo Radio Prague 
20/4/2011 
Šádí Shanaáh 
http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/analyst-sadi-shanaah-czech-policy-towards-middle-east-
an-illusion 
 
Čro Radiožurnál – Nad věcí 
28/4/2011 
Šádí Shanaáh 
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2321087&drm 
 
ČT24 – Světadíl – Sýrie a protesty (čas 10:40) 
09/05/2011 
Šádí Shanaáh 
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/05/10/211411058060510-09:15-studio-ct24/ 
 
Jmenování nového šéfa MMF 
Rádio Česko, Svět o osmé (8:19) 
20/05/2011 
Petr Lebeda, rozhovor 
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2342071&drm=1 
http://www.rozhlas.cz/iradio/radio_cesko 
 
ČT24 (Protesty v Sýrii – čas 11:20) 
23/05/2011 
Šádí Shanaáh 
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/05/23/211411058060523-09:15-studio-ct24/ 
 
ČT24 (Protesty v Jemenu – čas 17:15) 
26/05/2011 
Šádí Shanaáh 
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/05/26/211411058360526-17:05-studio-ct24/ 
 
Britští experti varují: Potraviny budou v roce 2030 dvakrát dražší 
Rádio Česko 
31/05/2011 
Dagmar Milerová Prášková 
Rozhovor, citace v článku 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/britsti-experti-varuji-potraviny-budou-v-
roce-2030-dvakrat-drazsi--900714 
 
 
Ministři zemědělství zemí G20 hledají shodu na regulaci trhů komodit 
Rádio Česko 
22/06/2011 
Ivan Lukáš 
Rozhovor, citace v článku 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/ministri-zemedelstvi-zemi-g20-hledaji-
shodu-na-regulaci-trhu-komodit--911234 

http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/analyst-sadi-shanaah-czech-policy-towards-middle-east-an-illusion
http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/analyst-sadi-shanaah-czech-policy-towards-middle-east-an-illusion
http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/analyst-sadi-shanaah-czech-policy-towards-middle-east-an-illusion
http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/analyst-sadi-shanaah-czech-policy-towards-middle-east-an-illusion
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2321087&drm
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/05/10/211411058060510-09:15-studio-ct24/
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2342071&drm=1
http://www.rozhlas.cz/iradio/radio_cesko
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/05/23/211411058060523-09:15-studio-ct24/
http://www.ct24.cz/vysilani/2011/05/26/211411058360526-17:05-studio-ct24/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/britsti-experti-varuji-potraviny-budou-v-roce-2030-dvakrat-drazsi--900714
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/britsti-experti-varuji-potraviny-budou-v-roce-2030-dvakrat-drazsi--900714
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/ministri-zemedelstvi-zemi-g20-hledaji-shodu-na-regulaci-trhu-komodit--911234
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/ministri-zemedelstvi-zemi-g20-hledaji-shodu-na-regulaci-trhu-komodit--911234


52 
 

 
ČRo Rádio Česko – Sýrie (14:18) 
09/06/2011 
Šádí Shanaáh 
 
Česká televize, pořad Speciál o hladomoru 
27/07/2011 
Host: Dagmar Milerová Prášková, rozhovor 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/211411034000225-africky-
hladomor-globalni-problem/ 
 
Studio 6, CT24 – Tunis 
28/07/2011 
Šádí Shanaáh 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/211411010100728/video/ 
 
ČT24, Dopolední události - Světadíl 
01/08/2011 v 10:40 
Host: Dagmar Milerová Prášková, rozhovor 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10311734913-dopoledni-udalosti/211411009000801/ 
 
Za hladomor v Africe mohou spekulace s půdou, tvrdí expert 
1/8/2011 
Jiří Čáslavka, rozhovor 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/928763 
 
ČT24, Události komentáře 
03/08/2011 22:00  
Soud s Mubarakem 
Šádí Shanaáh 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000370803/video/ 
 
ČT24 – Svetadil – Syrie 
09/08/2011 
Šádí Shanaáh 
 
ČT24 Události komentáře – Sýrie 
18/08/2011  
Šádí Shanaáh, rozhovor 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000370818/video/ 
 
Ihned.cz – Libye 
22/08/2011 
Šádí Shanaáh, online chat 
http://zpravy.ihned.cz/svet-afrika/c1-52636810-padne-kaddafi-co-ceka-nyni-libyi-ptejte-se-
experta-on-line?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook 
 
ČT24 Události komentáře – Libye 
23/08/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000370823/video/ 
 
