


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 

Vážení přátelé a příznivci AMO,

dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Asociace pro mezi-
národní otázky za rok 2006 v novém, rozšířeném formátu. Na
dalších stranách naleznete informace o našich projektech a o akti-
vitách, které se nám podařilo v minulém roce realizovat.

Rok 2006 byl pro AMO velmi důležitý. Díky práci Výzkumného cen-
tra je nyní AMO chápána jako jeden z nejvýznamnějších nezávis-
lých think-tanků v ČR; zároveň stále rozvíjíme tolik potřebné
vzdělávací a informační aktivity. Jsem přesvědčen, že právě syn-
ergie všech projektů je tím, co nás činí dynamickou a efektivní
institucí.

I v rozvoji a růstu Asociace jako takové se podařilo splnit mnoho
cílů, o které jsme dlouhodobě usilovali. Především jsme dosáhli
trvalé profesionalizace řízení i správy organizace, což zaručuje
vyšší kvalitu a úroveň práce. 

Souběžně s tímto procesem vzrostl počet našich členů i spo-
lupracovníků, nyní dosahující 150 aktivních a většinou stále plně
dobrovolně působících osob. Fakt, že k AMO ve velkém počtu
přicházejí mladí lidé a vidí v nás i v našich projektech možnost
kvalitní, smysluplné a zajímavé seberealizace, je pro naší práci
velmi povzbuzující. Proto chci poděkovat všem, kteří přispěli 
k tomuto cíli a k dobrému jménu AMO.

Při této příležitosti bych rovněž rád poděkoval našim partnerům,
vyjádřil jim vděčnost za důvěru, pomoc a vůli podpořit naši práci,
o níž jsem přesvědčen, že je prospěšná a stále velmi potřebná.

Antonín Berdych,
předseda AMO

A WORD FROM THE CHAIRMAN

Dear AMO friends and supporters,

It is my pleasure to present you the Annual Report summing up
our activities for the year 2006. This annual report comes in a new
and expended format so as to better capture the dynamic devel-
opment of our organization. On the following pages, you will find
out more about our activities we organized in the last year. 

There is no doubt that 2006 was a truly momentous year for the
Association for International Affairs (AMO). Largly thanks to our
Research Center's activities, AMO has become one of the most
prominent think-tanks in the Czech Republic while we continue our
educational and information activities. I am confident that our abil-
ity to make our projects complement each other is what makes us
a dynamic and effective institution.

Furthermore, AMO has achieved an overall growth as we accom-
plished many targets we had set outselves a long time ago. First
and foremost, we have ensured a professional management and
supervision of the organization, thereby ensuring a higher level of
professionalism in our organization. 

At the same time, we have witnessed a growth of our member base
now totaling more than 150 active members and associates who
still operate largly on a voluntary basis. The fact that these people
see in AMO a meaningful and desirable way to realize their ambi-
tions is a sign of a continuing encouragement for us. That is why my
thanks go to all those who have helped make this possible. 

Furthermore, I would like to thank all our partners for their sup-
port and trust. I believe that what we are doing here in AMO con-
tinues to serve a public interest in the Czech Republic. 

Antonín Berdych,
AMO Chairman
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O NÁS

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace
zaměřující se na vzdělávací, výzkumné a informační projekty s cílem
zvýšit povědomí v oblasti mezinárodních vztahů a české i evropské
zahraniční a bezpečnostní politiky. Asociace tak vytváří prostor pro
nezávislý výzkum a odbornou diskusi. 

Již od roku 1995 působí Asociace na celé spektrum české společnosti,
dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky o mezinárodní
dění a poskytuje jim informace nezbytné pro utváření vlastního názoru
na současné mezinárodní problémy.

Hlavním vzdělávacím projektem je Pražský studentský summit (Pražský
model OSN). Kromě Pražského studentského summitu nabízí Asociace
další možnosti vzdělávání: studentům středních škol nabízí přípravné
kurzy pro uchazeče o studium politologie, mezinárodních vztahů a
mezinárodních teritoriálních studií. Další vzdělávací aktivitou pro stře-
doškoláky byl v minulosti například projekt EU do škol, který měl za cíl
přiblížit studentům fungování Evropské unie, či projekt Cesty rozvo-
jové výchovy, jehož smyslem bylo šířit povědomí o globální rozvojové
problematice.

Žádná vzdělávací činnost však nemůže fungovat bez odborného zázemí.
To v rámci AMO plní Výzkumné centrum se svými čtyřmi programy –
evropským, východoevropským, blízkovýchodním a rozvojovým.
Výzkumné centrum se zaměřuje na výzkum, analýzu a popularizaci prob-
lematiky mezinárodních vztahů. Za dobu své činnosti vydalo Centrum
několik knižních publikací, na tři tisíce odborných článků a studií 
a uspořádalo několik konferencí s významnou mezinárodní účastí.

ABOUT US

The Association for International Affairs (AMO) is a non-governmental
organization dedicated to promoting various unconventional forms of
education and research in the field of international relations as well as
in Czech and European foreign and security policy. AMO's principal
aim is to contribute to a deepening of Czech citizens' understanding of
international affairs. Through education, research and information
projects, AMO strives to increase awareness of and interest in foreign
policy issues and international relations. Furthermore, as an inde-
pendent think-tank, AMO provides a venue for scientific research and
expert debate in its area of interest. Since its founding in 1995, the
Association has figured prominently in its field of interest in the Czech
non-governmental sector.  

AMO strives to reach all aspects of the Czech society with the aim to stim-
ulate interest of Czech citizens in international affairs by disseminating
relevant information so as they could form their own opinion.  

