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Vize a poslání  
Naším cílem je udržitelné Česko – otevřené, propojené a odpovědné vůči budoucnosti  
i světu kolem.  

V oblasti potravin, energetiky a financí poskytujeme expertizu v mezinárodních 
souvislostech a kultivujeme prostor pro změny k odpovědnějšímu jednání institucí  
i jednotlivců.  

Nabízíme různé formy učení, konzultací a propojování. Podněcujeme a udržujeme 
spolupráci mezi občanskou společností, trhy a politikou. 

Základní hodnoty  
Ucelený pohled, inovace, profesionalita, empatie. 
 

  



 

 
Hlavní úspěchy 

 
 

− Akční vzdělávací program pro odpovědnou spotřebu 
Menu pro změnu zapustil kořeny na 550 evropských 
školách, byl přijat v globální síti Ekoškol a získal 
evropské ocenění za inovaci 

 
− Festival Země na talíři navštívilo v Praze, Olomouci, 

Ostravě, online a díky Ozvěnám v 15 dalších městech na 6 
tisíc diváků, inspiroval univerzitu či místní nadšence ke 
konkrétním akcím  

 
− Pomáhali jsme rozbíhat systematickou spolupráci 

pěstitelů eko-zeleniny a pro 80 zástupců firem, obcí  
a investorů spolupořádali konferenci o podnikatelských 
příležitostech v čisté energetice 

 
− Zmapovali jsme, kolik daní platí největší firmy  

v 5 zemích střední a východní Evropy a jak chtějí politické 
strany bojovat s daňovými ráji.  

 
− Předcházíme plýtvání jídlem – pomohli jsme vybavit 

potravinovou banku kuchyní, aby se darované jídlo 
spolehlivě a efektivně dostalo k potřebným.  

 
− Studie a diskuse o problémech pracovní migrace v Česku 

pomohly navázat spolupráci hlavních asociací firem  
a neziskových organizací 

 
− Iniciativa Měj se k světu se proměnila v mezioborovou 

platformu NNO a tlačila na to, aby se národní strategie 
udržitelného rozvoje ČR 2030 nejen schválila, ale začala 
též naplňovat 

 
 

 



 

 
 
  

Glopolis v číslech 
Obrat (Kč) 13 216 098 
Počet zaměstnanců (průměr během roku) 22 
Počet projektů 10 (18 včetně 

kofinancujících projektů) 
Počet mediálních výstupů 80 

− Glopolis v televizi 8 
− Glopolis v rozhlase 15 
− Glopolis napsal (články, 

komentáře) 
52 

− Ostatní (citace, parafráze) 5 
Počet návštěv všech webů 95883 
  
Počet sledujících na všech sociálních 
sítích 

6007 

Nárůst sledujících na sociálních sítích 2019 
  
  
Vydané publikace 14 
Uspořádané akce 52 
  
Hlavní zdroje příjmu Veřejné: Evropská unie 

– Evropská komise 
(DCI-NSAED) a Interreg 
Central Europe 
(Evropský regionální 
fond pro rozvoj), Česká 
rozvojová agentura, 
Heinrich-Böll-Stiftung 
Praha, Hlavní město 
Praha, Městská část 
Praha 7, Velvyslanectví 
Spojených států 
amerických 
Soukromé: RSJ 
Securities a.s., RSJ 
Investments SICAV a.s., 
Foundation Open 
Society Institute/Fiscal 
Governance Program of 
the Open Society 
Foundations.  
Vlastní: konzultace, 
výuka 



 

Kdo nás podpořil 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Osoby a firmy, které poskytli dary v roce 2017 (v celkové výši 51.790,-Kč): 
  

Karolína Čápová 
Deloitte Advisory s.r.o. 

Zuzana Drhová 
EkoWATT z.s 

Jan Žůrek 
 

Instituce a firmy, které poskytli zvýhodněné a pro bono služby: 
 

Informační centrum Organizace spojených národů, Goethe Institut, Velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo, Velvyslanectví Nizozemského království, Studio Alta, kino 
Bio Oko, Langhans – Centrum Člověka v tísni, Pevnost Poznání v Olomouci, kino Metropol 
v Olomouci, IKEA, Vodafone, Mamacoffee, Ad Grants (Google), LMC, s.r.o., TechSoup.cz, 
Ústav experimentální botaniky AV ČR, spolek Udržitelný Palacký, Evropský dům Finance 
Uncovered, Kreativní studio Družina 
 

Děkujeme!  



 

 
Slovo na úvod 

 
Rok 2017 byl pro nás rokem dokončování velkých projektů a pokračujících změn  
v organizaci Glopolis.  
 
Ačkoliv stále držíme v hledáčku globální souvislosti našich témat, snažili jsme se 
především podpořit praktické změny na cestě Česka a jeho evropských sousedů  
k udržitelnému rozvoji. Od organizačního modelu stojícího na grantech od veřejných 
institucí se pak postupně posouváme k modelu s daleko větším podílem soukromých 
zdrojů, včetně darů a vlastních příjmů z konzultačních a vzdělávacích služeb. 
 
Podobně jako v loňské výroční zprávě i letos Vám chceme doložit především dopad naší 
celoroční práce na udržitelných potravinách, energetice, financích a migraci. V dnešní 
rozštěpené společnosti cítíme, že naše přidaná hodnota spočívá nejen v analýze klíčových 
problémů (ne)udržitelného rozvoje a návrzích, co s tím Česko může dělat.   
 
Čím dál více vnímáme unikátní roli Glopolis jako někoho, kdo propojuje napříč tématy  
a prostředími. Kdo propojuje zástupce různých pohledů na věc nad konkrétními problémy 
– jak pomoci potravinovým bankám zvládat příval darů od řetězců, jak skloubit větrníky 
s ochranou krajiny, jak efektivně financovat malé podniky či jak s pomocí zahraničních 
pracovníků citlivě zalátat díry na trhu práce.  
 
Schopnost pružně spolupracovat s jinými či novými partnery – propojovat různé “sociální 
bubliny” - se jednak ukazuje jako klíčový předpoklad pro efektivní řešení komplexních 
výzev, jež před nás staví udržitelný rozvoj. Jednak pomáhá udržovat společenskou důvěru, 
otevřenost a soudržnost (sociální kapitál, chcete-li), tedy živou tkáň našich institucí –  
a naší demokracie, jíž poslední roky otřásají populisté a extremisté.   
 
Logika následujících kapitol proto sleduje hlavní skupiny lidí, se kterými v oblastech naší 
expertizy pracujeme: státní úředníci a politici, podnikatelé, veřejnost se zájmem  
o udržitelnost a žáci a učitelé. První kapitolu však poprvé věnujeme právě různým 
podobám jejich propojování. 
 
Jsme velmi pyšní, že náš dosud největší projekt We Eat Responsibly nejen přesáhl 
plánovaný rozsah výsledků (180 tisíc žáků v 550 školách v 9 zemích EU), ale jeho 
inovativní vzdělávací metodologii ocenili i odborníci mimo projekt: získal nominaci do 
celonárodní soutěže SDG Awards a cenu Evropské sítě pro globální vzdělávání (GENE). 
 
Zvýšení podílu soukromých zdrojů vyžaduje, abychom zúžili rozsah našich témat i typů 
aktivit. Mrzí nás proto, že po dvou zajímavých letech analýz a diskusí zcela končíme  
s programem migrace.  Ve prospěch analýz, kultivace a propojování pak omezujeme  
i vlastní aktivismus.  
 
Děkuji všem, kdo naší práci podpořili, a všem, kdo se na ní podíleli – zejména úžasnému 
týmu Glopolis, který i v turbulentních časech podává skvělé výkony, zkouší nové cesty  
a drží pohromadě. 
    

    Petr Lebeda, ředitel 



 

1. DOPAD NAŠICH PROGRAMŮ A PROJEKTŮ 
 
Usilujeme o to, aby česká společnost zůstala otevřená, propojená uvnitř i s okolím a aby 
se neziskové organizace, školy, veřejnost, firmy a politika stávaly odpovědnějšími jak  
z hlediska naší budoucnosti, tak z hlediska celé planety.  
 
Udržitelným rozvojem dnes však rozumíme daleko víc než ochranu přírody pro budoucí 
generace. Vyspělé země, mezi něž Česko rozhodně počítáme, v něm spatřují především 
nastavení podmínek pro široce sdílenou kvalitu života, dosahovanou způsobem, který 
nepodkopává naše vlastní základy. Dlouhodobou konkurenceschopnost, když se zeptáte 
v byznysu. Společenskou soudržnost, a především odpovědný a demokratický způsob 
vládnutí, když o tomu mluví rozličné asociace. Jde o různé strany téže mince. 
 
K vyšší a udržitelné kvalitě života lze přispět mnoha způsoby – od neplýtvání potravinami 
přes životaschopné zdroje obnovitelné energie až po akční vzdělávací programy a férové 
placení daní. Tomu všemu jsme se v roce 2017 věnovali. 
 
Systémová zlepšení jakékoliv neudržitelnosti ale mají jedno společné – schopnost 
zájmových skupin (hájících různé hodnoty) společně se dohodnout na dosažitelných 
změnách. Ať už jde o školní jídelnu, platformy neziskových organizací, průmyslovou 
firmu, anebo vládní strategii.  
 
