


Asociace pro mezinárodní otázky
(AMO, Asociace) je nevládní nezisko-
vou organizací, která se snaží přispívat
k hlubšímu porozumění mezinárodní-
ho dění. Sdružuje především absolven-
ty a studenty Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty
UK, Vysoké školy ekonomické a dal-
ších českých vysokých škol, kteří se ak-
tivně zajímají o mezinárodní dění.

Poslání a cíl
AMO usiluje o zvýšení informovanos-
ti a zájmu o problematiku zahraniční
politiky a světového dění a vytváří
prostor pro nezávislý výzkum a od-
bornou diskusi v těchto oblastech.
Asociace pořádá vzdělávací a infor-
mační projekty, spolupracuje s český-
mi i zahraničními subjekty a vyvíjí
další aktivity. Veškerou svojí činnost
AMO vyvíjí bez jakékoliv politické
orientace; respekt k různým názo-
rům a přístupům je jednou ze základ-
ních hodnot práce AMO. 

Činnost AMO
Již od roku 1996 Asociace organizuje
veřejné i uzavřené diskuse a seminá-
ře s českými i zahraničními odborní-
ky a osobnostmi veřejného života
a pořádá úspěšný vzdělávací program
pro české středoškoláky Pražský mo-
del Spojených národů. Na interneto-
vém portálu pro zájemce o meziná-
rodní dění www.diplomacie.info zve-
řejňuje informace a články týkající se
otázek zahraniční politiky a vývoje
v různých oblastech světa.

Hospodaření AMO 
v roce 2002
Hospodaření AMO navázalo v roce
2002 na úspěšný vývoj v předcho-
zích letech, kdy postupně rostl obrat
i cash flow, zejména díky stále lep-
ším výsledkům fundraisingových ak-
tivit. AMO účtuje v soustavě podvoj-
ného účetnictví, které poskytuje lep-
ší přehled o struktuře příjmů a výda-
jů, přičemž se řídí obecnými předpi-

sy s ohledem na odchylky povolené
neziskovým organizacím.

Výnosy v roce 2002 činily cel-
kem 808,5 tis. Kč. Podílely se na nich
jak granty a výnosy z vlastní činnos-
ti, tak i dary od právnických a fyzic-
kých osob. 

Celkové náklady vynaložené na
činnost AMO dosáhly 744,5 tis. Kč.
Oproti předcházejícím obdobím ná-
klady vzrostly zejména z důvodu ná-
růstu aktivit Asociace a výdajů za
pronájem prostor pro konání pro-
gramů AMO. Rozdíl mezi výnosy
a náklady bude použit v souladu se
stanovami AMO pro financování čin-
nosti v roce 2003.

„...rád bych ocenil činnost Asociace

pro mezinárodní otázky, která pra-

videlně pořádá diskuse k nejrůzněj-

ším tématům z oblasti mezinárod-

ních vztahů a je organizátorem

i dalších vzdělávacích akcí...“

— Lubomír Zaorálek



Pražský model Spojených národů
(Model OSN, PMUN) je největším
vzdělávacím projektem AMO. Studen-
ti středních škol z celé České republi-
ky se v jeho rámci seznamují se závaž-
nými problémy dnešního světa a sna-
ží se hledat jejich možná řešení.

Skupina středoškolských studentů
tvoří delegaci, která v rámci Modelu
zastupuje vždy jeden členský stát OSN.
V průběhu pěti přípravných setkání se
mladí lidé snaží proniknout do systé-
mu fungování světové organizace,
principů zahraniční politiky, kultury
a hospodářství zastupované země a vy-
braných otázek, které aktuálně řeší
mezinárodní společenství. Program
každoročně vrcholí závěrečnou konfe-
rencí, kde delegáti simulují jednání vy-
braných orgánů OSN a z pozice zastu-
povaného státu hledají shodu nad ře-
šením problémů současného světa. 

Každý ročník je zahájen na přelo-
mu září a října, první přípravné setká-
ní bývá v listopadu; samotná konfe-
rence poté probíhá na přelomu břez-
na a dubna. Programu se pravidelně
zúčastní několik set studentů-delegá-
tů, kteří zastupují přes 50 členských
států OSN. Na odborném zajištění
spolupracují organizátoři s dalšími
organizacemi, v průběhu ročníku na

půdě Modelu přednášejí desítky re-
nomovaných odborníků. Program je
vysoce hodnocen jeho účastníky, pe-
dagogy, představiteli OSN, Minister-
stva zahraničních věcí i odborníky
a členy akademické obce. 