AMO activities can be divided into two main pillars: education and
research. The flag-ship education project is Prague Student Summit (for-
merly known as Prague Model UN). Apart from Prague Student Summit,
the Association organizes a whole range of other education projects,
such as preparatory courses for high school students interested in study-
ing international relations or political science at university. Another edu-
cational project in the past was the EU for School with the aim of explain-
ing Czech high school students the workings of the EU. Similarly, the
Paths of Development Education intended to popularize global develop-
ment issues.  

However, very little of our education activities could be accomplished
without extensive expert support. This is being facilitated through
AMO's Research Center divided into four programs – European, Eastern
European, Middle Eastern and International Development program. The
Research Center conducts research into international relations issues
and at the same time strives to raise public awareness of these issues.
During the time of its existence, the Research Center has managed to
publish several major publications, over three thousand articles and
papers, and organize a number of international conferences.



Výzkum 

VÝZKUMNÉ CENTRUM

Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky bylo založeno 
v říjnu 2003 jako jeden z hlavních pilířů činnosti Asociace;je zaměřeno na
analýzu, výzkum a jeho popularizaci v oblasti mezinárodních vztahů 
a české i evropské zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. Vznik
Centra byl vyvolán vědomím absence instituce specializující se na kvalit-
ní a nezávislý výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční poli-
tiky v České republice a nutností spolupráce s podobně zaměřenými insti-
tucemi v zahraničí.

Náplní činnosti Centra je přispívat k identifikaci a rozboru problémů
důležitých pro zahraniční politiku České republiky a její postavení 
v současném světě. Centrum poskytuje nezávislé odborné analýzy,
vytváří prostor pro odbornou i veřejnou diskusi o problémech mezi-
národní politiky a navrhuje jejich možná řešení. 

Přelomovou událostí v činnosti Výzkumného centra v roce 2006 bylo
vydaní sborníku "Česká zahraniční politika a volby 2006". Z pohledu
Centra je významná zejména třetí část sborníku obsahující doporučení
pro českou zahraniční politiku. V této části totiž nejen analyzuje stávající
problémy, ale zejména přináší nové podněty pro odbornou a širší zain-
teresovanou veřejnost. Na formulaci doporučení se podíleli analytici 
a členové napříč všemi programy Centra.

Jako hlavní platformy výzkumu se v roce 2006 ustálily tyto programy
Centra: tři teritoriální programy (Východoevropský, Evropský 
a Blízkovýchodní) a Rozvojový program. 

Během roku 2006 významně narostl počet výstupů analytiků Centra a
členů jednotlivých programů v mediích. Poptávka po analyticích
Centra je zřejmá napříč celým mediálním spektrem – zejména se jedná
o celostátní tištěná média, rozhlas i televizi. Evropský program zahájil
projekt Předsednictví 2009, který si klade za cíl zprostředkovat kvalit-
ní veřejnou diskusi o českém předsednictví v Radě Evropské unie.

Činnost centra byla podpořena Nadací Open Society Fund Praha.

Research 

RESEARCH CENTER

Founded in October 2003, AMO's Research Center is dedicated to carry-
ing out research into and raising public awareness of international affairs,
security and foreign policy. Recognizing the absence of a similar institu-
tion in the Czech Republic, the Research Center has been organized to
conduct independent, expert research in the field of international rela-
tions as well as to expend cooperation with partner institutions abroad. 

The Center's activities can be divided into two main areas: First, the
Center undertakes research and analysis of foreign policy issues.
Second, the Center fosters dialog with policy-makers, the expert com-
munity and the broad public.

Regarding the Research Center's development, the unveiling of a
dossier on "Czech Foreign Policy and 2006 Elections" represented a
milestone in the year of 2006. Indeed, the Research Center puts a lot
of effort into the dossier. Apart from analyzing Czech foreign policy,
the dossier provides a new impetus for an expert and public debate on
Czech Republic's conduct of foreign policy. Foreign policy recommen-
dations, contained in the third section of the dossier, were compiled by
AMO's members and research fellows. 

In 2006, Research Center was running the following programs: three
regional-focused programs (Eastern European, European, and Middle
Eastern) and Developmental Program. 

For the last year, there was a rapid increase in the appearance of AMO
members and research fellows in media. AMO research fellows are fre-
quent commentators on foreign policy issues in national press, as well
as on TV and Radio. The European Program launched a "Presidency
2009" program with the aim to provide for high quality public debate
on the Czech EU Council Presidency. 

The Research Center's activities have been supported by the Open
Society Fund, Prague.



Výzkum 

VÝROČNÍ KONFERENCE

Jednou z nejdůležitějších událostí roku byla pro AMO a její Výzkumné
centrum mezinárodní konference "Demokratizace ve vnější politice
EU: cíl, nebo vedlejší efekt?", která se konala v prostorách Senátu
Parlamentu ČR ve dnech 22.-23. září. Na přípravě a průběhu konfer-
ence se obsahově podílely všechny programy Výzkumného centra.
Konference se zúčastnilo přes 60 odborníků z řad nevládních organi-
zací a státních institucí, aktivních politiků ze zemí EU, Východní Evropy
či Blízkého východu i zástupci institucí EU. 

Předmětem jednání byly otázky týkající se demokratizace v sousedství
EU. Setkání tematicky navazovalo na předchozí konferenci "European
Neighbourhood Policy", která se konala v květnu 2005. Mezi význam-
né hosty patřili například člen britské Sněmovny lordů Ralf Dahrendorf,
poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková, zástupci
běloruské opozice Siarhej Mackievič a Alena Makouskaja, poslanec
Bundestagu Markus Meckel či gruzínský ministr pro evropskou a euro-
atlantickou integraci Giorgi Baramidze.

