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Kdo jsme Činnost Hospodaření
Asociace pro mezinárodní otázky
(AMO, Asociace) je nevládní nezisko-
vou organizací, která usiluje o zvýšení
informovanosti a zájmu o problemati-
ku zahraniční politiky a světového
dění. AMO vytváří prostor pro nezá-
vislý výzkum a odbornou diskusi 
v těchto oblastech. S tímto cílem po-
řádá řadu výzkumných, vzdělávacích
a informačních projektů.

Již od roku 1998 Asociace organizuje
veřejné i uzavřené diskuse s českými
i zahraničními odborníky a osob-
nostmi veřejného života a pořádá
Pražský model Spojených národů
(PMUN), úspěšný vzdělávací pro-
gram pro české středoškoláky. AMO
rovněž provozuje internetové portá-
ly diplomacie.info a visegrad.info. 
Na konci roku 2003 bylo založeno
Výzkumné centrum AMO.

Hospodaření AMO za rok 2003 odpo-
vídalo rozvoji a rozšíření činnosti or-
ganizace v oblasti výzkumu i elektro-
nického publikování, jakož i v dal-
ších projektech. Vzrostl celkový roz-
měr příjmů i výdajů, hlavním zdro-
jem příjmů se staly grantové pro-
středky. 

AMO vede své účetnictví v podvoj-
né soustavě, která poskytuje lepší pře-
hled o struktuře příjmů a výdajů, při-
čemž se řídí obecnými předpisy plat-
nými pro neziskové organizace.

V roce 2003 činily výnosy
1.329.000,– Kč; kromě grantů byly
tvořeny výnosy z vlastní činnosti
a dary fyzických i právnických osob.
Nárůst výnosů oproti minulému ro-
ku představoval 520.500,– Kč, tedy
64,3 %.

Celkové vynaložené prostředky
činily 1.264.000,– Kč, náklady orga-
nizace byly především tvořeny pro-
středky pro konání VIII. ročníku
PMUN a rozvoj portálu Visegrad.info,
rovněž pak celoročním projektem
Diskusní fórum 2003 a další diskusní
činností mimo jeho rámec. Výzkum-
né centrum AMO, založené koncem
roku 2003, se na výdajích podílelo
projektem vědeckého grantu pro
MZV ČR. Provozní náklady organiza-
ce zůstávají na stejné procentní úrov-
ni a jejich růst odpovídá celkovému
rozvoji AMO. Změna oproti minulé-
mu roku znamenala zvýšení výdajů
o 519.000,–, tj. o 69,5 %.

Rozdíl mezi výnosy a příjmy bude
použit v souladu s adekvátními zá-
konnými předpisy a stanovami AMO
za účelem dalšího rozvoje činnosti
organizace v roce 2004. 

Finančním ředitelem AMO je An-

tonín Berdych. 
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Pražský model Spojených národů

Pražský model Spojených národů
(Model OSN, PMUN) je nejstarším
a největším vzdělávacím projektem
AMO, jehož se účastní studenti střed-
ních škol z celé ČR. Skupina přibliž-
ně šesti studentů vytvoří delegaci,
která v rámci Modelu zastupuje vždy
jeden členský stát OSN. V průběhu
pěti či šesti přípravných setkání se ti-
to mladí lidé seznamují se systémem
fungování světové organizace, prin-
cipy zahraniční politiky zastupované
země a vybranými otázkami, které
aktuálně řeší mezinárodní společen-
ství. Program každoročně vrcholí zá-
věrečnou konferencí, kde delegáti si-
mulují jednání vybraných orgánů
OSN a z pozice zastupovaného státu
hledají shodu nad řešením konkrét-
ních problémů současného světa. 

PMUN probíhá souběžně se škol-
ním rokem – zahájení každého roční-
ku proběhne v září, první přípravné
setkání pak v říjnu či listopadu; sa-
motná konference se koná na přelo-
mu března a dubna. Celkový počet
účastníků, zastupujících celkem více
než 50 členských států OSN, se pravi-
delně pohybuje v řádu několika set
studentů–delegátů. Na odborném za-
jištění spolupracují organizátoři
s dalšími organizacemi, v průběhu
ročníku pak pro jednotlivé výbory
přednášejí desítky renomovaných
odborníků. 

V roce 2003 probíhal VIII. ročník
PMUN, nad jehož dubnovou závěreč-
nou konferencí převzal záštitu před-
seda Valného shromáždění OSN Jan
Kavan a primátor Hl. m. Prahy Pavel
Bém. Po tradičním slavnostním zahá-
jení na Pražském hradě se jednání
delegátů přesunula do Hotelu Praha.
Výsledkem čtyřdenního jednání ne-
byly pouze schválené dokumenty,
svou formou obdobné těm, jež vzni-
kají na půdě OSN, ale i rozvoj znalos-
tí a dovedností každého účastníka.