Právě takovou spolupráci na změnách k udržitelnosti, na konkrétních místech, uvnitř 
společenských sektorů i mezi nimi, podněcujeme a podporujeme svou expertizou.  
V takovém stmelování společnosti spočívá jeden z klíčových přínosů Glopolis. V této 
zprávě pak dokumentujeme tento i další dopady za rok 2017. 
 

 
I. Propojujeme sociální “bubliny” 

 
Moderní společnosti mají čím dál silnější sklon se štěpit do uzavřených podskupin 
(“bublin”), které se utvrzují ve svých názorech, ve svém jazyce a způsobu myšlení. 
Pro efektivní fungování demokracie je ale zásadní, aby lidé dokázali nahlížet na 
svět očima druhých a při rozhodování o společných záležitostech hledat překryv  
a kompromisy. Pokud máme ve společnosti dlouhodobě vyvažovat všechny důležité 
hodnoty – jak to vyžaduje odpovědná demokracie -, pak je třeba začít především 
tím, že vnímáme a respektujeme, co je důležité pro zainteresované skupiny u 
každého řešeného tématu.  
 
Často tím hlavním dopadem našeho propojování není nějaká konkrétní změna 
politiky či chování instituce. Spíše je úplně lidský: že se nám daří systematicky 
ukazovat, že komunikace a spolupráce mezi různými skupinami je možná  
a smysluplná. Zanechávat ve zúčastněných dojem, že je normální přizývat  
k rozhodování lidi jiných názorů: podnikatelé kupř. vidí, že lidé z nestátních 
organizací jsou často velmi rozumní a konstruktivní – a obráceně. Každý po své linii 
pak může tuto kulturu otevřenosti a respektu udržovat dál, a pomáhá tak bránit 
celou společnost proti dalšímu štěpení. 
 



 

Naší snahou je proto v rámci naší tematické expertizy lidi i celé instituce (školy, 
firmy, ministerstva i neziskové organizace) otevírat jiným perspektivám  
a podněcovat je k tomu, aby je začleňovali do svého myšlení a jednání. Ať už jde  
o jiné obory, zohledňování mezinárodního rozměru, anebo spolupráci mezi 
různými sektory společnosti, v hlavě (i v srdci) jde o podobný proces. Ta vyžaduje 
fyzické prosíťování, kultivovanou komunikaci a konkrétní téma, jehož řešení 
přesahuje jednu skupinu. 
 
Koordinace neziskových platforem 
Nejpřirozenější arénou, kde se snažíme zprostředkovat spolupráci, jsou neziskové 
organizace působící v oborech naší expertizy. V roce 2017 jsme proto vedle členství  
v různých oborových platformách NNO (viz. níže Naše sítě), byli aktivní ve vedení dvou  
z nich: Klimatické koalice a Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS). Zároveň jsme 
se zapojili do aktivit v EU a pomáhali ve správních radách evropských oborových 
platforem Climate Action Network (CAN) Europe a European network on debt and 
development (Eurodad). V neposlední řadě jsme pokračovali v koordinování 
mezioborové platformy pro udržitelný rozvoj Měj se k světu (viz níže). 
 
Pracovní migrace: mapování potenciálu spolupráce byznysu a NNO 
Možnostem strategické spolupráce na kontroverzním tématu pracovní migrace jsme ve 
spolupráci s pražskou kanceláří Nadace Heinricha Boella věnovali celý projekt. 
Zanalyzovali jsme a diskutovali postoje a potřeby hlavních aktérů v obou sektorech, jako 
je Hospodářská komora či Konsorcium organizací pracujících s migranty. Celý proces 
nejen ukázal shodu na řadě praktických kroků, ale zprostředkoval osobní kontakty vedení 
a otevřel dveře ke konkrétní “mezisektorové” spolupráci mezi vlivnými střešními 
organizacemi. 
 
Věcné debaty a síťování napříč sektory 
Svou expertizu nabízíme specificky tam, kde se dílčí odborná debata zadrhává či 
polarizuje. Kde je většinou třeba věcně, ale nestranně popsat problém a propojit různé 
názorové skupiny – z firem, ze státní správy, z občanské společnosti – k hledání 
společného řešení. Například jsme organizovali diskuse k přemostění názorových rozdílů 
mezi ochránci přírody a zástupci větrné energetiky. Nebo jsme přivedli  
k jednomu stolu hlavní strany zainteresované v přípravě Národního inovačního fondu (viz 
níže). Zároveň se účastníme desítek dalších seminářů, kulatých stolů či konferencí, na 
nichž aktivně vystupujeme – jako např. Chytrá energie pro podnikání a města. 
 
 

 
 

Foto z konference Chytrá energie pro podnikání a města 



 

II. Kultivujeme politiku 
 
Systémové změny se prosazují zejména skrze politiku. Veřejná správa víc než 
jakákoliv jiná společenská instituce by měla zajišťovat, aby se v její práci potkávaly 
různé společenské zájmy, domácí i mezinárodní ohledy a dlouhodobě je vyvažovat.  
 
Vedle množství osobních schůzek s politiky a úředníky se proto aktivně účastníme 
odborných pracovních skupin a konzultačních mechanismů jak na jednotlivých 
ministerstvech (životního prostředí, financí, spravedlnosti a zahraničních věcí), tak 
na meziresortní či nadresortní úrovni (Úřad vlády, RVUR). Vnášíme do těchto 
jednání širší perspektivy, propojujeme různé skupiny a pomáháme státní správě 
nalézat konstruktivní společné kroky k řešení v oblastech naší expertizy. 
 
Česká republika 2030 
V dubnu 2017 schválila vláda Strategický rámec Česká republika 2030 (ČR2030). Značný 
podíl návrhů a připomínek pro tento národní plán udržitelného rozvoje od neziskových 
organizací zajišťovala mezioborová platforma Měj se k světu, kterou koordinujeme.  Právě 
kolem udržitelného rozvoje se díky jeho mnohovrstevnatosti utváří “epicentra” takové 
integrované spolupráce (mezi obory, sektory a úrovněmi), jako je např. Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR), Měj se k světu, nebo Asociace pro společenskou odpovědnost. 
Tyto více či méně formální společenské platformy pomáhají udržovat průběžnou debatu 
o těch politických či společenských otázkách a jejich vzájemných vazbách, které nelze 
dobře vyřešit v izolovaných “bublinách”.  A zejména inspirují a dokumentují konkrétní 
kroky k udržitelnějšímu Česku. 

 



 

 
 
Férové danění 
Bez větší transparentnosti vlastnických poměrů a toho, kolik kdo odvádí na daních, se 
těžko vytvoří tlak na spravedlivé sdílení nákladů na společnou správu věcí veřejných, 
zejména na efektivní a demokratické vládnutí.  Ačkoliv s menšími zdroji než v roce 
předchozím, i v roce 2017 jsme sledovali politické procesy v ČR a hlavně v EU, analyzovali, 
veřejně informovali a scházeli se s politiky i firmami. V roce 2017 jsme se zaměřili na 
konkrétní příklady, které ukazují, jak může zveřejnění informací o tom, kde velké 
mezinárodní společnosti tvoří zisk a platí daně, snížit agresivní daňovou optimalizaci. 
Zmapovali jsme, jak chtějí hlavní politické strany omezit roli daňových rájů a dál jsme 
sledovali vyjednávání mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou o zavedení povinně 
veřejného registru skutečných vlastníků firem.  
 
Význam, jaký jednotlivé strany přikládají transparentnosti a mezinárodní spolupráci pro 
zamezení daňových úniků: 

 

 
  

Schéma pochází z analýzy „Daně a volby 2017 – Jak chtějí politické strany bojovat  
s daňovými úniky“ (https://glopolis.org/_publications/analyza-dane-volby-2017), kterou 
Glopolis vydal před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Téma mezinárodních 
daňových úniků ve svých programech zmínilo 8 z 10 posuzovaných stran. Pokud věříme 
programům, pak šest z devíti stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, považuje 
větší transparentnost a spolupráci za důležité faktory při snižování daňových úniků. Pevnost 
jejich přesvědčení brzy prověří návrhy, které do sněmovny zamíří z EU. 



 

 
Klimatická politika 
Zasazovali jsme se především o dokončení ratifikace Pařížské dohody o ochraně klimatu 
v Parlamentu ČR, který se jí dlouho vzpouzel. Scházeli jsme se s poslanci, senátory, 
představiteli byznysu a komentovali do médií. Uspořádali jsme společnou konferenci  
s velvyslanectvím Nizozemska, Úřadem vlády a Aliancí pro energetickou soběstačnost  
o chytrých a přitom ekologicky šetrných řešeních pro byznys a města.  Zadali jsme 
vypracování analýzy o dopadech ukončení výroby elektřiny z uhlí na českou přenosovou 
soustavu. Výsledky analýzy jsou povzbudivé a jejich zveřejnění je plánováno na první 
polovinu roku 2018.  
 