Research 

THE ANNUAL CONFERENCE

Taking place at the Czech Senate on 22-23 September 2006, the annu-
al conference "Democratization in EU External Policies: Objective or
Side-Effect?" was one of the pinnacle events organized by AMO dur-
ing the last year. The conference was a collaboration between all pro-
grams of the Research Centre. More than 60 experts from non-gov-
ernmental organizations, government officials, public servants, politi-
cians from the EU, East Europe, and Middle East, and representatives
of the EU institutions took part in the conference. 

The focal point of the conference was the question of democratization
in the EU's neighborhood. The conference was the thematic follow-up
to the "European Neighborhood Policy", held in May 2005. Among
others, the list of prominent guests included a member of the British
House of Lords, Ralf Dahrendorf, an M.P., Jana Hybášková, the repre-
sentatives of Belarusian opposition, Siarhej Mackievič, a German
Parliamentarian, Alena Makouskaja, and Georgian State Minister of
Euro-Atlantic integration, Giorgi Baramidze.





Výzkum 

DISKUSNÍ ČINNOST

Veřejné diskuse pořádá Asociace pro mezinárodní otázky již od roku
1998. Od té doby jich bylo téměř 200, přičemž v roce 2006 se jich
uskutečnilo 38, nejvíce v dosavadní historii Asociace. Hosté diskusí
AMO byly známé osobnosti českého i mezinárodního dění – politici,
diplomaté, lidé z akademické sféry či novináři. 

Od roku 2006 pořádá AMO dvě významné veřejné akce k české
zahraniční politice, které jsou páteří diskusní činnosti. Výroční před-
náškou ministra zahraničích věcí a výroční panelovou diskusí se zás-
tupci parlamentních stran tak AMO dostála své roli předního nezávis-
lého zahraničně-politického think-tanku v České republice. Dále AMO
uspořádala diskuse k problematikám česko-amerických vztahů, evrop-
ské integrace, Latinské Ameriky, Blízkého východu, Afriky a islámu.
Diskusí se v roce 2006 zúčastnila řada osobností, mezi jinými napřík-
lad Sergei Stanishev, předseda vlády Bulharské republiky, Cyril
Svoboda, ministr zahraničních věcí ČR, J.E. Richard W. Graber, velvys-
lanec Spojených států amerických, J.E. Henri Benjamin Ntikala Booto,
velvyslanec Konžské demokratické republiky v Praze či Farah Hiwad,
editorka Union Magazine a ředitelka organizace žen při Afghan
Society in London.

V rámci diskusní činnosti AMO za podpory Nadace Roberta Bosche
rovněž aktivně přispívá k česko-německému dialogu a rozšiřuje jej do
oblastí, kde se ho dosud nedostávalo. V rámci projektu proběhl v roce
2006 cyklus šesti diskusí s významnými českými a německými zástup-
ci z různých společenských oblastí – politiky, médií, ekonomiky či
neziskového sektoru. Mezi hosty cyklu česko-německého dialogu byli
například Marcus Meckel, člen Zahraničního výboru Bundestagu, či
předsedkyně Výboru pro hospodářství a technologie Bundestagu
Edelgard Bulmahn.

AMO, stejně jako každý rok, spoluorganizovala doprovodné diskuse v
rámci konference Forum 2000 "Dilemata globálního soužití", jichž se
mimo jiných zúčastnili Hunang-mao Tien, bývalý ministr zahraničních
věcí Čínské republiky, či Roger Robinson, spoluzakladatel Prague
Security Studies Institute. 

Shrnutí z veřejných diskusí a pozvánky na aktuální akce jsou dostupné
na internetových stránkách Asociace.

Research 

MEETINGS, SEMINARS AND PUBLIC BRIEFINGS

Since 1998, the Association for International Affairs (AMO) has been
organizing conferences, roundtables and public briefings dedicated to
free and independent discussion on some of the most pressing issues
of today's world. To this day, there have been more than two hundred
events of this kind – with a record thirty eight events held in 2006
alone! Our guests include prominent politicians, diplomats, scholars,
and journalists both from the Czech Republic and abroad. 

In 2006, two high-profile events stood out in particular aimed at provid-
ing a venue for discussing various aspects of contemporary Czech Foreign
Policy. AMO not only hosted the Czech Foreign Minister but also
arranged a panel discussion bringing together representatives of Czech
political parties. Both events clearly demonstrated AMO's credentials as
a prominent facilitator of the foreign policy debate in the Czech Republic. 

Furthermore, AMO held a number of public discussions covering a wide
range of topics, such as US-Czech relations, European integration, demo-
cratization in the Middle East, Islam in Africa, etc. Just to name a few, our
guests in 2006 were Sergei Stanishev, Prime Minister of Bulgaria, Cyril
Svoboda, Czech Minister of Foreign Affairs, Richard W. Graber, US Am-
bassador to the Czech Republic, Henri Benjamin Ntikala Booto, Congo-
lese Ambassador in Prague, and Farah Hiwad, editor of the Union Maga-
zine and director of Women Organization of Afghan Society, London. 

With support from the Robert Bosch Foundation, we have been able to
encourage Czech-German talks; what is perhaps even more significant is
that the project managed to expend the scope of such talks. The speakers
included, for example, Marcus Meckel, a member of Foreign Affairs
Committee of the German Bundestag, and Edelgard Bulmahn, Chairman
for the Committee of Economy and Technology of the German Bundestag.