V listopadu a prosinci 2003 pro-
běhla první tři přípravná setkání IX.
ročníku PMUN. Trvalý zájem studen-
tů je pro všechny organizátory vý-
zvou, aby nejen udrželi vysokou úro-
veň programu, ale aby rozvíjeli získa-
né zkušenosti ku prospěchu všech
účastníků.

Hlavním partnerem PMUN je 
Hotel Praha, dlouholetý poskytovatel
jednacích prostor pro závěrečnou
konferenci; dalšími partnery jsou 
Hasičská vzájemná pojišťovna, firmy
Minolta, Karlovarské minerální vody
a Pavel Bedrník Gastro-Party-Servis.

Hlavním koordinátorem PMUN

je Lukáš Marvan, koordinátorem

programových otázek je Jan Havrá-

nek, koordinátorem organizačních

otázek je Jan Černý. 



Výzkum Diskuse
VVýýzzkkuummnnéé  cceennttrruumm
Výzkumné centrum, které zastřešuje
odborné aktivity AMO, bylo ustaveno
v říjnu 2003. Prvním rozsáhlejším pro-
jektem Centra je výzkumný grant MZV
ČR, zaměřující se na výzkum spoluprá-
ce zemí Visegrádu v otázkách migrace
z východní a jihovýchodní Evropy. 

Na podzim roku 2003 zahájil svou
činnost i Program atlantických bez-
pečnostních studií (PASS), připravo-
vaný ve spolupráci s Pražským insti-
tutem pro bezpečnostní studia. První
akce v rámci projektu, mezinárodní
konference „NATO a širší Střední 
Východ“, se konala v říjnu 2003.
Účast světových osobností (V. Havel,
M. Albrightová, jordánský princ Has-
san bin Talal a další) zdůraznila vý-
znam této akce. V rámci PASS probíhá
široká spolupráce s obdobně oriento-
vanými americkými a evropskými
think-tanky.

Na základě podpory Nadace OSF
Praha a CEE Trust byly v Centru usta-
veny i další dva programy: Program
východoevropských výzkumů a Pro-
gram eurasijských výzkumů, v jehož
rámci bude v roce 2004 řešen vý-
zkumný grant MZV ČR, zaměřený na
oblast Střední Asie.

Ředitelem Výzkumného centra

AMO je Antonín Berdych.

DDiisskkuussnníí  ffóórruumm  22000033
Asociace pro mezinárodní otázky
zorganizovala v roce 2003 téměř tři
desítky veřejných diskusí, určených
odborné veřejnosti, studentům i dal-
ším zájemcům. Našimi hosty byli na-
příklad polský ministr zahraničních
věcí Włodzimierz Cimoszewicz, mi-
nistr zahraničních věcí Ukrajiny Ana-
tolij Zlenko, americký politolog Jos-
hua Muravchik či první náměstek mi-
nistra zahraničních věcí ČR a státní
tajemník pro evropské záležitosti Jan
Kohout.

Většina diskusí se konala v rámci
projektu Diskusní fórum 2003, který
podpořilo Velvyslanectví Nizozem-
ského království v České republice.
Diskuse v tomto projektu probíhaly
v šesti tematických okruzích, týkají-
cích se zahraniční politiky České re-
publiky, jejího postavení v meziná-
rodních organizacích a v EU, zahra-
niční rozvojové pomoci či meziná-
rodních aspektů zdravotní péče a ro-
le České republiky v těchto oblas-
tech. Nad rámec Diskusního fóra
2003 proběhly především diskuse
věnované válečným událostem v Irá-
ku a problematice Blízkého a Dálné-
ho východu. 

Shrnutí z jednotlivých diskusí
jsou k dispozici na našich webových
stránkách.

Pravidelně se také konaly uzavře-
né diskuse, určené členům a spolu-
pracovníkům Asociace.

Vedoucí projektu veřejných dis-

kusí je Romana Lantorová.

SSeettkkáánníí  ss vveellvvyyssllaannccii
V rámci projektu probíhají diskuse
především s nově jmenovanými ve-
doucími zastupitelských úřadů v Čes-
ké republice. Témata diskusí se za-
měřují na aktuální otázky zahraniční
politiky jejich země a na perspektivy
vzájemných vztahů s Českou republi-
kou. Projekt je orientován především
na diplomatickou obec, zástupce
státních institucí a podnikatelské sfé-
ry, odbornou veřejnost, média a stu-
denty. 