Přebal studie, která analyzuje možnosti udržitelné spotřeba nerostných surovin 
 

 
III. Podporujeme odpovědný byznys 

 
Nemenší sílu proměňovat společnost však mají i trhy.  Udržitelnost podnikání už 
dnes pro firmy není okrajovým tématem a my chceme tento trend – zohledňovat  
v podnikání různé jeho dopady a společenské náklady – podpořit strategicky  
i prakticky.  Spolupráce se soukromým sektorem patří mezi dlouhodobé priority 
Glopolis jak kvůli snaze o integraci klíčových sektorů společnosti, tak kvůli potřebě 
zajistit zdroje pro naši práci. Pokud NNO vědí, co je třeba dělat, pak byznys zase ví, 
co je možné měnit a jak. 



 

 
Postupně se snažíme nejen rozšířit okruh strategických partnerů z progresivních 
firem, ale také objem menších komerčních zakázek (do kterých kromě 
konzultantství spadá i drtivá část našich vzdělávacích aktivit na univerzitách  
a přednáškové činnosti) a vtáhnout firmy do našich projektových aktivit. 
 
Potravinové banky 
V očekávání zvýšených objemů potravin darovaných supermarkety Glopolis zařadil 
spolupráci s Potravinovou bankou Praha do svého projektu “Neplýtváme tím, co jíme” 
(STREFOWA). Spolu s dalšími štědrými sponzory jsme pomohli pořídit ke skladu také 
kuchyň, spotřebiče a vybavení. Darovanou zeleninu, která by jinak podléhala rychlé zkáze 
tak bude možné zpracovat, například uvařit stovky litrů polévky, hluboce ji zamrazit a 
uskladnit. Nejenže se tak předejde potravinovému odpadu a prodlouží se doba pro 
flexibilní darování jídla, ale zvýší se také hodnota služby banky. Jeden z jejích 114 klientů, 
Armáda Spásy, takto může obdržet polévky pro lidi bez domova již hotové.  
 

 
 
 
Konzultace pro udržitelný byznys 
Udržitelnost se z módního trendu stala základním operačním principem rozumného 
podnikání. Kromě spolupráce s byznys platformami (viz níže Naše sítě) jsme v roce 2017 
rozšířili naše konzultace konkrétních byznys potřeb s několika konkrétními firmami  
a účastnili se řady konferencí a seminářů pořádaných firmami k aspektům udržitelného 
rozvoje, které spadají do oblasti naší expertizy. A také jsme např. pro Deloitte Green Frog 
Award 2017 hodnotili zprávy o udržitelnosti předních českých firem. 
 
Strategické partnerství s RSJ 
S naším strategickým partnerem – investiční skupinou RSJ – jsme pokračovali  
v aktivitách, jejichž cílem je shromažďovat za jedním stolem zástupce různých zájmových 
skupin a posouvat řešení společných prioritních témat: v roce 2017 jimi byly rozvoj 
biofarem, moderní energetika a financování inovativního podnikání obecně.  
Dva diskusní stoly a analýza pomohly vyjasnit, jak vylepšit spolupráci biofarem a učinit ji 
efektivnější. Také v našem ekologickém zemědělství by silnější roli mohly hrát takzvané 



 

odbytové organizace, jež pomáhají farmářům v Evropě a objevují se v jiných odvětvích. 
Sestavili jsme také studii, která prozkoumala, jak v českém zemědělství rozumně používat 
odpadní slámu, abychom recyklovali organickou hmotu do půdy a zároveň zajistili 
důležitou surovinu pro bioenergetiku.  
 
Tři kulaté stoly se pak věnovaly vysloveně energetickým tématům: možnostem chytré 
regulace spotřeby elektřiny, rozvoji obnovitelných zdrojů energie v ČR v příští dekádě  
a rolí tzv. samovýrobců elektřiny v transformaci energetiky. Ve finanční větvi spolupráce 
jsme sepsali analýzu problémů kolem vzniku Národního investičního fondu  
a zprostředkovali k nim diskusi investorů, ministerstva a dalších institucí, které se podílejí 
na podpoře vědy, výzkumu a inovací.    
 
 

IV. Inspirujeme veřejnost ke změně 
  
Ve většině případech změna veřejné politiky či změna v přístupu firem odráží 
nějaký posun společenských postojů – jiné vnímání a chování voličů a zákazníků 
(např. větší zodpovědnost vůči životnímu prostředí). Svou expertizu a provázané 
vidění světa proto nabízíme jak obecně široké veřejnosti, tak sítím zájemců o naše 
specifická témata. Snažíme se atraktivní cestou – pomocí příběhů, obrazů a emocí – 
inspirovat k drobným změnám i lidi mimo velkou politiku, firmy a Prahu.  
 
Země na talíři 
Již 7. ročník filmového festivalu Země na talíři představil v české premiéře 6 snímků  
o potravinách a udržitelném rozvoji. Po filmech jsme opět vedli inspirativní diskuze  
s odborníky z ministerstev, akademické sféry a neziskových organizací. Kromě Prahy se 
festival konal také v Ostravě a poprvé v Olomouci, kde jsme ho pro velký zájem 
organizovali dokonce dvakrát – na jaře a na podzim 2017. V součtu festivaly navštívilo 
více než 1250 osob. Premiéru měl tzv. Online festival, který přilákal více než 5000 lidí  
a dalších 330 tisíc oslovil skrze sociální sítě. Své ozvěny pak měl festival ještě při dalších 
38 promítáních v 15 městech po celém Česku. 



 

Festival Země na talíři nevytváří jen prostor pro společnou diskuzi, ale povzbuzuje i ke 
konkrétním změnám a spolupráci mezi různými společenskými skupinami. Jak ukazuje 
infografika, v Olomouci například odstartoval spolupráci akademiků s neziskovými 
organizacemi a v Brně jsme inspirovali místní nadšence k vlastnímu malému festivalu. 
 

Plýtvání potravinami 
Pokračujeme v prevenci plýtvání potravinami, a to zejména díky mezinárodnímu 
projektu “Neplýtváme tím, co jíme” (STREFOWA). Celosvětově se 30-50 % zemědělské 
produkce nesní, ale vyhodí. Často se hovoří o nutnosti uživit rostoucí světovou populaci. 
Přitom již nyní produkujeme dostatek potravin pro několik miliard lidí navíc. Neumíme 
je ale využít a zůstanou na polích, skončí v koších a dále na skládkách. Častými příčinami 
jsou špatné skladování v domácnostech, nakupování nadměrného množství, obchody 
požadující jen dokonalý vzhled ovoce a zeleniny, anebo dovoz z dalekých zemí.  
V posledních letech se o toto téma společnost stále více zajímá a jsme proto rádi, že 
můžeme být u hledání řešení. V pěti zemích EU se spolu s dalšími osmi organizacemi 
zavádíme do praxe řešení, která zabraňují tomu, aby jídlo přicházelo vniveč. Glopolis se 
v České republice zaměřuje na základní školy, jejich jídelny, a pak také potravinové 
banky. Kromě toho máme na starosti komunikační materiály celého mezinárodního 
projektu a také propagaci tématu přes sociální sítě, aby lidé měli povědomí  
o problému i rady, jak plýtvání předcházet. 

 
 
Mediální působení 
Na internetu a sociálních sítích jsme v roce 2017 nebyli tolik aktivní jako v roce 
předchozím. Přesto se nám dařilo postupně rozšiřovat okruh fanoušků (resp. sledujících) 
našich profilů na různých sociálních sítích a nově vstoupit na síť populární mezi mladými 
lidmi. Psali jsme blogy, články do hlavních deníků i pravidelné sloupky do týdeníku. 
Kromě 52 vlastních publikovaných textů jsme se objevili osmkrát v televizi  
a patnáctkrát v rozhlase. Rovněž se v médiích pravidelně objevují citace našich prací či 
rozhovory s našimi analytiky. 
 
 
 

V. Připravujeme mladé lidi na svět budoucnosti 
 
Měnit svůj přístup ke světu kolem lze v každém věku. Systémové změny jsou však 
během na dlouhou trať a reálný obrat často přináší až další generace. Snažíme se 
proto inovativně pracovat s mladými lidmi a vyvíjíme vzdělávací metodiky, jak jim 
předat naše dosavadní poznání a zkušenost. Zdaleka přitom nejde jen o přenos 
znalostí, ale spíše o rozvoj kompetencí klíčových pro život v 21.století, jako jsou 
kritické myšlení, vnímavost, schopnost vidět svět kolem sebe v souvislostech  
a schopnost spolupracovat. 
 
Menu pro změnu  
Projekt Menu pro změnu (We Eat Reponsibly) pod vedením Glopolis umožnil 550 školám 
v 9 zemích EU vykročit na cestu k zodpovědné spotřebě potravin. Vyškolili jsme 2107 
učitelů a ti spolu se svými 14 840 kolegy a více než 180 000 žáky a studenty zkoumali 
problémy globálních potravinových systémů – a nacházeli řešení udržitelná  
a dosažitelná pro spotřebitele. S těmi pak seznamovali místní veřejnost. Děti a studenti 



 

analyzovali situaci celkem ve více než 42 000 domácnostech a získali podporu rodičů, 
kterých se do aktivit Menu pro změnu zapojilo celkem 90 000. 
 