Year in and year out, AMO has helped organize the events taking place at
the sidelines of the international conference "Forum 2000". The year 2006
was no exception! On this occasion, AMO held a number of briefings and
roundtables attended, among others, by a former Chinese foreign minister,
and Roger Robinson, a cofounder of Prague Security Studies Institute.

The summaries of past roundtables, briefings and conferences as well
as invitation to upcoming events are available on our website
(www.amo.cz).





Vzdělávací projekty 

PRAŽSKÝ MODEL OSN / MODEL NATO / MODEL EU

Prestižní konference ve dnech 6. – 9. dubna 2006 završila již XI. ročník
Pražského modelu OSN. Diplomatické setkání několika stovek stře-
doškoláků z celé České republiky se konalo pod záštitou ministra
zahraničí Cyrila Svobody a primátora hl. města Prahy Pavla Béma. Na
jednáních v Černínském paláci a v Kongresovém centru Praha zas-
tupovali středoškoláci 73 členských států OSN.

Úspěch tohoto vzdělávacího programu, zájem mladých lidí i podpora
ze strany partnerů stály také u zrodu dalších dvou projektů založených
na simulaci jednání mezinárodních organizací: Modelu NATO a
Modelu Evropské unie. Ve spojení s tradičním Modelem OSN vzniklo
unikátní setkání mladých lidí se zájmem o mezinárodní vztahy –
Pražský studentský summit, který se uskutečnil na jaře roku 2007. 

Ve druhé polovině roku 2006 tak probíhala intenzívní příprava
Pražského studentského summitu, jejíž součástí byla například rozsáh-
lá informační kampaň na středních i vysokých školách, výběr účastníků
či spuštění webových stránek www.studentsummit.cz. 

Hlavním koordinátorem Pražského studentského summitu a generál-
ním tajemníkem Modelu OSN je Marek Dvořák, jeho zástupkyní Hana
Valentová. Model NATO vede Jan Havránek, Model EU Ondřej Picka.
Organizačním koordinátorem je Jaroslav Bican, technickým koordiná-
torem Radoslav Srp.

Partneři:

Nadace Educa – generální partner Pražského modelu OSN
Komerční banka – hlavní partner Pražského modelu OSN
Vysoká škola ekonomická – univerzitní partner Pražského modelu OSN
Severoatlantická aliance – hlavní sponzor Modelu NATO
Britské velvyslanectví – hlavní sponzor Modelu EU

Education Projects

PRAGUE MODEL UN / MODEL EU / MODEL NATO

The prestigious conference of May 6-9, 2006 was a fitting coda to the
11th year of Prague Model UN. The convention of several hundred of
high-school-students-turned-diplomats from all over the Czech
Republic took place under the auspices of the Czech Foreign Minister,
Cyril Svoboda, and Lord Mayor of Prague, Pavel Bém. 

The long-term success of this education project reflected in a growing
interest on the part of young people and continuing support from our
partners gave birth to two parallel projects simulating the European
Union and North Atlantic Treaty Organization. Thus, combining the
two new models with the well-established Model UN provided a spe-
cial venue for the meeting of young people interested in international
affairs; the Prague Student Summit took place in spring 2007. 

The first half of 2006 saw intensive preparation work on Prague
Student Summit, part of which was, for example, an extensive infor-
mation campaign at high schools and universities all across the Czech
Republic and the launching of Summit's new webpage (www.stu-
dentsummit.cz). 

The Chief Coordinator of Prague Summit and the Secretary General of
Model UN is Marek Dvořák, his first deputy is Hana Valentová. Model
EU is headed by Ondřej Picka. The coordinator of Model NATO is Jan
Havránek. The Logistics Coordinator is Jaroslav Bican and the
Technical Coordinator is Radoslav Srp. 

Partners: 

Educa Foundation – Model UN General Partner
KB – Model UN Main Partner
University of Economics, Prague – University Partner
North Atlantic Treaty Organization – Model NATO Main Partner
British Embassy, Prague – Model EU Main Partner





Vzdělávací projekty 

PPřříípprraavvnnéé  kkuurrzzyy

Od roku 2006 pořádá AMO přípravné kurzy pro uchazeče o studium
politologie, mezinárodních vztahů a mezinárodních teritoriálních studií
na Fakultě sociálních věd UK (IPS, IMS) a na Filosofické fakultě UK.
Kurzy jsou zaměřeny na požadavky kladené na uchazeče v rámci přijí-
macího řízení na vysoké školy. Přednášejícími jsou absolventi
zmíněných škol, kteří jsou analytiky a spolupracovníky AMO, přičemž
někteří z nich na těchto školách přednášejí. 

CCeessttyy  rroozzvvoojjoovvéé  vvýýcchhoovvyy

V roce 2006 byl uspořádán a společně s Rozvojovým střediskem vydán
sborník Rozvojové fórum 2005, obsahující shrnutí z nejzajímavějších
veřejných panelových diskusí s rozvojovou tematikou, které byly
uspořádány v průběhu roku 2005. Publikace tak například zazna-
menává příspěvky J.E. Noela Noa Lehoka, Pavly Gomba či Jany
Hybáškové a dále obsahuje sedm odborných článků, které rozšiřují
pohled na jednotlivá diskutovaná témata. V následujících měsících
roku 2006 projekt v diskusní činnosti pro veřejnost pokračoval – hosty
diskusí byli mj. Henri Benjamin Ntikala Booto, Steffen Angenendt nebo
Lucie Sládková.

Taktéž byla na jaře 2006 spuštěna pilotní fáze programu rozvojového
vzdělávaní pro středoškolské studenty s názvem Rozvojové fórum na
středních školách, jehož dlouhodobým cílem je zvýšit povědomí stu-
dentů o situaci v rozvojových zemích a zesílit podporu rozvojové
spolupráci.