ČRo1 Radiožurnál - Stalo se – Libye 
22/08/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/211411034000225-africky-hladomor-globalni-problem/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/211411034000225-africky-hladomor-globalni-problem/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/211411010100728/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10311734913-dopoledni-udalosti/211411009000801/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/928763
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000370803/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000370818/video/
http://zpravy.ihned.cz/svet-afrika/c1-52636810-padne-kaddafi-co-ceka-nyni-libyi-ptejte-se-experta-on-line?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook
http://zpravy.ihned.cz/svet-afrika/c1-52636810-padne-kaddafi-co-ceka-nyni-libyi-ptejte-se-experta-on-line?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000370823/video/
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ČT24 – Světadíl – Libye 
29/08/2011 
Šádí Shanaáh, rozhovor 
 
Konec levné práce v Číně 
16/10/2011 
ČT24 – Pořad Horizont 
Petr Lebeda, rozhovor 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/211411058050033/video/ 
 
Festival AlimenTerre 
11/10/2011 
Rádio 1 
Blanka Křivánková, rozhovor 
(dostupné v archívu) 
 
Filmový festival Alimen Terre má přispět k potravinové bezpečnosti 
17/10/2011 
Rádio Česko 
Blanka Křivánková, rozhovor 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/film/_zprava/filmovy-festival-alimen-terre-ma-prispet-k-
potravinove-bezpecnosti--962854 
 
V USA se chystá legislativa, která má znemožnit nákup 'krvavých' minerálů 
18/10/2011 
Rádio Česko 
Ivan Lukáš, rozhovor 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/v-usa-se-chysta-legislativa-ktera-ma-
znemoznit-nakup-krvavych-mineralu--963469 
 
Festival AlimenTerre 
18/10/2011 
ČRo Leonardo 
Blanka Křivánková, rozhovor (pořad Monitor, rozhovor od 10:10) 
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=+generic3:^%222635x_Monitor%22$ 
 
Česká televize, Fokus 
19/11/2011  
natáčení pro pořad Fokus (potravinová bezpečnost, festival AlimenTerre) 
rozhovory Dagmar Milerová Prášková, hosté festivalu AlimenTerre 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10119615714-fokus-ct24/211411058110038/; 
 
Rádio Česko (Tereza Máčelová) 
19/10/2011 
Rozhovor s hosty festivalu AlimenTerre 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2556473  
 
Minisérie – jak vnímají současnou ekonomickou situaci v EU lidé z bývalého východního 
bloku Rumunský rozhlas 
19/10/2011 
Rozhovor Anci Dragu s Ondřejem Kopečným 
 
Zavraždění libyského vůdce Muammara Kaddáfího 
ČT24, Hyde Park 
20/10/2011 
Šádí Shanaáh 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/211411058050033/video/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/film/_zprava/filmovy-festival-alimen-terre-ma-prispet-k-potravinove-bezpecnosti--962854
http://www.rozhlas.cz/zpravy/film/_zprava/filmovy-festival-alimen-terre-ma-prispet-k-potravinove-bezpecnosti--962854
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/v-usa-se-chysta-legislativa-ktera-ma-znemoznit-nakup-krvavych-mineralu--963469
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/v-usa-se-chysta-legislativa-ktera-ma-znemoznit-nakup-krvavych-mineralu--963469
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=+generic3:%5e%222635x_Monitor%22$
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10119615714-fokus-ct24/211411058110038/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2556473
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http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park/211411058081020/video/ 
 
ČT24 Speciál - smrt Kaddáfího (17:00 – 17:50) 
20/10/2011 
Šádí Shanaáh 
 
Rádio Česko – smrt Kaddáfího (cca 9:20) 
22/10/2011 
Šádí Shanaáh 
 
Farmářka a novinář z Burkiny Faso u zemědělců 
Hradecký deník 
23/10/2011 
Rozhovor s hosty festivalu AlimenTerre 
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/farmarka-a-novinar-z-burkiny-u-zemedelcu20111022.html 
 
ČT24 – smrt Kaddáfího (cca 9:17) 
24/10/2011 
Šádí Shanaáh 
 
Na zemi žije už 7 miliard lidí, populace dále poroste 
01/11/2011 
Český rozhlas 
Rozhovor, Dagmar Milerová Prášková 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/na-zemi-zije-uz-7-miliard-lidi-populace-dale-poroste--
968899 
 
Sedm miliard lidí na světě 
22/11/2012 
Tah dámou 
Dagmar Milerová Prášková, debata 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315089302-tah-damou/211411058160039/video/ 
 