 



 

Vytvořili jsme inovativní a úspěšný koncept vzdělávání. Potvrzuje to i nominace na Ceny 
SDGs 2017 a Cena za inovace v globálním vzdělávání 2017 udělená Glopolis evropskou 
síťí ministerstev Global Education Network (GENE). Úspěchy v 9 zemí realizujících Menu 
pro změnu vedly k tomu, že se mezinárodní síť Ekoškoly rozhodla zařadit téma potravin 
mezi oficiální témata Ekoškol v 67 zemích světa. 
 

Projekt Menu pro změnu podnítil na školách na 40 změn – příkladů dobré praxe jako 
například:  
 

● na Albert College v La Vallettě se studenti a učitelé rozhodli vyměnit 
provozovatele školního bufetu a posunout se tak od nezdravého rychlého 
občerstvení k vegetariánským svačinám připravovaným z lokálních a čerstvých 
surovin na místě.  

● lotyšská školka Anelle dokázala snížit své plýtvání potravinami o 70 %.  
● v bulharském Burgasu projekt inspiroval vedení města k vyhlášení vlastní 

kampaně podporující místní školy v zodpovědné spotřebě potravin. 
● v Rize studenti informovali vedení města o významu organického zemědělství 

při boji proti klimatické změně a žádali radnici o větší podporu místních 
ekozemědělců. 

 
Přečtěte si další příběhy konkrétních změn v projektových školách.  

 
 
Zábavně proti plýtvání ve školách 
V Česku jsou za největší podíl potravinového odpadu odpovědné domácnosti (přes 50%). 
Chceme proto nastavit lepší návyky už u těch nejmenších. Pro žáky a žákyně základních 
škol jsme vytvořili vzdělávací programu o plýtvání jídlem, který ukazuje dětem globální 
souvislosti a podněcuje je ke kritickému myšlení interaktivní a zábavnou formou – pomocí 
animovaných videí, ilustrovaných cvičení a vymýšlením vlastních projektů. Učitelům pak 
vycházíme vstříc shrnujícími texty k orientaci v tématu a nabídkou metodiky, která 
naplňuje státní vzdělávací požadavky.  
 
Školní jídelna je další důležitou součástí školního prostředí. V pěti jsme proto provedli 
výzkum. Pomocí vážení zbytků, porovnání jídelníčku, podrobného dotazníku pro všechny 
strávníky a hloubkového dialogu se zástupci dětí, jídelny i školy jsme se dozvěděli, jaká 
opatření by napomohla menšímu plýtvání s potravinami a spokojenějšímu prostředí. Díky 
kombinaci metod jsme např. odhalili, že nejmenší děti nerozumí cizojazyčným názvům 
jídel, jakou různou roli hraje přítomnost dospělých v jídelně, a jak důležité je při jídle 
minimalizovat hluk a stres.  
 
Univerzitní vzdělávání  
Kromě působení na základních a středních školách rozšiřujeme povědomí a 
povzbuzujeme zájem o udržitelný rozvoj také na univerzitách. Kromě jednotlivých 
přednášek jsme v roce 2017 odučili dva letní kurzy pro studenty amerických univerzit v 
Praze a připravili zcela nový kurz integrující naše témata a přístup k udržitelnému rozvoji 
pro rok 2018.  
 
 

  



 

2. NAŠI LIDÉ, PROJEKTY A SÍTĚ 
 
STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Správní rada 
 
Jana Simonová (předsedkyně) 
JS Consulting 
 
Ladislav Červenka 
Unilever 
 
Helena Čížková 
Ministerstvo zahraničních věcí 
 
Jana Matesová 
Konzultantka 
 
Martin Pospíšil 
OECD/OSN 
 
Libor Winkler 
RSJ Algorithmic Trade a.s. 
 
Dozorčí rada 
 
Martin Balcar (předseda, do června 2017) 
Amnesty International 
 
Alena Králíková 
Byznys pro společnost 
 
Tomáš Bílý   
konzultant 
 

Ředitel 

Petr Lebeda 
Vedoucí sekce Partnerství pro udržitelný rozvoj a migrace 

 



 

TÝM 
 
Ondřej Kopečný 
Zástupce ředitele 
Vedoucí sekce Daně a finance 
 
Naděžda Frélichová (do července 2017) 
Finanční manažerka 
Vedoucí sekce Finance a administrativa  
 
Viktorie Tenzerová (od října 2017) 
Finanční manažerka 
Vedoucí sekce Finance a administrativa  
 
Aurele Destrée 
Potravinové systémy 
Vedoucí sekce 
 
Klára Sutlovičová  
Životní prostředí a energetika 
Vedoucí sekce 
 

Potravinové systémy 

 
Tereza Čajková 
Manažerka projektu Menu pro změnu 
 
Michaela Čermáková  
Koordinátorka Menu pro změnu 
 
Jiří Marek (do dubna 2017) 
Koordinátor médií Menu pro změnu 
 
Marie Plojharová (do května 2017) 
Monitoring a evaluace Menu pro změnu 
 
Linda Gandalovičová 
Koordinátorka festivalu Země na talíři 
 
Barbora Kebová 
Asistentka festivalu Země na talíři 
 
Christine Doležalová (do července 2017) 
Manažerka projektu Neplýtváme tím, co jíme 
 
 



 

Filip Vrlík (od července 2017) 
Manažer projektu Neplýtváme tím, co jíme 
 
Magda Michalíková (od června do srpna 2017) 
Koordinátorka projektu Neplýtváme tím, co jíme 
 
Lesana Urbancová (od listopadu 2017) 
Koordinátorka projektu Neplýtváme tím, co jíme 
 
Barbora Slabeňáková (květen až červen 2017) 
Koordinátorka projektu Neplýtváme tím, co jíme 
 

Životní prostředí a energetika 
 
Vojtěch Kotecký 
Seniorní analytik 
 

Daně a finance 
 
František Nejedlý (do srpna 2017) 
Manažer kampaně Férové daně  
 
Lara Otoničar (do března 2017) 
Fair Tax Global Campaign Coordinator 
 
Jonáš Vnouček (do března 2017) 
Koordinátor vzdělávání kampaně Férové daně  
 
Ingrid Dečmanová 
Mediální a projektová asistentka, od března 2017 vedoucí kanceláře 
 
 
Partnerství pro udržitelný rozvoj a migrace 
 
Peter Smolík (od září 2017) 
Koordinátor iniciativy Měj se k světu  
 
Vendula Menšíková (do října 2017) 
Analytička migrace a projektová manažerka 
 
 

Finance a administrativa 
 
Markéta Kulhánková 
Projektová finanční manažerka 



 

 
Marie Beďačová (od září 2017) 
Finanční asistentka / Junior účetní 
 
Nadiya Pop (do května 2017) 
Finanční asistentka 
 
Lucie Müllerová (červenec – září 2017) 
Finanční asistentka  
 
Diana Darolová (od listopadu 2017) 
Vedoucí kanceláře 
 
Vladimír Smetana (do června 2017) 
Asistent kanceláře 
 
Martina Čížková (od října 2017) 
Asistentka kanceláře 
 
Renáta Kaňková (od září 2017) 
Účetní 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Projekty 
 

Krátký 
(anglický) 
název Hlavní cíle 

Kontaktní 
osoba 

Trvání 
projektu  

Rozpočet  
v Kč v roce 
2017 

Hlavní 
donoři 

Vedoucí 
organizace 

Neplýtváme 
tím, co jíme 
(STREFOWA ) 

Nalézt příčiny plýtvání ve 
školních jídelnách, vytvořit 
vzdělávací program  
o plýtvání jídlem pro ZŠ, 
zefektivnit chod 
potravinové banky. 
Zpřístupnit fakta, 
osvědčené postupy  
a iniciativy, které povedou 
k předcházení 
potravinového odpadu. Filip Vrlík 

Červene
c 2016–
červen 
2019 1 750 898 

Evropský 
regionální 
fond pro 
rozvoj 
(Interreg 
Central 
Europe) 

Universität 
for den 
Bodenkultur 
(BOKU), 
Rakousko 

Menu pro 
změnu (EAT 
RESPONSIBLY) 

V nových členských 
zemích EU podpořit 
pedagogy, aby začleňovali 
zodpovědnou spotřebu 
potravin do výuky, rozvíjet 
kritické myšlení o 
globálních souvislostech 
našich každodenních voleb 
u studentů, rodičů a 
dalších a podpořit snahy 
studentů o konkrétní 
změny ve školách i v jejich 
okolí. 

Tereza 
Čajková 

Únor 
2015–
únor 
2018 4 286 279  

Evropská 
komise (DCI-
NSAED), 
Česká 
rozvojová 
agentura Glopolis 

Měj se k světu 

Posílit mezi-oborové 
partnerství a koordinaci 
sítí českých NNO, a přispět 
tak k realizaci nových 
globálních cílů OSN pro 
udržitelný rozvoj (SDGs). 

Peter 
Smolík 

Leden 
2015–
prosinec 
2018 454 293 

Česká 
rozvojová 
agentura, 
Heinrich-
Böll-Stiftung Glopolis 

Země na talíři 

Pomocí filmů zvyšovat 
povědomí veřejnosti  
a studentů o zodpovědné 
spotřebě a rozvojových, 
environmentálních  
a sociálních (lidsko-
právních) dopadech našich 
stravovacích návyků  
a zapojit je do debat  
a aktivit, které inspirují k 
přemýšlení o tom, jak jíme. 

