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Vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává Výroční zpráva Asociace pro 

mezinárodní otázky za rok 2007. Rád bych využil této příležitosti 

a uvedl tento přehled několika svými komentáři.

Rok 2007 byl pro naši organizaci zásadní a přelomový. I nadále 

jsme pokračovali v práci na stávajících projektech, mnohé jsme 

inovovali či rozšířili a rovněž zahájili i některé nové. Zejména se 

rozvíjely projekty transformační spolupráce, kde se podařilo využít 

cenných zkušeností z předchozích let. 

V roce 2007 se také úspěšně uzavřel první ročník Pražského 

studentského summitu, který tak je největším vzdělávacím 

projektem AMO a těší se mimořádného zájmu účastníků i médií. 

Zdar prvního ročníku byl dobrým předpokladem pro rozvoj naší 

vzdělávací činnosti i v dalších letech.

Výzkumné centrum AMO, garant odborných aktivit celé 

organizace, vydalo celou řadu zajímavých a kvalitních publikací, 

článků, studií a dalších textů, které se týkaly aktuálních témat 

zahraniční politiky. Analytici Asociace často vystupovali v médiích 

a přispívali tím k růstu povědomí o naší organizaci.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se o tyto 

výsledky zasloužili. Členové a spolupracovníci AMO, kteří 

věnovali své znalosti, zkušenosti, energii i čas na práci ve všech 

projektech, dělají záslužnou a potřebnou práci. Jsem proto rád, že 

tento fakt oceňují zejména ti, na něž je tato činnost směřována. 

Rok 2007 byl ale důležitý i z hlediska vývoje ve struktuře 

Asociace. V souvislosti s mnohaletým rozvojem, nárůstem 

počtu členů i pracovníků se ukázaly jako potřebné i další změny 

v organizaci samotné. 

Proto Valná hromada Asociace pro mezinárodní otázky 

schválila v červnu 2007 úpravu stanov a řídících struktur 

organizace. Byla zvolena Správní rada, která následně jmenovala 

novou výkonnou ředitelku.

Tato výroční zpráva dává přehled o všem zajímavém, co 

Asociace v roce 2007 vykonala. Doufám, že se stane další 

inspirací pro všechny zájemce o činnost AMO, naše partnery, 

spolupracovníky i příznivce a že je bude motivovat k tomu, aby 

nám své sympatie věnovali i nadále.

Antonín Berdych

předseda Správní rady

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, 

think-tank, působící v oblasti mezinárodních vztahů více než 

deset let. Jejím posláním je přispívat k hlubšímu porozumění 

mezinárodnímu dění. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci 

idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, 

porozumění a tolerance mezi lidmi.

Asociace zprostředkovává dialog mezi zástupci široké 

veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky 

a byznysu. Dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky 

o mezinárodní otázky a poskytuje jim informace nezbytné pro 

utváření vlastního názoru na současné mezinárodní problémy.

Svou činnost soustředí Asociace pro mezinárodní otázky do 

třech základních piliřů:

Výzkum

Vzdělání

Podpora otevřené společnosti

Úvod O nás
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Asociace pro mezinárodní otázky se snaží neustále 

zkvalitňovat své odborné zázemí, které je jedním ze 

základních předpokladů pro naplňování poslání a cílů 

Asociace. Výzkumné centrum se soustředí na výzkum, analýzu 

a popularizaci výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů.

Centrum poskytuje nezávislé odborné analýzy, vytváří 

prostor pro odbornou i veřejnou diskusi o problémech 

mezinárodní politiky a navrhuje jejich možná řešení. Svou 

činnost zaměřuje zejména na euroatlantický prostor, oblast 

východní Evropy, Blízkého a Dálného východu a celý americký 

kontinent. Mezi témata výzkumné činnosti Centra patří 

mimo jiné česká zahraniční politika, energetická bezpečnost 

a Evropská politika sousedství.