Krize v eurozóně zasáhne do programu summitu zemí G20 
3/11/2011 
Jiří Čáslavka, rozhovor 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/970950 
 
Na semináři se mluvilo o bezohledných záborech půdy  
17/11/2011 
Záznam ze semináře o záborech půdy 
http://www.ntdtv.cz/seminar-glopolis-osn-bezohledne-zabory-pudy 
 
CT24 – Horizont (20:00) – Syrie a Libye 
20/11/2012 
Šádí Shanaáh 
 
CT24 – Studio CT24 – Libye (14:30) 
20/11/2012 
Šádí Shanaáh 
 
Radio Cesko – Tunisko a Blízký východ (10:10) 
20/11/2012 
Šádí Shanaáh 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park/211411058081020/video/
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/farmarka-a-novinar-z-burkiny-u-zemedelcu20111022.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/na-zemi-zije-uz-7-miliard-lidi-populace-dale-poroste--968899
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/na-zemi-zije-uz-7-miliard-lidi-populace-dale-poroste--968899
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315089302-tah-damou/211411058160039/video/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/970950
http://www.ntdtv.cz/seminar-glopolis-osn-bezohledne-zabory-pudy
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 ČT24 Události komentáře – nepokoje v Egyptě 
20/11/2012 
Šádí Shanaáh 
 
Globální oteplování je přirozené, člověk k němu ale přispívá 
1/12/2011 
Jan Doležal, rozhovor 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/globalni-oteplovani-je-prirozene-clovek-k-nemu-ale-
prispiva--983993 
 
Na cestě z českého rybníku do globální vesnice 
1/12/2011 
HR Forum 
Petr Lebeda, rozhovor 
Tištěné i online 
http://hrforum.peoplemanagementforum.cz/cs/i/na-ceste-z-ceskeho-rybniku-do-globalni-vesnice/ 
 
Rádio Česko, Svět o osmé 
01/12/2011 
Petr Patočka, 48. minuta, rozhovor 
Orientace na OZE 
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=+generic2%3A%5E%22%C4%8CRo+R%C3%A1
dio+%C4%8Cesko%22%24&query=&from=1.12.2011&to=&porad=4384x_Sv%C4%9Bt+o+osm%C
3%A9 
 
Čechům chybí sebevědomí, které mají i menší země, říká šéf think-tanku Glopolis 
2/12/2011 
Hospodářské noviny, HN Life 
Petr Lebeda, profilový rozhovor 
Tištěné i online 
http://life.ihned.cz/c1-53928860-cechum-chybi-sebevedomi-ktere-maji-i-mensi-zeme-rika-sef-
think-tanku-glopolis 
 
Rostoucí hladina světových oceánů ohrožuje miliony lidí 
6/12/2011 
Český rozhlas, Radiožurnál 
Jan Doležal, rozhovor + citace 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/rostouci-hladina-svetovych-oceanu-ohrozuje-miliony-
lidi--986318 
 
Slaná voda vyhání Bangladéšany z obydlí  
6/12/2011 
Český rozhlas, Radiožurnál 
Jan Doležal, rozhovor + citace 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/slana-voda-vyhani-bangladesany-z-obydli--
985743 

Klimatický summit v Durbanu: Jak účinný může být demokratický proces? 
9/12/2011 
Ceskapozice.cz 
Jan Doležal, rozhovor 
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/klimaticky-summit-v-durbanu-jak-ucinny-
muze-byt-demokraticky-proces 
 
 
 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/globalni-oteplovani-je-prirozene-clovek-k-nemu-ale-prispiva--983993
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/globalni-oteplovani-je-prirozene-clovek-k-nemu-ale-prispiva--983993
http://hrforum.peoplemanagementforum.cz/cs/i/na-ceste-z-ceskeho-rybniku-do-globalni-vesnice/
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=+generic2%3A%5E%22%C4%8CRo+R%C3%A1dio+%C4%8Cesko%22%24&query=&from=1.12.2011&to=&porad=4384x_Sv%C4%9Bt+o+osm%C3%A9
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=+generic2%3A%5E%22%C4%8CRo+R%C3%A1dio+%C4%8Cesko%22%24&query=&from=1.12.2011&to=&porad=4384x_Sv%C4%9Bt+o+osm%C3%A9
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=+generic2%3A%5E%22%C4%8CRo+R%C3%A1dio+%C4%8Cesko%22%24&query=&from=1.12.2011&to=&porad=4384x_Sv%C4%9Bt+o+osm%C3%A9
http://life.ihned.cz/c1-53928860-cechum-chybi-sebevedomi-ktere-maji-i-mensi-zeme-rika-sef-think-tanku-glopolis
http://life.ihned.cz/c1-53928860-cechum-chybi-sebevedomi-ktere-maji-i-mensi-zeme-rika-sef-think-tanku-glopolis
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/rostouci-hladina-svetovych-oceanu-ohrozuje-miliony-lidi--986318
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/rostouci-hladina-svetovych-oceanu-ohrozuje-miliony-lidi--986318
http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/slana-voda-vyhani-bangladesany-z-obydli--985743
http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/slana-voda-vyhani-bangladesany-z-obydli--985743
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http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/klimaticky-summit-v-durbanu-jak-ucinny-muze-byt-demokraticky-proces
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 Na zemi je nás 7 miliard 
28/12/2011 
Český rozhlas, Radiožurnál 
Petr Lebeda, rozhovor 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/zahranici/_zprava/na-zemi-nas-je-7-miliard--995851 
 