Linda 
Gandalovič
ová 

Leden 
2015–
prosinec 
2017 1 098 145  

Česká 
rozvojová 
agentura, US 
Embassy, Hl. 
m. Praha, 
Městská část 
Praha 7 Glopolis 

Dopady naší 
spotřeby 
nerostných 
surovin (STOP 
MAD MINING) 

Zvýšit povědomí politiků  
a společnosti o dramatické 
spotřebě neobnovitelných 
zdrojů na celém světě  
a zmobilizovat je ke 
krokům, které zlepší život 
lidí postižených těžbou 
surovin a klimatickou 
změnou. 

Klára 
Sutlovičová 

Leden 
2015–
prosinec 
2017 1 216 306 

Evropská 
komise (DCI-
NSAED), 
Česká 
rozvojová 
agentura 

CEE Web for 
Sustainability
, Maďarsko 

 
 
 

Představit české (a 
evropské) veřejnosti 
problematiku daňových 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Férové daně 
(TAX JUSTICE 
TOGETHER) 

úniků, včetně jejich 
dopadu na chudobu 
rozvojových zemí  
a nerovnosti, posílit 
kritické myšlení občanů  
a získat jejich aktivní 
podporu ve prospěch 
reforem daňových  
a účetních pravidel na 
globální a evropské úrovni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
František 
Nejedlý 

 
 
 
 
 
 
Duben 
2015–
březen 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 036 226   

 
 
 
 
 
 
 
Evropská 
komise (DCI-
NSAED)  

 
 
 
 
 
 
 
Action Aid, 
Velká 
Británie 

Rozšiřování 
horizontů ve 
vnímání 
migrace 
(Broadening 
Migration 
Horizons) 

Zmapovat v oblasti 
migrace hlavní zájmy 
podnikatelských  
a neziskových asociací, 
zasadit je do širšího 
kontextu a doporučit jim 
kroky k vyváženějšímu 
přístupu a společnému 
postupu. 

Vendula 
Menšíková 

duben 
2017–
říjen 
2017 214 625 

Nadace 
Heinrich-
Böll-Stiftung Glopolis 

Energetické, 
zemědělské a 
finanční 
předpoklady 
konkurencesch
opnosti 

Identifikovat klíčové 
faktory a motivovat ke 
kultivované debatě o 
rozvoji energetického 
sektoru, ekologického 
zemědělství a odvětví 
rizikového kapitálu v ČR a 
Evropě, popsat hlavní 
názorové proudy a 
vytvořit neformální síť 
expertů z různých oborů. 

Vojtěch 
Kotecký, 
Klára 
Sutlovičová, 
Ondřej 
Kopečný 

březen 
2017–
únor 
2018 910 911  

RSJ Securities 
a.s., RSJ 
Investments 
SICAV a.s. Glopolis 

Financování 
rozvoje a 
rozvojové 
finance  

zvýšit povědomí občanů 
ČR a EU o dopadech 
veřejných a soukromých 
evropských investic na 
rozvojové země, podpořit 
více udržitelné politiky EU 
a posílit kapacity občanské 
společnosti v nových 
zemích EU pro práci na 
financování pro rozvojové 
země 

 Ondřej 
Kopečný 

Leden 
2015–
prosinec 
2017 1 154 194  

Evropská 
komise (DCI-
NSAED), 
Česká 
rozvojová 
agentura 

CEE 
Bankwatch 

Support for 
public company 
and trust 
registries in the 
Czech Republic 

sledovat debatu a pozice 
hlavních aktérů z ČR v 
souvislosti s návrhem na 
zavedení veřejných 
rejstříků skutečných 
vlastníků firem a 
svěřeneckých fondů. 

Ondřej 
Kopečný 

Prosinec 
2016–
prosinec 
2017 252 285 

nFoundation 
Open Society 
Institute/Fisc
al 
Governance 
Program of 
the Open 
Society 
Foundations Eurodad 

 



 

Naše sítě 

 
 

 
 
 
 



 

3. FINANČNÍ ZPRÁVA 

 
Souhrn výsledků hospodaření za rok 2017 

 
 
 
 
 

Vysvětlivky 
České veřejné zdroje: Česká Rozvojová Agentura, Hlavní město Praha, MČ Praha 7 
Mezinárodní veřejné zdroje: Evropská komise, Program Interreg, Heinrich-Böll-Stiftung, 
Embassy of the United States of America, Global Education Network Europe 
Vlastní příjmy: dary, zakázky a ostatní 
Mezinárodní soukromé zdroje: Open Society Foundation 
  



 

  





 

4. PODĚKOVÁNÍ 
 
 
V první řadě děkujeme všem partnerům, sponzorům a zadavatelům, bez nichž by nebyly 
možné projekty a zakázky, které financují naši činnost. Dále děkujeme členům naší 
správní a dozorčí rady, kteří nad námi bdí a pomáhají, a všem dalším partnerům, bez 
jejichž spolupráce bychom těžko mohli vykázat takové výsledky. Na úspěších roku 2017 
se však podílela ještě dlouhá řada lidí a institucí, z nichž bychom rádi poděkovali alespoň 
následujícím:  
 
Véronique Nebeská  
Anna Košlerová  
Daniela Králová  
Lenka Hofierková  
Lída Böhmová 
Gabriela Hozová  
Johanna Sopanen  
Euan Wardle   
Fred Lowther-Harris  
Markéta Vostarková 
Sam Fortune 
Michal Broža 
Tomáš Bělohoubek 
Robert Basch 
Jan Stodola 
Martin Ducháček 
Markéta Pěchoučková 
Ondřej Liška 
Jan Žůrek 
  



 

5. PŘÍLOHY 
 

 
PŘEHLED AKCÍ, PUBLIKACÍ A MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ 

  
  

MÉDIA 
  

  
Tiskové zprávy, otevřené dopisy 

  
Sedm z deseti hlavních politických stran chce řešit přesuny zisků do daňových rájů. Jen dvě však mají 
jasno, jaká opatření chtějí prosazovat 
11. 10. 2017 
  
Společný infolist Třetina spotřebované vody pochází ze vzdálených zdrojů. Sucho na druhé straně planety 
tak může zdražit potraviny 
10. 10. 2017 
  
90 českých a moravských měst a obcí podporuje ochranu klimatu. Podpoří ji finálně i poslanci? 
12. 7. 2017 
  
Ochrana klimatu pokračuje bez ohledu na postoj prezidenta USA 
1. 6. 2017 
  
Češi jsou kritičtí k daňovým únikům velkých firem, menší úniky jimi omlouvají 
3. 4. 2017 
  
Téměř třetina zisků největších bank v České republice vzniká v daňových rájích 
3. 4. 2017 
  
Uhlí končí, ač se Donald Trump staví na hlavu 
28. 3. 2017 
  
Společná tisková zpráva organizací Calla, Care, Centrum pro dopravu a energetiku, Glopolis, Greenpeace, 
Hnutí DUHA, Klimatická koalice a Veronica: ČR má snížit skleníkové emise o 80 % 
22. 3. 2017 
  
Nový středoevropský průzkum: snižovat daně firmám se nevyplácí 
28/2/2017 
  
Společný tiskový komentář Glopolis, Hnutí DUHA a Centra pro dopravu a energetiku: Europoslanci 
udělali váhavý krůček ke spravedlivějšímu zpoplatnění skleníkových plynů 
15/2/2017 
  
Otevřený dopis - Odpověď ministra Babiše na otevřený dopis k aktuálnímu vývoji okolo evidence 
skutečných majitelů 
9/1/2017 
 

 
 
 



 

Články, rozhovory, citace 
  

  
  
Respekt - Fata morgána (sloupek o regulacích v EU) 
30. 12. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
https://www.respekt.cz/tydenik/2018/1/fata-morgana?issueId=100273 
  
Euractiv.cz - článek Férovější Vánoce v kapse 
18. 12. 2017 
Autor: Viktorie Pokorná 
http://euractiv.cz/nazory/evropska-unie-a-svet/ferovejsi-vanoce-v-kapse/ 
  
ČRo Plus – Ranní Plus (čas 7:10-8:00) – rozhovor k EU Blacklist 
5. 12. 2017 
Host: Ondřej Kopečný 
http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus/#/2017-12-05/7 
  
ČT 24 - Rozhovor u příležitosti výročí Kjótského protokolu 
1. 12. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058281201 
  
Obnovitelne.cz - článek ke konferenci OSN v Bonnu 
29. 11. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/226/klimaticka-nuda-v-bonnu-svet-se-shodne-na-snizeni-
spotreby-uhli-ale-to-nemusi-stacit/ 
  
Deník Referendum - Dvě tváře USA na klimatické konferenci v Bonnu 
14. 11. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://denikreferendum.cz/clanek/26498-dve-tvare-usa-na-klimaticke-konferenci-v-bonnu 
  
A2larm.cz – článek Nezáleží na tom, kolik Čechů odhalily Paradise Papers 
10. 11. 2017 
Autor: Ondřej Kopečný 
https://a2larm.cz/2017/11/nezalezi-na-tom-kolik-cechu-odhalily-paradise-papers/ 
  
Euractiv.cz - Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí 
10. 11. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová, Viktorie Pokorná 
http://euractiv.cz/nazory/prumysl-a-inovace/dobra-hospodynka-pro-pirko-i-pres-plot-skoci-kudy-ven-
ze-zakrut-spiraly-spotreby/ 
  