V roce 2003 jsme uskutečnili
setkání s velvyslankyní Nizozemské-
ho království a s velvyslancem
Kanady.

Vedoucí projektu Setkání s velvy-

slanci je Anna Kharitonová.

>““DDiisskkuussee,,  kkuullaattéé  ssttoollyy  ii  ddaallššíí  aakkccee  aa  pprroojjeekkttyy  AAMMOO  jjssoouu  vvžžddyy  vveelliiccee
ddoobbřřee  zzoorrggaanniizzoovváánnyy  aa  vvyyzznnaaččuujjíí  ssee  vvyyssookkoouu  ooddbboorrnnoouu  úúrroovvnníí..““

Jiří Vykoukal, ředitel Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy



Portály diplomacie.info a visegrád.info
ddiipplloommaacciiee..iinnffoo
Portál www.diplomacie.info zazna-
menal v minulém roce další rozvoj.
Stránky jsou určeny všem zájemcům
o mezinárodní dění z řad akademic-
ké obce, státní správy, diplomatic-
kého sboru atd. O jeho rostoucí obli-
bě svědčí statistiky návštěvnosti, 
které vykazují mnoho desítek přístu-
pů denně.

Server kromě informací o Aso-
ciaci a jejích aktuálních akcích
a projektech dále nabízí rozsáhlou
databázi odkazů k většině zemí svě-
ta a dalším tématům. Počet položek
v současnosti přesahuje dvě tisícov-
ky odkazů. Analogicky funguje adre-
sář institucí v ČR, kde mohou zahra-
niční i čeští návštěvníci nalézt kon-
takt na příslušné instituce se vzta-
hem k mezinárodnímu dění (média,
velvyslanectví, knihovny atd.). Obě

databáze jsou přístupné v češtině
i angličtině.

Významnou součást portálu tvo-
ří archiv publikací s tématy z oblas-
ti mezinárodní politiky (aktuální
články, rozsáhlejší studie či podkla-
dové materiály), jejichž počet se za
rok 2003 výrazně zvýšil. Autory
publikací byli jak členové a spolu-
pracovníci AMO, tak i externí od-
borníci, a nově též významné osob-
nosti mezinárodní scény. Portál ob-
sahuje i řadu dalších interaktivních
prvků.

Vedoucím projektu diploma-

cie.info je Jan Šnaidauf.

vviisseeggrráádd..iinnffoo
Portál www.visegrad.info publikuje
analýzy a články o spolupráci zemí
Visegrádské čtyřky a dalších téma-
tech spojených s regionem střední

Evropy. Informace na těchto strán-
kách jsou dostupné širokému okru-
hu čtenářů v češtině či slovenštině,
maďarštině, polštině a angličtině.
Autory publikací jsou čeští i zahra-
niční přispěvatelé. Projekt je podpo-
rován Mezinárodním visegrádským
fondem.

Vedoucí projektu Visegrad.info

je Hana Valentová.



SSttrruukkttuurraa  AAssoocciiaaccee

VVýýbboorr  
Do 9. 9. 2003:
Luboš Veselý, předseda
Antonín Berdych, místopředseda
Michal Procházka, místopředseda

Od 10. 9. 2003:
Antonín Berdych, předseda
Jan Marian, místopředseda
Jan Šnaidauf, místopředseda

DDoozzoorrččíí  kkoommiissee
Věra Honusková, předsedkyně
Vlastislav Vilímek
Šárka Cihelková (do 9. 9. 2003) 
Jan Havránek (od 10. 9. 2003)

Fundraising: Daniela Zrucká
Public relations: Václav Duda
Řízení lidských zdrojů: Pavel Sáňka
Webmaster a IT: Jiří Hrstka
Vedoucí kanceláře: Robert Zrzavecký

KKoonnttaakktt
Asociace pro mezinárodní otázky 
Žitná 27
110 00 Praha 1 
Tel./fax: +420 224 813 460
IČO: 65 999 533 

www.amo.cz
www.diplomacie.info
www.visegrad.info

Členové AMO mají e-maily ve formátu: jmeno.prijmeni@amo.cz.

AAMMOO  dděěkkuujjee  ssvvýýmm  ppaarrttnneerrůůmm::
Hotel Praha
Hasičská vzájemná pojišťovna
Karlovarské minerální vody
Minolta
Pavel Bedrník Gastro-Party-Servis

ČČiinnnnoosstt  AAMMOO  ppooddppoorruujjíí::
Nadace OSF Praha / CEE Trust
Mezinárodní visegrádský fond
Velvyslanectví Nizozemského království v Praze
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Sdružení Kontinenty
Konrad-Adenauer-Stiftung
Friedrich-Naumann-Stiftung D
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