Citace 

Bez státu to nejde 
Lidové noviny 
19/3/2011 
Jiří Čáslavka, citace, podklady pro článek 
pouze tištěná verze 
http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c=A110319_000050_ln_noviny_sko 
 
Studio Česko 
Rádio Česko 
13/4/2011 
Citace publikace Glopolis 
http://www.rozhlas.cz/_audio/hosty-martiny-maskove-jsou-predsedkyne-mezinarodniho-
konsorcia-pro-vyzkum-genomu-psenice-catherine-feuillet-a-geolog-a-spisovate--02309776.mp3 
 
Portugal to get 80 billion euro bailout 
The Prague Post 
13/4/2011 
Jiří Čáslavka, citace, podklady pro článek 
http://www.praguepost.com/print/8273-portugal-to-get-80-billion-euro-bailout.html 
 
Rozvojové státy nechtějí v čele MMF Evropana. Volají po změně 
Rádio Česko 
20/05/2011 
Petr Lebeda, citace na základě rozhovoru 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/895676 
 
Respekt 
25/07/2011 
Citace infolistu o hladomoru 
http://respekt.ihned.cz/c1-52376660-ohlaseny-hladomor 
Dostupný také scan článku 
 
Česká televize, pořad Interview ČT24  
25/07/2011 
Citace infolistu o hladomoru 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/211411058040725/ 
přepis: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/textove-prepisy-na-ct24/131159-jde-o-
nejhorsi-hladomor-za-poslednich-20-let-rika-pavla-gomba/ 

The Prague Post: Germany struggles with low growth 
17/08/2011 
Citace, Jiří Čáslavka 
http://www.praguepost.com/print/9878-germany-struggles-with-low-growth.html 
 
 
 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/zahranici/_zprava/na-zemi-nas-je-7-miliard--995851
http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c=A110319_000050_ln_noviny_sko
http://www.rozhlas.cz/_audio/hosty-martiny-maskove-jsou-predsedkyne-mezinarodniho-konsorcia-pro-vyzkum-genomu-psenice-catherine-feuillet-a-geolog-a-spisovate--02309776.mp3
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http://www.praguepost.com/print/8273-portugal-to-get-80-billion-euro-bailout.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/895676
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Článek ze snídaně s novináři ke kampani ČPCH 
16/09/2011 
Jana Klápová, citace 
http://www3.halonoviny.cz/articles/view/226816 
  
EU agriculture policy sparks opposition 
The Prague Post 
19/10/2011 
Citace, CAP, Aurele Destree 
http://www.praguepost.com/business/10660-eu-agriculture-policy-sparks-opposition.html 
 
Může návrh reformy v zemědělství ohrozit evropskou krajinu? 
20/10/2011 
Citace, CAP Media Brief 
http://www.velkaepocha.sk/2011102018257/Muze-navrh-reformy-v-zemedelstvi-ohrozit-
evropskou-krajinu.html 
 
Kam jdeme 
23/10/2011 
Respekt 
ČHB, citace 
http://respekt.ihned.cz/c1-53324890-kam-jdeme 
 
Summit G20 v Cannes se bude potýkat s krizí eurozóny 
03/11/2011 
EurActiv.cz 
Citace, odkaz na media brief 
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/summit-g20-v-cannes-se-bude-potykat-krizi-
eurozony-009298 
 
Klimatická konference OSN dosáhla průlomu, vznikne nová smlouva 
11/12/2011 
Ceskenoviny.cz 
Jan Doležal, citace 
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/klimaticka-konference-osn-dosahla-prulomu-vznikne-
nova-smlouva/727041 
 