V Asociaci působí tým odborníků na konkrétní regiony 

a témata, kteří absolvovali prestižní studijní programy v České 

republice i v zahraničí. Analytici řeší vědecké projekty, píší 

studie, komentují mezinárodní dění v médiích a poskytují 

odborné poradenství.

AKCE

Energetická bezpečnost a transformace energetického 

sektoru v zemích střední a východní Evropy

12. září 2007, Evropský dům, Praha 

Kulatý stůl

Hosté: William F. Martin, bývalý náměstek ministra energetiky 

Spojených států amerických / Grzegorz Gromadzki, Nadace 

Stefana Batoryho, Polsko / Stepan Grigoryan, Analytické centrum 

pro globalizaci a regionální spolupráci, Arménie / Ion Preașca, 

Magazín Energia, Moldavsko / Alaksandar Stralcou, Národní rada 

Běloruské lidové fronty, Bělorusko / Andras Déak, Maďarský 

institut mezinárodních vztahů, Maďarsko / Anna Chukhay, Institut 

pro výzkum ekonomiky a politického poradenství, Ukrajina 

/ Ondřej Liška, předseda Výboru pro evropské záležitosti 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR / Rafał Miland, Ministerstvo 

hospodářství Polské republiky / Luboš Veselý, Asociace pro 

mezinárodní otázky, ČR

Energetická bezpečnost je jedním z nejvíce diskutovaných 

geopolitických témat posledních let, zvláště pak v zemích 

Evropské unie. Evropské státy čelí rostoucí závislosti na 

dovozu zemního plynu a ropy, což sebou přináší celou řadu 

bezpečnostních rizik. 

Účastníci expertního setkání se shodli, že diverzifi kace 

energetických zdrojů je pro státy střední a východní Evropy nezbytná. 

Zejména by mělo dojít ke snížení závislosti na ruském zemním plynu. 

Na tento fakt musí být brán ohled i při transformaci energetického 

sektoru v regionu. Přesto by však bylo chybou omezovat současnou 

debatu pouze na energetickou závislost na Rusku, protože Rusko 

je stejně tak závislé na svých evropských odběratelích.Většina 

panelistů však dále s politováním konstatovala, že společná řeč 

mezi státy Evropské unie, která by vedla k posílení pozice Evropy 

na globálním energetickém trhu, je zatím v nedohlednu.

Perspektivy vztahů Evropské unie a Ruska

21. prosince 2007, Hotel Savoy, Praha

VIP diskuse

Hosté: Tomáš Pojar, první náměstek ministra zahraničních věcí ČR 

/ Sergej V. Jastržembský, poradce prezidenta Ruské federace

Současné vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií jsou 

„opotřebované“ a je nutné vytvořit nový rámec pro spolupráci 

v nadcházejících dvaceti letech. Těmito slovy se vyjádřil poradce 

ruského prezidenta Sergej Jastržembský k perspektivám rusko-

unijních vztahů. Tomáš Pojar zdůraznil nutnost dialogu mezi 

Ruskem a EU. Evropská unie si podle Pojara potřebuje vyjasnit 

východní dimenzi zahraniční politiky Evropské unie, a to právě ve 

vztahu k Ruské federaci.

Ve vztazích mezi Ruskem a EU hraje významnou roli 

hospodářská spolupráce. Podle Sergeje Jastržembského je 

Evropská unie pro Rusko jedničkou mezi obchodními partnery. 

Důležitým tématem je energetika. Jastržembský zdůraznil 

snahu Ruska zvýšit objem dodávek energie do EU a zároveň 

diverzifi kovat zdroje určené pro vývoz.

