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1. Úvodem 

 

 

Global Arena Research Institute, z. ú. (GARI) byl založen v září 2017 jako vyústění několikaletého 

úsilí o propojení nejvyspělejších výpočetních technologií a socio-vědního výzkumu v oboru 

mezinárodních vztahů za účelem základního i aplikovaného výzkumu dopadů a „managementu“ 

globalizace. Kromě výzkumu bylo GARI dáno do vínku i poslání o veřejné a odborné aktivity, které 

napomáhají využití obrovského potenciálu, který se nachází na pomezí technických a socio-vědních či 

humanitně-vědních oborů. Protože GARI vznikl vlastně až v posledním kvartále roku 2017, tato 

výroční zpráva nepředstavuje rozsáhlý dokument, pouze shrnuje nejdůležitější momenty z prvního 

čtvrtletí jeho existence. O to více se však těšíme na první plnohodnotnou výroční zprávu za rok 2018, 

kterou představíme v prvním pololetí roku 2019. 

Za Správní radu a tým Global Arena Research Institute, 

Michal Kořan, Prezident správní rady Ústavu  



 

2. Založení a poslání ústavu 

Global Arena Research Institute, z. ú. vznikl dne 17. 9. 2017 zápisem u městského soudu v Praze, 

spisová značka U623, s právní formou „zapsaný ústav“. Účelem ústavu je vykonávat a podporovat 

mezinárodní interdisciplinární základní i aplikovaný výzkum globálních interakcí a globálních režimů. 

Výsledky výzkumu budou využívány v oblasti politického poradenství jako výsledky aplikovaného 

výzkumu. Předmětem činnosti je:  

a)Vytváření podmínek pro excelentní inovativní a interdisciplinární výsledky základního výzkumu, 

které budou využitelné ve formě aplikovaného výzkumu při zlepšování globálního, regionálního i 

národního politického rozhodování;  

b) Vývoj nových technologií a softwaru, jehož užití bude přinášet celospolečenský a mezinárodní 

prospěch. 

c) Vytváření prostředí pro mezinárodní a celospolečenskou diskusi v oblastech spjatých s předmětem 

výzkumu. 

d) Pořádání fundraisingových, benefičních a kulturních akcí, veřejných sbírek a dalších akcí na podporu 

činnosti ústavu. 

e) Vzdělávací, osvětová a propagační činnost. 

Na prvním zasedání Správní rady ústavu byla ředitelkou zvolena Odessa Primus.  

  



 

3. Orgány a struktura ústavu 
 

a) Správní rada 

b) Ředitel 

c) Revizor 

d) Mezinárodní poradenská rada 

 

 

  



 

 

4. Aktivity v roce 2017 

Po svém založení ústav navázal na stávající výzkumné i veřejné aktivity z předchozího přípravného 

období. První veřejnou události GARI byla spoluúčast na tradičním Mezinárodním symposiu Česká 

zahraniční politika Ústavu mezinárodních vztahů v říjnu 2017, které mělo zastřešující název 

Responsibility in a Leaderless World. GARI se jednak ujal organizace plenárního setkání s názvem Thinking 

Against the Present a multižánrové dílny Creative Global Future Workshops Scenarios (společně s improvizační 

divadelní skupinou Blood, Love and Rhetoric). 

 

Druhou významnou veřejnou událostí GARI v roce 2017 bylo jeho uvedení na pracovní snídani 

v Bruselu 24. listopadu 2017. Snídaně se zúčastnili mimo jiné zástupci těchto institucí: European 

Commission - DG Research and Innovation, European Commission - European Political 

Strategy Centre, European Research Council, European External Action Service, United 

Nations Liaison Office in Brussels, European Central Bank in Brussels, Geostrategic 

Intelligence Group, London School of Economics/IDEAS, Mission of Finland to NATO, 

Austrian Academy of Sciences, Université Libre de Bruxelles.  Cílem více než tříhodinové debaty 

v příjemném prostředí hotelu Steigenberger Wiltcher bylo získat cennou reflexi aktivit a konceptu 

výzkumu globální arény od představitelů významných výzkumných, vládních i mezinárodních institucí. 

 
 

 

http://www.iir.cz/en/article/9th-international-symposium-czech-foreign-policy
http://www.iir.cz/en/article/9th-international-symposium-czech-foreign-policy


 

5. Hospodaření ústavu v roce 2017 

 

Náklady       Výnosy 

Služby 22 611 Kč      Přijaté příspěvky a dary 19 000 Kč 

Ostatní náklady 1087 Kč     Výnosové úroky 0,14 Kč 

 

Celkem 23 698 Kč      Celkem 19 000,14 

 

 

       Hospodářský zisk 

                     Celkem - 4 697,86 