Co (ne)přinesla konference OSN o změně klimatu 
11/12/2011 
Tyden.cz 
Jan Doležal, citace 
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/co-ne-prinesla-konference-osn-o-zmene-
klimatu_219811.html 
 
Šťastný konec v Durbanu: Planeta prý bude zachráněna 
11/12/2011 
Ceskapozice.cz 
Jan Doležal, citace 
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/stastny-konec-v-durbanu-planeta-pry-
bude-zachranena 

Klimatická konference dohodla pokračování Kjóta do roku 2017  
11/12/2011 
Ekolist.cz 
Jan Doležal, citace 

http://www3.halonoviny.cz/articles/view/226816
http://www.praguepost.com/business/10660-eu-agriculture-policy-sparks-opposition.html
http://www.velkaepocha.sk/2011102018257/Muze-navrh-reformy-v-zemedelstvi-ohrozit-evropskou-krajinu.html
http://www.velkaepocha.sk/2011102018257/Muze-navrh-reformy-v-zemedelstvi-ohrozit-evropskou-krajinu.html
http://respekt.ihned.cz/c1-53324890-kam-jdeme
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/summit-g20-v-cannes-se-bude-potykat-krizi-eurozony-009298
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/summit-g20-v-cannes-se-bude-potykat-krizi-eurozony-009298
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/klimaticka-konference-osn-dosahla-prulomu-vznikne-nova-smlouva/727041
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/klimaticka-konference-osn-dosahla-prulomu-vznikne-nova-smlouva/727041
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/co-ne-prinesla-konference-osn-o-zmene-klimatu_219811.html
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/co-ne-prinesla-konference-osn-o-zmene-klimatu_219811.html
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/stastny-konec-v-durbanu-planeta-pry-bude-zachranena
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/stastny-konec-v-durbanu-planeta-pry-bude-zachranena
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http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/klimaticka-konference-dohodla-pokracovani-kjota-do-
roku-2017 
 
Klimatická konference OSN dosáhla průlomu, vznikne nová smlouva 
11/12/2011 
Denik.cz 
Jan Doležal, citace 
http://www.denik.cz/ze_sveta/klimaticka-konference-osn-dosahla-prulomu20111211.html 

Průlom: K nové smlouvě o emisích by měly přistoupit i USA a Čína  
11/12/2011 
E15 
Jan Doležal, citace 
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/prulom-k-nove-smlouve-o-emisich-by-mely-pristoupit-i-
usa-a-cina-724999 

Klimatický průlom: nová smlouva zaváže všechny země bez výjimky 
11/12/2011 
Lidovky.cz 
Jan Doležal, citace 
http://www.lidovky.cz/klimaticky-prulom-nova-smlouva-zavaze-vsechny-zeme-bez-vyjimky-p87-
/ln_zahranici.asp?c=A111211_081846_ln_zahranici_kim  
 
Výsledky klimatické konference? Podle politiků průlom, aktivisté chtěli víc  
12/12/2011 
Ekolist 
Jan Doležal, citace 
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jak-dopadla-klimaticka-konference-v-durbanu-podle-
politiku-prulom-aktiviste-chteli-vic 
 
Češi zaplatí miliardy kvůli změnám klimatu 
14/12/2011 
Hospodářské noviny 
Petr Patočka, citace 
http://hn.ihned.cz/c1-54196390-cesi-zaplati-miliardy-kvuli-zmenam-klimatu 
 
Daň z finančních transakcí vyvolává v ČR spíš rozpaky 
14/12/2011 
EurActiv.cz 
Zpráva z diskuse 
http://hn.ihned.cz/c1-54196390-cesi-zaplati-miliardy-kvuli-zmenam-klimatu 
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GLOPOLIS V ČÍSLECH (2011) 
Obrat za rok 2011 12 813 377 Kč 
Průměrný počet zaměstnanců 
v roce 2011 

15 

Projekty v roce 2011 16 (EU  9, MZV  5, ostatní 2) 

Mediální výstupy za rok 2011 123 

Počet návštěvníků webových 
stránek za rok 2011 

13 200 

Počet návštěv webových stránek 
za rok 2011 

21 240 

Průměrný počet návštěvníků 
webu za měsíc 

1100 

Průměrný počet návštěv webu za 
měsíc 

1770 

Vydané publikace v roce 2011 23 

Uspořádané akce v roce 2011 12 

Dárci pro rok 2011 
EU, MZV, US Embassy,  HBS Praha, 

Green European Foundation 
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