Populismus ve střední Evropě

22. listopadu 2007, Černínský palác, Praha

Mezinárodní konference

Hosté: Klaus von Beyme, Ruprecht-Karls-Universität 

v Heidelbergu, Německo / Bojan Bugarič, Univerzita v Lublani, 

Slovinsko / Jiří Dienstbier, bývalý ministr zahraničních věcí, 

ČR / Marie Gailová, občanské sdružení Romodrom, ČR / Josef 

Jařab, bývalý předseda Zahraničního výboru Senátu Parlamentu 

ČR / Tomáš Kafka, Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Michal 

Kopeček, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / Eduard Kukan, bývalý 

ministr zahraničních věcí, Slovensko / Kai-Olaf Lang, Stiftung 

Wissenschaft und Politik, Německo / Ondřej Liška, předseda 

Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR / Paul Luif, Österreichische Institut für Internationale Politik, 

Rakousko / Maria Marczewska – Rytko, Univerzita Marie Curie-

Sklodowské v Lublině, Polsko / Juraj Marušiak, Slovenská 

akademie věd, Slovensko / Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné 

otázky, Slovensko / Václav Nekvapil, Asociace pro mezinárodní 

otázky, ČR / Eduard Outrata, bývalý místopředseda Senátu 

Parlamentu ČR / Jiří Pehe, New York University in Prague, ČR / 

Alice Savovová, Asociace pro mezinárodní otázky, ČR / Michael 

Shafi r, Univerzita Babes-Bolyai, Rumunsko / Soňa Szomolányi, 

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko / Jiří Musil, 

Univerzita Karlova v Praze, ČR / Cyril Svoboda, ministr vlády ČR / 

Eva van de Rakt, Heinrich Boell Stiftung, ČR

Vědecká konference „Populismus ve střední Evropě“ poskytla 

jedinečnou příležitost předním politikům, politologům 

a sociologům ze zemí střední Evropy diskutovat o následcích, 

které s sebou v posledních letech přinesl nárůst populismu 

v řadě těchto zemí. Panelisté se mimo jiné snažili analyzovat 

důvody, jež vedly k nárůstu preferencí populistických stran ve 

středoevropských zemích, a to zejména po vstupu států regionu 

do Evropské unie v roce 2004. 

Účastníci konference se dále snažili identifi kovat společné 

znaky, které při zohlednění historických a ideologických 

okolností vedou k podobným formám populistických tendencí 

v mnohdy velmi odlišných společnostech střední Evropy. Většina 

účastníků konference se shodla, že populismus je přímým 

důsledkem nepříznivého stavu, kdy hlavní politické strany 

Výzkum
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selhávají v komunikaci, uzavírají se do sebe a ztrácejí tak kontakt 

s veřejností, jejíž podstatná část se cítí opomíjena.

Priority české zahraniční politiky

10. května 2007, Institut CERGE-EI, Praha

Výroční přednáška ministra

Host: Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR

„Česká zahraniční politika musí být konzistentní a čitelná pro 

všechny zahraniční partnery,“ těmito slovy vyjádřil ministr 

zahraničních věcí jeden z nejdůležitějších principů české 

diplomacie. Jejím základním pilířem je ukotvení v euroatlantických 

strukturách – v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Současně 

však nelze zapomínat na sousední státy, které jsou z geopolitického 

hlediska pro postavení Česka na mezinárodní scéně klíčové. 

Pokud jde o priority zahraniční politiky, Česká republika 

se dlouhodobě profi luje jako obránce lidských práv a kritik 

nedemokratických režimů. Tímto postojem si získává respekt 

na mezinárodní scéně. Podle ministra Schwarzenberga je další 

zásadní prioritou české zahraniční politiky rozšiřování Evropské 

unie, zejména pak o země západního Balkánu.

Volební rok 2006: Latinská Amerika na rozcestí?

23. listopadu 2007, Vysoká škola ekonomická, Praha

Mezinárodní konference

Hosté: Radek Buben, Univerzita Karlova v Praze / Vladimíra 

Dvořáková, Vysoká škola ekonomická v Praze / Jan Haisman, 

Univerzita Hradec Králové / Jiří Chalupa, Univerzita Palackého 

v Olomouci / Jan Klíma, Univerzita Hradec Králové / Karel Kouba, 

Univerzita Palackého v Olomouci / Andrés Malamud, Universidade 

de Lisboa / Petra Měšťánková, Univerzita Palackého v Olomouci /

Jan Němec, Vysoká škola ekonomická v Praze / José A. Sanahuja, 

Universidad Complutense de Madrid / Petr Somogyi, Univerzita 

Karlova v Praze / Pavlína Springerová, Univerzita Hradec Králové / 

Lenka Špičanová, Univerzita Hradec Králové

V období od listopadu 2005 do prosince 2006 proběhly 

prezidentské volby ve dvanácti státech amerického kontinentu. 