V průběhu roku se bude CRV dále věnoval výzkumným aktivitám.
Výstupem z dlouhodobého projektu – africká integrace – bude pub-
likace o existujících regionální i celoafrických integračních uskupeních.
Daná publikace bude součástí širší tematické řady AMO vykreslující
momentální stav regionální integrace v jednotlivých oblastech světa.

Education Projects

PPrreeppaarraattoorryy  CCoouurrsseess

Since 2006 AMO runs preparatory courses for prospective university
students of political science and international relations at some of the
most prominent universities in the Czech Republic. The courses aim to
help familiarize applicants with the university admission process. The
experienced trainers are drawn from among AMO's research fellows
and university lecturers. 

PPaatthhss  ooff  DDeevveellooppmmeenntt  EEdduuccaattiioonn

In 2006 we published in collaboration with the Development Center in
Prague a volume called "Development Forum 2005", which contains
summaries of our public panel discussions held throughout 2005.
Among its contributors were J.E. Noela Noa Lehok, Pavla Gomba and
Jana Hybášková and the publication also featured seven studies look-
ing in depth at the discussed issues. In addition, we organized a series
of public discussions attended by Benjamin Ntikala Booto, Steffen
Angenendt, Lucie Sládková, etc.

Last year we launched the first stage of the "Development Forum at
High School" program intended to inform Czech high school students
about the issues concerning developing countries and development
cooperation. 

Last but not least, we began a work on a long term project to assess
lows and highs of integration efforts in Africa. We intend to publish a
compendium addressing different aspects of integration processes in
Africa. Development Center a long term project African Integration the
final output at the end will see the publication of integration regional
groupings in Africa. This is a part of much larger initiative undertaken
by AMO to bring a concise account of current trends in forming inter-
national groupings in all corners of the world. 



Projekty mezinárodní spolupráce

PROJEKTY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

EEvvrrooppsskkáá  aalltteerrnnaattiivvaa  pprroo  BBěělloorruusskkoo

Hlavním cílem projektu bylo poskytnout zejména učitelům a žákům
základních a středních škol v Bělorusku a představitelům nezávislých
iniciativ objektivní informace o západní Evropě, evropských hod-
notách, evropské integraci a vývoji v zemích střední a východní Evropy
po vstupu do EU. 

V rámci projektu byl ve spolupráci s partnerskou Běloruskou společností
Roberta Schumana vydán běloruský překlad příručky pro učitele "Jak učit
o EU", podpořeno bylo vydání čtyř čísel nezávislého časopisu
"EuraBelarus" a provoz stejnojmenného internetového portálu. Do
Běloruska rovněž vycestovalo sedm osobností z České republiky, které se
zúčastnily více než dvaceti nezávislých diskusí a seminářů. V rámci pro-
jektu byly rovněž vydány policy papery "Belarus after the election: What
future for the Lukashenka regime? a "The European Union and the
Support of Democratic Changes in Belarus- Acts of Words?".

V celkem devíti běloruských městech a obcích včetně hlavního města
Minsku byly v rámci projektu zorganizovány semináře a diskuse s před-
staviteli nezávislých iniciativ. Zúčastnili se jich historici, pedagogové či
nevládní aktivisté.

International Cooperation Projects

INTERNATIONAL COOPERATION PROJECTS

EEuurrooppeeaann  AAlltteerrnnaattiivvee  ffoorr  BBeellaarruuss  

The main purpose of the project was to disseminate unfiltered informa-
tion among elementary and high school students in Belarus about
Western Europe, European values, European integration process and lat-
est trends and developments in countries of Central and Eastern Europe.

Thanks to the cooperation with our Belarusian partner Belarusian
Foundation of Robert Schuman the project saw publication of teacher
handbook "How to Present the EU" in Belarusian. In addition, four
issues of independent journal "EuraBelarus" were published along
with the launching of the journal's website. As part of the project,
seven prominent personalities from the Czech Republic traveled to
Belarus, where they participated in more than twenty public discus-
sions and seminars. In ten Belarusian towns including the capital
Minsk, seminars and public discussions were held with representatives
of civic initiatives. The participants were drawn mainly from academia
and non-governmental sector in Belarus. 

Finally, two policy papers "Belarus after the election: What future holds
for the Lukashenka regime?" and "The European Union and the Support
of Democratic Changes in Belarus- Acts of Words?" were published.



Internetové projekty

DDiipplloommaacciiee..iinnffoo
Portál Diplomacie.info je internetovým projektem Asociace pro mezi-
národní otázky. Jeho hlavním cílem je poskytovat informace zájemcům
o mezinárodní vztahy. 

Portál je rozdělen na čtyři hlavní sekce: O nás, Pražský studentský sum-
mit, Portál a Výzkumné centrum. Od spuštění nové grafické verze 
v roce 2005 zaznamenal portál rostoucí návštěvnost. Tento trend se
podařilo udržet i v roce 2006. Diplomacie.info se pravidelně umísťuje
mezi prvními deseti weby v oblasti neziskového sektoru (zdroj:
www.navrcholu.cz). Během roku 2006 prošla zásadní grafickou
úpravou sekce Pražského Modelu OSN, nyní Pražského studentského
summitu. Obsah dalších sekcí je pravidelně aktualizován. 