V roce 2002 probíhal již VII. ročník
PMUN, nad jehož dubnovou závěreč-
nou konferencí převzal záštitu předse-
da Senátu Parlamentu České republiky
Petr Pithart. Po slavnostním zahájení
na Pražském hradě probíhalo jednání
delegátů v Hotelu Praha. Na závěr čtyř-
denního jednání byly schválené rezo-
luce obdobné těm, jež vznikají na pů-
dě OSN. Účastí v programu studenti
zlepšují své komunikační a vyjednáva-
cí schopnosti, prohlubují své znalosti,
učí se vystupovat na veřejnosti a samo-
statně pracovat s informacemi. 

V listopadu a prosinci 2002 pro-
běhla první dvě přípravná setkání
VIII. ročníku PMUN, který se opět se-
tkal s rostoucím zájmem studentů. 

Koordinátorem VIII. ročníku pro-
jektu (generálním tajemníkem
PMUN) je Antonín Berdych. Hlavním
zástupcem koordinátora je Michal
Procházka, zástupcem pro programo-
vé otázky je Robert Zrzavecký, zástup-
cem pro organizační otázky je Lukáš
Marvan, zástupcem pro Public Rela-
tions je Václav Duda.

Generálním partnerem VII. a VIII.

ročníku je firma E.ON Bohemia, hlav-
ním partnerem je Hotel Praha, posky-
tovatel jednacích prostor.

Projekt dále podpořili: Hasičská
vzájemná pojišťovna, Motorola, OSPAP
a další.

Na projektu se dále podílejí: Infor-
mační centrum OSN v Praze, Sdruže-
ní Kontinenty, Středisko mezinárod-
ních studií J. Masaryka a České sdru-
žení pro Spojené národy. 

„...Velice oceňuji tuto iniciativu. (...)

Považuji to za nesmírně dobré a dů-

ležité především proto, že jako velmi

mladí lidé (...) od začátku žijete s po-

citem, že nejste pouze občany této re-

publiky, ale obyvateli této planety,

která je, jak víme, veskrze propojená

a stále propojenější a osud každého

z nás tak či onak, přímo či nepřímo,

ovlivňuje osud všech ostatních.“

— Václav Havel



Stejně jako v předcházejících letech
Asociace zorganizovala v roce 2002
více než desítku diskusí, které jsou
určeny odborné veřejnosti, studen-
tům i dalším zájemcům. Našimi hosty
byli například viceprezident Světové
banky Mats Karlsson, politolog Jac-
ques Rupnik či náměstek ministra ob-
rany České republiky Jaroslav Ško-
pek. K hlavním tématům patřily čes-
ko–rakouské vztahy, vnější vztahy
Evropské unie a pražský summit NA-
TO. Shrnutí jednotlivých diskusí jsou
k dispozici na našich stránkách.

V roce 2003 se většina diskusí
koná v rámci projektu Diskusní fó-
rum 2003, který podpořilo Velvysla-
nectví Nizozemského království
v České republice.

Koordinátorem programu je 
Tereza Novotná.

Setkání s novými 
velvyslanci
Tento nový projekt AMO nabízí zá-
jemcům z řad odborné veřejnosti,
zástupcům státních institucí a čes-
kých i zahraničních firem a akade-
mické obce možnost seznámit se
s velvyslanci, kteří se ujímají své
funkce v České republice a diskuto-
vat s nimi o aktuálních otázkách za-
hraniční politiky jejich země a o per-

spektivách vzájemných vztahů s Čes-
kou republikou.

Hosty těchto setkání v roce 2002
byli noví velvyslanci Rumunska, Vel-
ké Británie a Saúdské Arábie v České
republice. 

Koordinátorem projektu je Anna
Kharitonova.

Svět zdraví a zdravotnictví
Posláním tohoto projektu je zvýšení
informovanosti o otázkách, které se
týkají zdravotnické tematiky v globál-
ním kontextu. Zaměřuje se na studi-
um otázek zdravotnické politiky, ve-
řejného zdravotnictví, zdravotnic-
kých systémů a globálních aspektů

zdravotní péče. Projekt je realizován
ve spolupráci s 2. lékařskou fakultou
Univerzity Karlovy v Praze. Během
roku 2002 se konaly tři odborné dis-
kuse: „Perspektivy boje proti AIDS“,
„Etické pohledy na klonování člově-
ka“ a „Zdravotní péče pro žadatele
o azyl v ČR“. 