Hospodářské noviny – citace v článku o daňových rájích 
8. 11. 2017 
Autor: Ondřej Kopečný 
https://zahranicni.ihned.cz/c1-65948060-penize-v-danovych-rajich-legalni-ale-podezrele-bohati-celi-
kritice-kvuli-paradise-papers-eu-chce-prisnejsi-opatreni 
  
Horizont ČT24 – rozhovor na téma Paradise papers 
6. 11. 2017 
Host: Ondřej Kopečný 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/217411058051106/video/580200 
  
Respekt - Mistři Evropy (sloupek o datech o přírodě) 
4. 11. 2017 



 

Autor: Vojtěch Kotecký 
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/45/mistri-evropy?issueId=100257 
  
Newsletter Chytrá energie - článek ke konferenci OSN v Bonnu 
23. 10. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://www.chytraenergie.info/index.php?option=com_content&view=article&id=398:cop23-
bonn&catid=50:klima 
 
ČRo Ostrava – rozhovor k festivalu Země na talíři v Ostravě 
20. 10. 2017 
 
 Olomouccity.cz - O jídle čtyřikrát jinak: Festival Země na talíři představil zemědělství v novém 
světle 
12. 10. 2017  
http://olomouc.city.cz/zpravodajstvi/o-jidle-ctyrikrat-jinak--festival-zeme-na-taliri-predstavil-
zemedelstvi-v-novem-svetle/12920   
 
Euractiv.cz – citace v článku k biopalivům 
12. 10. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://euractiv.cz/clanky/zemedelstvi/jidlo-vs-biopaliva-kdo-vyhraje/. 
  
Euractiv.cz – citace v článku k biopalivům 
11. 10. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://euractiv.cz/clanky/zemedelstvi/komise-chce-ekologictejsi-paliva-cesti-zemedelci-jsou-proti/ 
  
Tisková konference - zveřejnění adaptačního infolistu, rozhovor pro ČRo plus 
10. 10. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
  
Čro Dvojka – rozhovor na téma plýtvání jídlem 
10. 10. 2017 
Rozhovor: Filip Vrlík - Neplýtváme tím, co jíme / STREFOWA 
 
Naše-voda (Informační portál o vodě) – článek o festivalu Země na talíři v Olomouci a Ostravě 
9. 10. 2017 
http://www.nase-voda.cz/olomouci-ostrave-lze-shlednout-zajimave-filmy-vode/ 
  
Blesk.cz – V Olomouci se uskuteční filmový festival Země na talíři 
8. 10. 2017 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/498410/v-olomouci-se-uskutecni-filmovy-
festival-zeme-na-taliri.html 
 
Flowee.cz - Koloběh jedů: Víme, co sklízíme a jíme aneb pesticidy v nás (Země na talíři) 
27.9.2017 
https://www.flowee.cz/90-archiv-2017/esprit/vzdelavani/2858-kolobeh-jedu-vime-co-sklizime-a-jime  
 
Respekt - Příběh z análů (sloupek: Montrealský protokol) 
23. 9. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/39/pribeh-z-analu?issueId=100245 
 
České noviny – článek k festivalu Země na talíři v Praze 
21. 9. 2017 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-praze-zacina-filmovy-festival-zeme-na-taliri/1529461 
 
 



 

Flowee.cz - Země na talíři: Proč jsou v jídle chemikálie a kam mizí ryby? 
21. 9. 2017  
https://www.flowee.cz/eco/zivotni-prostredi/2681-zeme-na-taliri  
 
Material Times - Jedy, brouci a iluze na talíři. Co jíme a proč?  (Země na talíři) 
19.9.2017 
https://www.materialtimes.com/vsimame-si/jedy-brouci-a-iluze-na-taliri-co-jime-a-proc.html  
 
  
ČT24 - rozhovor k zasedání valného shromáždění OSN 
19. 9. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
 
Advojka – pozvánka na festival Země na talíři v Praze  
16. 9. 2017 
https://www.advojka.cz/akce/53/filmovy-festival-zeme-na-taliri-2017 
 
ČRo Dvojka – rozhovor k festivalu Země na talíři v rubrice Dobrá zpráva 
14. 9. 2017 
Host: Linda Gandalovičová, Barbora Kebová 
  
Obnovitelne.cz - Anketa ke sloučení MŽP-MZE 
14. 9. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/147/experti-se-shodnou-babisuv-navrh-na-spolecne-
ministerstvo-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi-nedava-smysl/ 
 
Česká rozvojová agentura – článek k festivalu Země na talíři v Praze 
11. 9. 2017  
www.czechaid.cz/blizi-se-7-rocnik-festivalu-zeme-na-taliri/  
  
Lidové noviny - Ostravák není čolek (sloučení MŽP-MZe) 
11. 9. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
  
Reportermagazin.cz - Poučení z aféry Pejsekgate 
2. 9. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
https://reportermagazin.cz/a/iH2dP/pouceni-z-afery-pejsekgate 
  
Lidové noviny - Hi-tech ze Starého bělidla (cirkulární ekonomika) 
26. 8. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
  
ČRo Plus – rozhovor k ruské těžbě ropy 
26. 8. 2017 
Host: Vojtěch Kotecký 
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2017-08-26/8 
 
Hospodářské noviny - článek k festivalu Země na talíři  
https://life.ihned.cz/jidlo/c1-65850170-gastroakce-zari- preje-proseccu- pivu-i- asijske-kuchyni   
24. 8. 2017  
 
Newsletter Chytrá energie - Rýsuje se kompromis, jak řídit energetickou unii 
21. 8. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
https://chytraenergie.info/index.php/chytra-energie-novinky/energeticka-politika/392-energeticka-unie 
  
 



 

Respekt.cz – Civilizace – Jen klidná síla 
12. 8. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/33/jina-klidna-sila 
  
Radiožurnál – rozhovor k dieselgate 
2. 8. 2017 
Host: Vojtěch Kotecký 
  
ČTK - Komentář v článku 
26. 7. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vitaskova-eru-usetril-kazdemu-3500-kc-rocne-po-dobu-20-
let/1510071 
 
Denik.cz - Palmový olej: nenáviděnou i oceňovanou surovinu čeká nejistá budoucnost citace k 
tématu palmového oleje, citace v článku 
21.7.2017 
https://dotyk.denik.cz/publicistika/palmovy-olej-nenavidenou-i-ocenovanou-surovinu-ceka-nejista-
budoucnost-20170714.html?cast=2  
  
Lidové noviny - Brexitem do Bruselu (smysl regulací, evropské vs. národní) 
19. 7. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
  
Rozvojovka.cz – Může se společnost připravit na dopady klimatických změn 
12. 7. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
  
Radio Prague – rozhovor k ratifikaci Paříže 
12. 7. 2017 
Host: Vojtěch Kotecký 
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-republic-moves-to-fulfil-international-climate-change-
pledge 
  
Denikreferendum.cz - Klesající podpora EU v České republice je odpovědnost i českých politiků 
11. 7. 2017 
Autor: František Nejedlý 
http://denikreferendum.cz/clanek/25634-klesajici-podpora-eu-v-ceske-republice-je-odpovednost-i-
ceskych-politiku 
  
ČRo Plus Zprávy – rozhovor k neratifikaci Paříže v PSP ČR 
11. 7. 2017 
Host: Klára Sutlovičová 
  
ČRo Plus – rozhovor k ratifikaci Paříže 
11. 7. 2017 
Host: Vojtěch Kotecký 
   
Respekt.cz – Civilizace – Travička zelená 
8. 7. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/28/travicka-zelena 
  
Respekt speciál – Sýček u naší kapličky 
Červen 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
https://www.respekt.cz/special/2017/pruvodce-nejistym-svetem/sycek-u-nasi-
kaplicky?issueId=100215 



 

  
Obnovitelně.cz – Klimatická rovnováha mezi chudými a bohatými 
23. 6. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://www.obnovitelne.cz/cz/article/67/klimaticka-rovnovaha-mezi-chudymi-a-bohatymi/ 
  
  
 ČRo -  iRozhlas - Seznamte se s virtuální vodou: na šálek kávy je jí třeba 140 litrů, na hamburger až 
2400 
23. 6. 2017 
Host/citace: Tereza Čajková 
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/voda/tyden-vody-predstavu-virtualni-vodu-na-salek-kavy-je-
ji-treba-140-litru_1706230630_sam 
 
Newsletter Chytrá energie – Už žádné zpoždění 
20. 6. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://www.chytraenergie.info/index.php?option=com_content&view=article&id=386:paris&catid=50:kli
ma 
 
Deník Referendum – Demokracie má také obsah 
20. 6. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
http://denikreferendum.cz/clanek/25494-demokracie-ma-take-obsah 
 
ČRo Plus – Ne/dostatek vody, konflikt o vodu 
19. 6. 2017 
Host: Vojtěch Kotecký 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3879304 
 
ČRo Plus – Názory a argumenty – Trump a Paříž 
3. 6. 2017 
Host: Vojtěch Kotecký 
http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus/#/2017-06-03/18 
 