Portál Diplomacie.info dále slouží nejen k informování o akcích pořá-
daných AMO a publikování odborných výstupů analytiků Výzkumného
centra, nýbrž umožňuje i ostatním návštěvníkům umístit upozornění na
akce jiných organizací týkajících se mezinárodního dění (sekce Nástěnka).
Sekce Odkazy pak obsahuje databázi více než 2.000 internetových
prezentací významných státních i nestátních institucí ze všech zemí světa.
Návštěvníci na stránkách dále naleznou klíčové mezinárodní dokumenty
nebo informace k právě diskutovaným mezinárodním událostem.

VViisseeggrraadd..iinnffoo
Visegrádská spolupráce v rovině tzv. nízké politiky nově zahrnuje
oblasti kultury, umění a sociálních a regionálních otázek, což
umožňuje širší kooperaci. 

Internetový magazín visegrad.info znovuobnovil svůj provoz, přičemž
reflektoval výše zmíněné změny novým vzhledem a třemi zcela novými tem-
atickými oblastmi – kulturní, sociologickou a ekonomickou. Magazín navíc
získal i nové autory – studenty a doktorandy – ze všech zemí Visegrádské
čtyrky. Jejich příspěvky analyzují různorodé politické, sociologické, eko-
nomické a kulturní problémy a výzvy spolupráce členů V4, mnohé z nich
nabízejí historický ohled za společnými visegrádskými kořeny. 

On-line Projects

DDiipplloommaacciiee..iinnffoo
Portal Diplomacy.info is an internet project of the Association for
International Affairs. Its objective is to provide information to the peo-
ple with interested in international affairs. 

The website is divided into four sections: About us, Prague Student
Summit, Portal and Research Center. Since running new graphic layout
in autumn 2005 visit rate of portal increased and we managed to keep
this frequency also in year 2006. Diplomacie.info is regularly among
the top ten most visited web sites of the non-profitable sector (accord-
ing to: www.navrcholu.cz). During the year 2006 section of the Prague
Student Summit went through radical change nowadays it is called
Prague Student Summit. 

The website content is regularly refreshed. Diplomacie.info portal pro-
vides information about public events held by AMO and contains pro-
fessional issues of the Center´s analysts. Section Board allows the vis-
itors to place a note about actions concerning international affairs.
Section Links contains a database of more than 2000 net presentations
of significant state and non-state institutions all over the world.

VViisseeggrraadd..iinnffoo
The Visegrad cooperation has recently evolved to include low-politics
such as culture, art, social and regional issues. Upon expansion into
these new areas, a new basis for an enhanced cooperation has began
emerging. 

In recognition of these changes, the Internet magazine Visegrad.info
has been re-launched with a new design and three new sections were
added: culture, sociology and economy. This, in turn, ensures a better
reflection of current trends and developments in the Visegrad coun-
tries. Moreover, the webzone attracted new authors from among
Visegrad university students, writing about political, social and eco-
nomic issues from both a historical and contemporary point of view.
The new content has resulted in an increase in the number of posts
appearing on the website's discussion forum.



FINANCE AMO

Hospodaření organizace v roce 2006 pokračovalo v trendu všeobec-
ného rozvoje a růstu organizace; proto i v tomto roce dosáhla AMO
výrazně vyšších ukazatelů oproti roku předcházejícímu. Z hlediska
příjmů vzrostly příspěvky od nadačních i soukromých dárců, významně
se podílely i granty a dotace z veřejných rozpočtů ČR.

AMO již od svého založení vede své účetnictví v podvojné soustavě a
několik let již i na principu fondového účetnictví. V roce 2006 dosáhly
výnosy částky 5.505.042,22 Kč, náklady pak činily 4.746.138,66 Kč.
Pozitivní rozdíl mezi těmito ukazateli je však způsoben především
časovou skladbou příjmů a výdajů a rovněž i růstem organizace samot-
né; výsledek byl administrován v souladu s adekvátními zákonnými
předpisy a vnitřními pravidly AMO.

Z hospodářského hlediska bylo v roce 2006 největším projektem AMO
Výzkumné centrum, jehož partnery byli především OSF Praha, Konrad
Adenauer Stiftung a Zastoupení EK v ČR. Výdaje se soustředily přede-
vším na realizaci konferencí, publikací a veřejných i uzavřených akcí.

V roce 2006 se rovněž konal XI. ročník PMUN, který byl umožněn díky
velkorysé podpoře soukromých, veřejných i nadačních prostředků. Rok
2006 byl významným díky následnému rozšíření a transformaci pro-
jektu na Pražský studentský summit, které se z hlediska hospodaření
projeví již v roce 2007.

Mimořádně významnou součástí aktivit AMO jsou i projekty transfor-
mační spolupráce, které se svým rozvojem též významně podílely na
hospodaření Asociace. Pro rok 2006 bylo jejich hlavním partnerem
Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

FINANCIAL MANAGEMENT

During 2006, AMO continued in an overall expansion of its activities.
It is only natural that our overall performance expanded. Regarding
our income situation, we experienced an increase in donations from
private sources as well as foundations. Additionally, we became recip-
ients of various state grants.  

Since its foundation, AMO has been using double entry accounting to
ensure as high transparence as possible in our finances. In 2006, our
income level amounted to 5.505.042 CZK, while the expenditure
reached 4.746.136 CZK. The positive difference between income and
expenditure is in large measure due to the timeframe of our revenue
and expenditure composure and the overall growth of the organiza-
tion. This will of course be accounted for in accordance with legal reg-
ulations and AMO's own internal regulations

Our most budget intensive project was the AMO's Research Center. The pro-
ject's partners included the Open Society Fund Prague, the Konrad Adenauer
Foundation and the Representation of European Commission in the Czech
Republic. The Research Center organized Holding conferences, published
books and papers and held public as well as closed-door briefings.