Koordinátorem projektu je Šárka
Cihelková.

Partnerem projektu Svět zdraví
a zdravotnictví je Astra Zeneca.



Internetový portál Asociace pro mezi-
národní otázky www.diplomacie.info,
určený zájemcům o mezinárodní dě-
ní, byl v minulém roce dále rozšířen,
k čemuž přispěl i grant nadace Open
Society Fund, udělený v rámci progra-
mu Elektronického publikování.
V průběhu roku se průběžně zvyšoval
počet návštěvníků stránek, kterých
jsou nyní desítky denně.

Portál Diplomacie.info nabízí mi-
mo jiné rozsáhlou databázi odkazů
ke všem zemím světa a dalším téma-
tům, která nyní obsahuje více než

dva tisíce utříděných položek. Adre-
sář institucí pak nabízí českým a za-
hraničním návštěvníkům databázi
odkazů na české instituce, které se
zabývají mezinárodním děním (stát-
ní orgány, velvyslanectví, média, vý-
zkumné instituce). 

V roce 2002 byla rozšířena nabíd-
ka odborných publikací k meziná-
rodní problematice (články, studie
a podkladové materiály). Autory pří-
spěvků byli vedle členů a spolupra-
covníků Asociace rovněž externí od-
borníci a významní představitelé
mezinárodní politiky. Spuštěna byla
také „nástěnka AMO“, sloužící ostat-
ním organizacím k prezentaci jejich
aktuálních informací z oblasti vzdě-
lávání a mezinárodních vztahů.

Koordinátorem projektu je Jan
Šnaidauf. 

Visegrád
Asociace usiluje o rozvoj spolupráce
České republiky se státy Visegrádské
skupiny. Společně se svými partnery
v těchto zemích se soustředí zejmé-
na na informační a vzdělávací pro-
jekty. 

V polovině roku 2002 AMO zís-
kala grant od Mezinárodního Viseg-
rádského Fondu na zřízení a provo-
zování stránek visegrad.info, jejichž
cílem je přinášet informace a články
týkající se států visegrádské čtyřky
a jejich spolupráce. 

Na přelomu července a srpna
AMO spolupořádala první ročník Vi-
segrádské letní školy, které se v pol-
ském Krakově zúčastnily čtyři desít-
ky studentů a mladých lidí ze zemí
Visegrádské skupiny, Rumunska
a Ukrajiny. 



Nejvyšším orgánem sdružení je Val-
ná hromada, složená ze všech členů
sdružení, která se schází nejméně
jednou za rok. Valná hromada volí
Výbor a Dozorčí komisi a rozhodu-
je o všech zásadních otázkách čin-
nosti. Výbor je výkonným orgánem,
složeným z předsedy a dvou místo-
předsedů. Tříčlenná Dozorčí komi-
se kontroluje hospodaření a čin-
nost Asociace.

Výbor
Luboš Veselý, předseda
Antonín Berdych, místopředseda
Jan Marian, místopředseda 
(do 6.VI.2002)
Jan Šnaidauf, místopředseda 
(od 7.VI.2002)

Dozorčí komise
Michal Procházka, předseda
Pavel Musil (do 6.VI.2002)
Martin Špáta (do 6.VI.2002)
Věra Honusková (od 7.VI.2002)
Vlastislav Vilímek (od 7.VI.2002)

Fundraising: Věra Honusková
Public Relations: Václav Duda
Řízení lidských zdrojů: Pavel Sáňka
Webmaster a IT: Jiří Hrstka
Vedoucí kanceláře: Robert Zrzavecký

Kontakt
Asociace pro mezinárodní otázky
Truhlářská 12 110 00 Praha 1
Tel./fax: +420 224 81 34 60 
IČO: 65 999 533 

www.amo.cz
www.diplomacie.info 

členové AMO mají e–maily 
ve tvaru jmeno.prijmeni@amo.cz

Činnost AMO dlouhodobě podporují tyto společnosti:
E.ON Bohemia
Hotel Praha
Hasičská vzájemná pojišťovna
Minolta

OSPAP
Economic Service
Pavel Bedrník Gastro–Party–Servis 