Jelikož většina latinskoamerických zemí má silný prezidentský 

systém, volby výrazně ovlivnily budoucí směřování subkontinentu 

v horizontu čtyř až šesti následujících let. Uskutečnily se napříč 

celou Amerikou zahrnujíce největší státy jako je Brazílie či Mexiko, 

ale i další významné státy (Chile, Kolumbii, Venezuelu a Peru).

Jak se vítězové staví k palčivým problémům regionu, 

jakými jsou chudoba, korupce, vlastnictví přírodních zdrojů 

či nezaměstnanost? Odpověď na tuto otázku hledali přední 

iberoamerikanisté. Účastníci konference prezentovali podrobné 

případové studie zemí, kde proběhly volby. Akademici také 

hodnotili dopady voleb v kontextu amerického kontinentu.

Konferenci pořádala Asociace ve spolupráci s Univerzitou 

Hradec Králové a Vysokou školou ekonomickou v Praze.

PUBLIKACE

Agenda pro českou zahraniční politiku 2008

Antonín Berdych, Václav Nekvapil, Luboš Veselý (ed.)

ISBN 978-80-87092-05-7

Asociace pro mezinárodní otázky každoročně vydává publikaci 

„Agenda pro českou zahraniční politiku“, jejímž cílem je otevírat 

širokou diskusi o cílech a prostředcích české zahraniční politiky 

v nadcházejícím roce. Publikace pokrývá všechny důležité oblasti, 

mimo jiné Evropskou unii, transatlantické vztahy, ekonomickou 

diplomacii, bezpečnostní a obrannou politiku nebo rozvojovou 

a transformační spolupráci.

Kromě konkrétních doporučení pro rok 2008 nabízí kniha 

i kritické ohlédnutí za působením České republiky na mezinárodní 

scéně v roce 2007. Agenda tak může být zároveň zdrojem pro 

sledování vývoje české diplomacie v delším časovém úseku.

Agenda je oceňována představiteli české diplomacie pro její 

přínos ke kultivovanému dialogu o české zahraniční politice. Těší 

se také značnému zájmu zahraničních misí v České republice 

a je vyhledávána členy Parlamentu, zástupci politických stran, 

akademiky a novináři. Slouží také studentům ekonomie, politologie 

a mezinárodních vztahů.

Demokratizace ve vnějších vztazích Evropské unie

Jan Šnaidauf (ed.)

ISBN 978-80-903468-8-8

Sborník „Demokratizace ve vnějších vztazích Evropské unie“ 

navazuje na výroční konferenci uspořádanou Asociací v září roku 

2006. Konference přivedla dohromady zástupce akademického 

sektoru, politiky, představitele Evropské unie a think-tanků 

z Evropy, Spojených států a zemí zahrnutých v Evropské politice 

sousedství.

Publikace zachycuje pohledy jednotlivých panelistů, mezi 

kterými nechyběl například Ralph Dahrendorf, sociolog a člen 

britské Sněmovny lordů.

Analytici v médiích

Celkem 312

TV 77

Rozhlas 80

Celostátní deníky 24

Regionální deníky 18

Internetové zpravodajství 68

Týdeníky 38

Měsíčníky 4

Ostatní 3
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Přehled akcí uskutečněných v roce 2007