In 2006, the 11th year of Prague Model UN took place enjoying across
the board support from private as well as public sources and foundations.
The year 2006 was important in that the project transformed itself into
Prague Student Summit, which has a positive budgetary effect in 2007. 

Another important part of our activities concentrates on projects in the
field of transformation cooperation, which make up a sizeable part of
our budget. The Czech Ministry of Foreign Affairs became our main
partner in carrying out these transformation projects for the last year. 



STRUKTURA AMO

VVýýbboorr
Antonín Berdych
Václav Nekvapil
Jan Havránek (do 11. května 2006)
Václav Duda (od 11. května 2006)

DDoozzoorrččíí  kkoommiissee
Václav Duda (do 11. května 2006)
Hana Valentová
Romana Lantorová
Martin Shabu (od 11. května 2006)

PPoorraaddnníí  vvýýbboorr
Pavel Barša
Jana Hybášková
Josef Jařab
Petr Mareš
Edvard Outrata
Ivan Rynda
Jiří Skalický
Cyril Svoboda

VVeeddoouuccíí  pprraaccoovvnnííccii  AAMMOO
Michal Thim, Daniel Lošťák, Marek Dvořák, Luboš Veselý, 
Jan Šnaidauf, Robert Klán a vedoucí jednotlivých projektů.

AMO STRUCTURE 

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  
Antonín Berdych
Václav Nekvapil
Jan Havránek (until May 11, 2006)
Václav Duda (from May 11, 2006)

SSuuppeerrvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  
Václav Duda (until May 11, 2006)
Hana Valentová
Romana Lantorová
Martin Shabu (from May 11, 2006)

AAddvviissoorryy  BBooaarrdd
Pavel Barša
Jana Hybášková
Josef Jařab
Petr Mareš
Edvard Outrata
Ivan Rynda
Jiří Skalický
Cyril Svoboda

SSeenniioorr  SSttaaffff  MMeemmbbeerrss  iinn  AAMMOO
Michal Thim, Daniel Lošťák, Marek Dvořák, Luboš Veselý, 
Jan Šnaidauf, Robert Klán and project managers.





VÝSTUPY ANALYTIKŮ VC AMO / AMO RESEARCH FELLOWS' OUTPUT IN 2006:

Antonín Berdych Article Čína: Další velký hráč (China: Another Global Player?)
Book (ed.) Česká zahraniční politika a volby 2006 (Czech Foreign Policy and 2006 Elections)
Article Půlstoletí čínsko-africké mesaliance (Half a Century of Sino-African Relations)
Article KLDR překročila Rubikon, chce ale zpět (DPRK Crosses the Rubicon but Wants Back)

Cyril Bumbálek Article Íránská hra s atomem (Iran Plays With Atom)
Article Co chystá Lárídžání (What Has Larijani Up His Sleeve)
Article Írán na cestě ke konfliktu? (Iran on the road to the showdown)
Article Právo na atom (Can Iran Develop Nuclear Energy)
Article Jak zastavit násilí v Iráku? (How to Put an End to the Hostilities in Iraq? )
Article Co řeknou íránští znalci? (What Can We Expect from Iran's Wisemen? )

Simona Hlaváčová Article Islám a média v USA (Islam and Media in USA)
Research Paper Politický islám v USA (Political Islam in USA)

Jakub Klepal Article Znovuzrození kanadských konzervativců (Revival of Conservatives in Canada)
Research Paper EU Common Position on Cuba: Alternatives and Recommendations
Article Ten Years of EU´s Common Policy Towards Cuba: Always a Few Steps Behind Castro
Article Latinská Amerika a sílící tlak populistů (Rise of Populism in Latin America)
Article Mexiko: konec jedné populistické vlny (Mexico: A Death Knell to An Era of Populism)

Lenka Kovačovská Article Predstavujú nedemokratické režimy vo Východnej Európe a Strednej Ázii bezpečnostnú hrozbu pre
Slovensko?

Article Do Undemocratic Regimes of Eastern Europe and Central Asia Pose A Danger to Slovakia
Americká základna – požehnání nebo trest? (American Military Bases: Looming Trouble or Blessing In Disguise)

Jakub Kulhánek Article Srbsko se loučí s Miloševičem (Serbia Bids Farewell to Milosevic)
Article Recent Trends in Russian Foreign Policy
Article Brinksmanship in the Caucasus: Russian-Georgian Uneasy Relations
Research Paper Russia and Near Abroad: Past and Present

Filip Moravec Article Arikovo poslední vítězství (Arik's Last Victory)
Article Vláda Hamásu: mír, nebo třetí intifáda? (Hamas Government: Peace or Third Intifada?)
Article Občanská válka bez občanů? (Uncanny Nature of Lebanese Civil War)
Article Na řadě je al-Muhádžir (Waiting for Al-Muhadzir)
Article Referendum o zelené vládě (Referendum On the Green Government)
Article Lieberman a představa nového Izraele (Lieberman and the Vision of New Israel)
Article S Abbásem od Arafáta (Abbas and Arafat's Legecy)
Article Za Abbáse, za Haníju (For Abbas, For Haniju)



Václav Nekvapil Article Šalom šel Šaron (Shalom to Sharon)
Book (ed.) Jak učit o EU? (How to Teach About The EU)
Article Šaron si to přeje (Sharon Wishes So)
Article Chirac má na hodinkách 11:55 (Chirac's Last Stand)
Article Chirakův třetí ústup (Chirac On The Run Again)
Book Česko-anglický / anglicko-český slovníček základních pojmů z oblasti lidský ch práv
Book (ed.) Czech-English/English-Czech Mini Dictionary of Human Rights