ČRo Plus – Trump a Paříž 
2. 6. 2017 
Host: Vojtěch Kotecký 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3870582 
ČT Události, komentáře – Trump a Paříž 
 
2. 6. 2017 
Host: Vojtěch Kotecký 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/217411000370602/ 
 
ČT Události – citace k Trumpovi a Paříži 
2. 6. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100602/obsah/549040-
klimaticka-zmena 
 
ČT1 – rozhovor Trump a Paříž 
2. 6. 2017 
Host: Klára Sutlovičová 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010100602/obsah/548875-trump-
o-parizske-klimaticke-dohode 
  
 
 



 

HN – citace k Trumpovi a Paříži 
26. 5. 2017 
Autor/citace: Klára Sutlovičová 
http://zahranicni.ihned.cz/c1-65743720-evropa-tlaci-na-trumpa-aby-nezabil-dohodu-o-klimatu 
 
ČRo Plus – Trump a Paříž 
26. 5. 2017 
Host: Vojtěch Kotecký 
http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus/#/2017-05-26/10 
 
Respekt.cz – Civilizace - Tenhle svět není pro starý 
20. 5. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/21/tenhle-svet-neni-pro-stary 
  
Lidové noviny – Poučení z uranového vývoje 
16. 5. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
  
ČT - Online - ČT24 – Chytré aplikace pro snížení plýtvání potravin 
2. 5. 2017 od 14:41 
Host: Christine Doležalová 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10659215431-online 
  
Respekt.cz – Blog Zápas proti daňovým rájům ve světě pokračuje – Češi můžou přispět 
25. 4. 2017 
Autor: František Nejedlý 
https://nejedlyfrantisek.blog.respekt.cz/zapas-proti-danovym-rajum-ve-svete-pokracuje-cesi-muzou-
prispet/ 
  
ČRo Plus – Radiofórum o Menu pro změnu a plýtvání potravinami 
21. 4. 2017 od 12:30 
Host: Tereza Čajková 
  
Respekt.cz – Civilizace - Jahody z ledničky 
15. 4. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/16/jahody-z-lednicky 
  
Lidové noviny – Já přece na pokladní nemířil 
4. 4. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
  
Rozvojovka.cz - Rozhovor s expertem z Nigérie: Daňové úniky jsou globální problém 
30. 3. 2017 
http://www.rozvojovka.cz/clanky/1899-rozhovor-s-expertem-z-nigerie-danove-uniky-jsou-globalni-
problem.htm 
  
Respekt.cz – Blog Ruská globální pračka. O čem vypovídá? 
29. 3. 2017 
Autor: František Nejedlý 
https://nejedlyfrantisek.blog.respekt.cz/ruska-globalni-pracka-o-cem-vypovida/ 
  
  
Reportermagazin.cz – O hlíně, humusu a popelnicích 
29. 3. 2017 
Autor: Vojtěch Kotecký 
https://reportermagazin.cz/a/iycMp/o-hline-humusu-a-popelnicich 
  



 

ČT Horizont ČT24 - Ruská pračka na peníze 
23. 3. 2017 
Host: František Nejedlý 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/217411058050323/ 
  
Newsletter Chytrá energie - Spojené státy snižují emise Trumpovi navzdory 
14. 3. 2017 
Autor: Klára Sutlovičová 
http://www.chytraenergie.info/index.php?option=com_content&view=article&id=378:klimatrump&catid
=50:klima 
  
EurActiv.com – Tax campaigner: No one noticed LuxLeaks in Central and Eastern Europe 
Rozhovor Ondřej Kopečný 
14/3/2017 
http://www.euractiv.com/section/economy-jobs/interview/tues-tax-campaigner-no-one-noticed-
luxleaks-in-central-and-eastern-europe/ 
  
ČRo Plus 
Rozhovor: Ondřej Kopečný 
4/3/2017 
  
Hlidacipes.org – Kolik na firemních daních platí Agrofert a proč nula u Lidlu není nula 
Citace tisková zpráva a publikace Uprchlé daně 
5/3/2017 
http://hlidacipes.org/kolik-na-firemnich-danich-plati-agrofert-a-proc-nula-u-lidlu-neni-nula/ 
  
Respekt.cz - Pohledy z okna 
Společnost/civilizace Vojtěch Kotecký 
4/3/2017 
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/10/pohledy-z-okna 
  
ČRo Plus – Zprávy 
Rozhovor: Ondřej Kopečný – daňové ráje 
22/2/2017 (16:10) 
http://www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2017-02-21/16 
  
Respekt.cz – Porozumět sousedovi 
Společnost/civilizace Vojtěch Kotecký 
4/2/2017 
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/6/porozumet-sousedovi 
  
Respekt.cz – Evropský parlament požaduje veřejné rejstříky skutečných vlastníků 
Blog František Nejedlý 
2/3/2017 
https://nejedlyfrantisek.blog.respekt.cz/evropsky-parlament-pozaduje-verejne-rejstriky-skutecnych-
vlastniku-mic-je-ted-na-strane-evropskych-vlad/ 
  
Ekolist.cz - Země na talíři - filmový festival u vás doma 
Autor: Linda Gandalovičová 
11.1.2017 
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/linda-gandalovicova-zeme-na-taliri-filmovy-
festival-u-vas-doma  
  
Respekt.cz - O daních racionálně nebo ideologicky? 
6/1/2017 
Blog František Nejedlý 
http://nejedlyfrantisek.blog.respekt.cz/o-danich-racionalne-nebo-ideologicky/ 
  
 



 

Ihned.cz - Přepište dějiny, Česko minulý rok ušetřilo! 
Blog Ondřej Kopečný 
4/1/2017 
http://kopecny.blog.ihned.cz/c1-65575700-prepiste-dejiny-cesko-minuly-rok-usetrilo 
  
  
  
  
UDÁLOSTI/AKCE 
  
 
ČSOP Vlašim – Výukový seminář pro učitele o změnách klimatu 
Vlašim 
15.12. 2017 
 
Glopolis, RSJ – Kulatý stůl na téma samovýrobci energie 
Praha 
8.12.2017 
 
Promítání filmu Zítřek a filmu Ryba, kterou jím - kino Pilotů v Praze  
7.12.2018 
 
Univerzita Karlova – Přednáška o klimatické politice 
Praha 
6.12.2017 
 
Hnutí DUHA - Facilitace debaty o obnovitelných zdrojích a ochraně přírody 
Praha 
21.11.2017 
 
EAT -  školení o udržitelných potravinových systémech pro slovenské projektové partnery a 
zapojené pedagogy (Zvolen, Slovensko)  
14.-15. 12. 2017 
 
Přednáška pro studenty Gymnázium Přírodní škola, Kdo klepe na dveře daňových rájů 
29.11.2017 
 
Přednáška pro studenty Univerzity  Palackého v rámci programu GLODEP, Knocking on havens 
door 
24.11.2017 
 
Konzultace a sdílení zkušeností s pedagogy zapojenými do projektu na maltských školách, 
monitoring a dokumentace dobrých praxí (Malta) 
23.-27. 11. 2017 
 
Seminář ke strategickým prioritám MKS pro dobré vládnutí, v prostorech Langhans 
16.11. 2017 
 
Europeum, Glopolis, Heinrich Boell Stiftung - Prague Climate Talks – účast v panelové debatě o 
obnovitelných zdrojích v zemích V4 
Praha 
6.11.2017 
 
Školení slovinských projektových partnerů a pedagogů zapojených do projektu EAT(Artice, 
Slovinsko) 
24. října 2017 
 



 

Heinrich Boell Stiftung, Deutsche Umwelthilfe, Glopolis – závěrečná debata k projektu o 
budoucnosti regionů postižených těžbou uhlí 
Praha 
23.-24.10. 2017 
 
Festival Země na talíři v Olomouci / Pevnost poznání 
21. – 22. 10. 2017 
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/ 
 
Školení rumunských projektových partnerů a pedagogů zapojených do projektu EAT (Bukurešť, 
Rumunsko) 
14.-15. 10. 2017 
 
Festival Země na talíři v Ostravě / Provoz Hlubina 
10. – 11. 10. 2017 
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/ 
  
 
Idealisté.cz – Moderování debaty o německé energetické transformaci “Energiewende” 
Praha 
10.10.2017 
 
Přednáška pro členské organizace FoRS na téma Daňové smlouvy mezi dárcovskými a přijímacími 
zeměmi 
10.10.2017 
 
Glopolis, RSJ – Kulatý stůl o dalším rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR do roku 2030 
Praha 
4.10.2017 
 
Festival Země na talíři v Praze – 7. ročník / Bio OKO 
21. – 24. 9. 2017             
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/ 
 
EGÚ – účast v panelové debatě na konferenci o české energetice 
Brno 
21.9.2017 
 
Politické strany a prosazování udržitelného rozvoje, předvolební debata spoluorganizovaná se 
STUŽ,  https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1322:zaznam-z-besedy-
politicke-strany-a-prosazovani-udrzitelneho-rozvoje&catid=12&Itemid=71 
5.9.2017 
 
Hejbej – účast v panelové debatě o změně klimatu na letní akademii “Hejbej” 
Nekoř 
23.8.2017 
  
Ekologický institut Veronica – přednáška o změně klimatu pro účastníky letní školy “Letní 
školáKUS” 
Hostětín 
9.8.2017 
 
Zvonečník -  účast v panelové debatě o zelené ekonomice 
Praha 
21.7.2017 
 
Europeum – přednáška o klimatické politice pro účastníky European Summer School 
Praha 
19.7.2017 



 

Letní akademie SZ, přednáška na téma Daňové ráje, dokumenty z Panamy a co se s tím dá dělat 
17.7. 2017 
 
Guest Lecture v rámci Prague Summer Schools na téma How tax dodging impacts development in 
the Global South as well as in Global North 
6.7.2017 
 
Limity jsme my – účast v panelové debatě o zelené ekonomice 
Horní Jiřetín 
23.6.2017 
 
Prague Climate Talks: Paris Agreement and changing geopolitics / Evropský dům 
21. 6. 2017 
Glopolis jako spolupořadatel, Klára Sutlovičová jako moderátorka 
 
Seminář “Příspěvek Měj se k světu k implementaci ČR2030 - pilotní projekty, dobrovolné závazky a 
institucionální zajištění” za účasti finské platformy KEHYS  v konferenčních prostorech restaurace 
Etnosvět 
21.6. 2017 
 
Přednáška v rámci kurzu letní školy UNIC na téma Climate Finance 
13.6.2017 
 
ALIES, Evropský parlament (infocentrum) – účast v panelové debatě o roli obnovitelné energetiky 
v ČR a zimním balíčku 
Praha 
9.6.2017 
 
Ministerstvo životní prostředí – setkání s experty OECD k tématům ochrany klimatu a životního 
prostředí v ČR 
Praha 
6.6.2017 
 
Ministerstvo životního prostředí – účast v panelové debatě o reformě EU ETS 
Praha 
2.6.2017 
 
Člověk v tísni – přednáška pro studenty středních škol o surovinách v elektronice 
Ustí nad Orlicí 
29.5.2017 
 
 
Vystoupení v rámci panelu Taxparency na konferenci Current Challenges of the Public Sector 
pořádané VŠEM a Transparency International, 8 účastníků panelové diskuse 
25.5.2017 
 
Economia – účast v panelové debatě s europoslancem o klimatické a surovinové politice EU 
Praha 
25.5.2017 
 
Glopolis, ALIES, Velvyslanectví Nizozemska – Konference o chytrých řešeních pro byznys a města 
Praha 
17.5.2017 
 
Člověk v tísni – přednáška pro studenty středních škol o surovinách v elektronice 
Letohrad 
7.5.2017 
 
 



 

Promítání filmu A Plastic Ocean s diskuzí - Studio Alta Praha 
25.4.2017 
 
Food Waste Hackathon Praha / Svět HUB 
21. – 23. 4. 2017 
https://glopolis.org/997821/food-waste-hackathon-praha 
  
Veřejná diskuse v Bruselu – Who Pays Tax in the Central and Eastern Europe 
7. 3. 2017 
https://glopolis.org/997693/public-discussion-who-pays-tax-in-the-central-and-eastern-europe 
 
Festival Země na talíři – Olomouc 
6. – 8. 3. 2017 
https://www.facebook.com/events/1079863595451751/ 
  
Workshop on DTTs with developing countries in CEE region 
24. - 25. února 2017 
 
Glopolis, RSJ – Kulatý stůl o řízení spotřeby (demand side management) 
Praha 
16.2.2017 
 
Školení zaměstnanců organizace TEREZA, z.s. a pedagogů zapojených do projektu (Praha, ČR) 
11. února 2017 
Promítání filmu A Plastic Ocean, Langhans - centrum Člověka v tísni v Praze 
19.1.2017 
 
Online festival Země na talíři na webové stránce www.jimejinak.cz/festival 
17.1. 2017 - 12.2. 2017      
 
IKEA – debata o udržitelném byznysu 
Praha 
17.1.2017 
 
 
Ozvěny filmového festivalu Země na talíři v roce 2017 
 
 

 Datum Snímek Lokalita 
1)  19.1. A Plastic Ocean Langhans, Praha 
2)  17.1. – 7.2. Tváře změny, Válka osiv, 

Pomerančový džus, 
Semena času, Hon na půdu, 
Plodná města, The Muffin 

Man 

Web - Online festival 

3)  9.2. Ukradená zem TEREZA, Praha 
4)  21.2. – 4.4. Zelená poušť, Neboj se a 

jez, Válka osiv, Zrnka písku 
Knihovna Valtice 

5)  1.3. Semena svobody Semínkovna Olomouc 
6)  11.-12.3. Neboj se a jez, Válka osiv, 

Plodná města, Zelená 
poušť, Hlína 

Kavárna Prostor, Prostějov 

7)  11.3. Semena svobody Semínkovna, Chrudim 
8)  23.3. LoveMEATender Gymnázium Náchod, Menu 

pro Změnu 



 

9)  25.3. Semena času, Tváře změny, 
Plodná města 

Festival delikátních chutí, 
Novoměstská radnice, 

Praha 
10)  21. 3. – 11. 4. Válka osiv, Tváře změny, 

LoveMEATender, Neboj se 
a jez! 

ČZU, provozně 
ekonomická fakulta, 

studentské promítání 
11)  27.3. The Muffin Man Café Práh, Brno 
12)  4.4. Nechte si chutnat MENDELU Brno, 

Agronomická fakulta 
13)  22.4., 3.5. Plodná města, Hon na 

půdu, Tváře změny 
Lipka – školské zařízení 

pro environmentální 
vzdělávání Brno 

14)  22.4. Neboj se a jez Kopřivnice, Čajovna 
Mandala 

15)  23.4. Tváře změny, Válka osiv, 
Pomerančový džus, 

Neviditelná hranice, The 
Muffin Man 

Street Food Festival, Praha 

16)  25. 4. A Plastic Ocean Studio Alta, Praha 
17)  20.5. Zelená poušť Příbor, Čajovna Mandala 
18)  25.5. Pálí nás palmový olej? ZŠ Nový Bydžov 
19)  14.6. Neviditelná hranice Jičín 
20)  10.-16.7. Neboj se a jez! Horní mlýn, Křtiny u Brna 
21)  15.7. Válka osiv, Hlína, Semena 

času, Vražedná pole, 
Neviditelná hranice, Tváře 

změny 

Bioslavnosti, Staré Město 
pod Sněžníkem 

22)  20.7. Tváře změny Praha, Hybernská 
23)  21. 9. Semena svobody Praha, Komunitní zahrada 

Vidimova 
24)  4.11. Sustainable: Potraviny v 

jiném světle, Válka osiv, 
Děkujeme za déšť 

Brno, Skleněná louka 

25)  13. – 27.11. LoveMEATender 
Plodná města 

Děkujeme za déšť 

Litoměřice, Kinokavárna 
Máj 

26)  27.11. Neboj se a jez! Olomouc, Přírodovědecká 
fakulta UPOL 

27)  1.12. Nechte si chutnat, Tváře 
změny 

Hranice na Moravě 

28)  7. 12. Ryba, kterou jím, Zítřek Praha, kino Pilotů 
 

 
 

PUBLIKACE 
  
Tax Games – Race to the Bottom 
8. 12. 2017 
https://glopolis.org/_publications/tax-games-race-the-bottom 
  
Mapování smluv o zamezení dvojího zdanění (DTT) 
8. 12. 2017 
https://glopolis.org/_publications/mapovani-smluv-zamezeni-dvojiho-zdaneni-dtt 
  
Taxes and the Czech 2017 Election 
26. 10. 2017 



 

https://glopolis.org/_publications/taxes-and-the-czech-2017-election 
  
Analýza Daně a volby 2017 
11. 10. 2017 
https://glopolis.org/_publications/analyza-dane-volby-2017 
  
Jak omezit dovoz konfliktních surovin? 
10. 7. 2017 
https://glopolis.org/_publications/omezit-dovoz-konfliktnich-surovin 
  
Proč uprchlíci jitří naše emoce? 
12. 4. 2017 
https://glopolis.org/_publications/proc-uprchlici-jitri-nase-emoce 
  
Největší banky v České republice a jejich aktivity v daňových rájích 
3. 4. 2017 
https://glopolis.org/_publications/nejvetsi-banky-ceske-republice-aktivity-danovych-rajich 
  
Country-by-country reporting data of banks: tax havens and the Czech Republic 
3. 4. 2017 
https://glopolis.org/_publications/country-by-country-reporting-data-of-banks-tax-havens-and-the-
czech-republic 
  
Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: strategie, nástroje a doporučení 
29. 3. 2017 
https://glopolis.org/_publications/vnejsi-politiky-eu-cr-vysidleni-migraci-strategie-nastroje-doporuceni 
  
Runaway Taxes 
6. 3. 2017 
https://glopolis.org/_publications/report-runaway-taxes-pays-tax-central-eastern-europe 
  
Menu pro změnu 
2. 3. 2017 
https://glopolis.org/_publications/menu-pro-zmenu 
  
Jak naše talíře otáčejí světem 
1. 3. 2017 
https://glopolis.org/_publications/jak-nase-talire-otaceji-svetem 
  
Zpráva Uprchlé daně 
28. 2. 2017 
https://glopolis.org/_publications/zprava-uprchle-dane 
  
  



 

FINANČNÍ PŘÍLOHY 
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