Česká zahraniční politika a volby 2006 (Czech Foreign Policy and 2006 Elections)
Article Na pomezí Evropy (On The Fringes of Europe)
Article Hlas Evropy utichá s Francií (Europe Ends in France)
Article Musíme zničit strach občanů (We Have To Eradicate Fear Among Belarusian People)
Article Mezi vizionářem a populistou (Visionary or Populist)
Article Johnny D, kandidáti mlčí (Johnny Departs, Cantatas Keep Silance)

Eva Palatová Article Po prvních 100 dnech vlády je kancléřka Merkelová pevně v sedle (After First 100 Days Chancellor
Merkel Keeps a Tight Grip On German Politics)

Article Bodrý tahoun Beck (Good, Laborious Beck)
Research Paper Americká protiraketová základna: příležitost pro ČR (American Missile Defense Base: An Opportunity for

the Czech Republic) 

Václav Prášil Article Hospodářský rozkvět s nádechem safari (Economic Boom in Africa)
Article Půlstoletí čínsko-africké mesaliance (Half a Century of Sino-African Relations)
Article Konec konžské anabáze? (Ending of Congolese Malaise) 
Article Kagame jedním okem (Trying Kagame)

Pavel Přikryl Article Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii (Washington Unveils New Security Strategy)
Article Americká bezpečnostní strategie pro 21. století: Brusel na konci světa?

American Security Strategy for 21st Century: Leaving Brussels on the Back Seat?
Article Why Czechs Drink Cuba Libre?
Article Bienvenidos, Still Not Willkommen: Europe Split over Labor Mobility Restrictions
Research Paper Americká protiraketová základna: příležitost pro ČR
Research Paper Hledání nového rámce transatlantického partnerství: role nových bezpečnostních hrozeb
Article In Search of New Framework for Transatlantic Relations

Czech Debate on American Missile Defense
Research Paper Americká protiraketová základna: příležitost pro ČR (American Missile Defense Base: An Opportunity for

the Czech Republic)

Martin Shabu Research Paper The European Defence Agency. A Real Breakthrough or Standard Agency?

Ondřej Soukup Article Putin věří v mocný stát, zdrojem síly jsou suroviny (Putin Believes In Strong State Bankrolled By Natural
Resources)



Karel Svoboda Article Role ruských energetických kolosů ve světové politice (A Role of Russian Energy Behemoths in World
Politics)

Article 230 pro Gruzii? Jen tak dál! (Paying Higher Energy Bills Can Benefit Gorgia)
Article Rusko a Gruzie – případ WTO (WTO: Russia and Georgia – A Case Study)
Article Lukašenko – kočka nebo myš? (Lakashenko's Dilemma)

Jan Šnaidauf Article Egypťané říkají: Dost! (Giptions Are Fed Up)
Article Strana Boží zvítězí (God's Party)

Michal Thim Article Kdo se bojí Turecka? (Who Is Afraid of Turkey)
Article Voda na Středním východě a role Turecka (Water In The Middle East and Turkey)
Research Paper Zbraně hromadného ničení a mezinárodní právo (WMDs and International Law)
Article Rusko-gruzínské vztahy: šance pro evropskou politiku? (Russo-Georgian Relations: Shall Europe

Intervene?)
Article Jižní Osetie: krok vpřed k (ne)závislosti? (South Ossetia: On The Road To Independence?)
Article Kypr, Turecko a EU (Cyprus Between Turkey and EU)

Luboš Veselý Article Active and Cohesive. Tomorrow's EU Policy towards Belarus
Article The European Union and the Support of Democratic Changes in Belarus – Acts or Words? in:

International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs – Belarus: Why Should the EU Care?
Article Favorit je pouze jeden: Lukašenko (Lukashenko Has No Opponents)
Article Our Visegrad Experience
Article Jakou volíme zahraniční politiku? (What Foreign Policy To Chose)
Research Paper Ukrajina 2005-2006: Impérium vrací úder (Ukraine 2005-2006: An Empire Strikes Back)
Research Paper Belarus after the "election": What future for the Lukashenka regime? 
Article Co Putin ve Finsku o ropě raději neřekl (Putin's Oil Secret in Finland)
Article Buďme vděčni za veto Poláků (We Owe That to Poles for Their Veto)



PARTNEŘI, SPONZOŘI / WE ARE SUPPORTED BY:

Active 24
Coca-Cola
Česká tisková kancelář
Friedrich Ebert Stiftung
Friedrich Naumann Stiftung 
Grafton Recruitment 
Hasičská vzájemná pojišťovna
Heinrich Boell Stiftung 
Hlavní město Praha
Hotel Ambassador – Zlatá husa
Hotel Art
Hotel Savoy
Inspiro Solutions
International Visegrad Fund
Jagello 2000
Jihomoravský kraj
Komerční banka
Kongresové centrum Praha
Konrad Adenauer Stiftung
Konica Minolta
Kraj Vysočina
Liberecký kraj
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zahraničních věcí
Moravskoslezský kraj
Nadace Educa
National Endowment for Democracy
Newton IT
North Atlantic Treaty Organization
Open Society Fund
Prague Security Studies Institute
Robert Bosch Stiftung
Stefan Batory Foundation
Taiwan Foundation for Democracy
T-Systems
United Nations Information Center in Prague
Velvyslanectví Francouzské republiky
Velvyslanectví Kanady
Velvyslanectví Polské republiky
Velvyslanectví Spojeného království 
Velvyslanectví Spojených států
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo
Vysoká škola ekonomická v Praze
Zastoupení Evropské komise
Zátiší Catering Group