název akce datum

Ukrajina na cestě do NATO a EU leden

Priority německého předsednictví leden

Quo Vadis, Nikaragua? únor

Agenda pro českou zahraniční politiku únor

Postavení žen v Afghánistánu březen

Muslimské menšiny v EU březen

Role Ruska v evropské energetické bezpečnosti duben

Hamás a současná situace v Palestině duben

Současná ekonomická diplomacie ČR květen

Jak dál s Evropskou ústavou? květen

Priority české zahraniční politiky květen

Východní politika EU: středoevropský pohled květen

Čína a EU červen

Priority českého předsednictví v Radě EU červen

Evropská politika prezidenta Sarkozyho červen

Jaké bylo německé předsednictví červen

Energetická bezpečnost a transformace září

Předpoklady pro výkon předsednictví září

Nové výzvy pro společenskou odpovědnost fi rem říjen

Zimbabwe: umění a politika říjen

Muslimové na západě: inkluze vs. sekluze? říjen

Současná zahraniční politika Íránu říjen

Ekonomika ČR po vstupu do eurozóny říjen

Izraelská zahraniční politika a vztahy s EU listopad

Populismus ve střední Evropě listopad

Volební rok 2006: Latinská Amerika na rozcestí? listopad

Vnější vztahy Evropské unie prosinec

Perspektivy vztahů Evropské unie a Ruska prosinec

Přehled publikací vydaných v roce 2007

název publikace typ autor datum

Hrozí vznik plynového kartelu 

ovládaného Ruskem?

research paper Michal Roškanin leden

New EU Russia Framework 

Agreement and the Polish Veto

research paper Maria Staszkiewicz leden

Postavení ruské menšiny 

v Kazachstánu

research paper Michal Kohút leden

Střední Evropa na cestě 

k efektivní rozvojové pomoci

research paper Jana Hecová únor

Spolupráce nebo závislost? Vztah 

běloruské ekonomiky k Rusku

research paper Karel Svoboda únor

US based Islamist Network: 

Presence in Cyberspace 

and Online Projects

research paper Simona Hlaváčová únor

Democratization in EU 

External Policies

kniha Jan Šnaidauf (ed.) únor

Energetická politika Ruské 

federace

research paper Alexandra Peťková březen

Can the Stronghold Withstand 

an Economic Attack? 

The Challenges and Prospects of 

the Belarusian Economy in the 

Near Future

research paper Yakov Minkov duben

Effectiveness of the Policy of 

Targeted Killing

research paper Lenka Kovačovská duben

Berlínská deklarace: komparace 

textu a okolnosti jejího přijetí

research paper Zuzana Martykánová květen

Where are the Limits of Vertical 

Integration? – Means, Positions 

and Approaches toward the EU 

Deepening

research paper Maria Staszkiewicz květen

European Union's Energy (In)

Security – Dependency on Russia

research paper Lenka Kovačovská červen

Na křižovatce se zamrzlým 

semaforem? – Náhorní Karabach 

v roce 2007

research paper Ondřej Ditrych červenec

Antisemitismus v současné 

Evropě: staré téma v nových 

konceptech

research paper Václav Nekvapil srpen

Německé koncepty ke Společné 

bezpečnostní a zahraniční 

politice: civilní dimenze?

research paper Jan Prášil srpen

Další rozšiřování Evropské unie: 

kdo, kdy a proč?

research paper Ivana Jemelková srpen

Priority České republiky 

v souvislosti s předsednictvím 

Radě EU

policy paper Lukáš Soukup září

The EU's Energy Cooperation 

with China in the Field of Clean 

Coal Technology

research paper Pavel Zástěra říjen

Evropská unie a Jižní Kavkaz research paper Michal Thim prosinec

The Wind of Changes 

in Belarusian Economy

research paper Volha Dudko prosinec

Média, náboženství 

a blízkovýchodní konfl ikt

research paper Václav Nekvapil prosinec

Evropská unie a Rusko: 

sňatek z rozumu?

research paper Jakub Kulhánek prosinec

Mezi Východem a Západem: 

zahraničněpolitické směřování 

Běloruska a jeho perspektivy

research paper Luboš Veselý prosinec

Rozšíření Schengenského 

prostoru

briefi ng paper Vít Nejedlo prosinec

Evropská unie a Turecko policy paper Michal Thim prosinec

Agenda pro českou zahraniční 

politiku 2008

kniha Antonín Berdych, 

Václav Nekvapil, 

Luboš Veselý (ed.)

prosinec
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Spektrum vzdělávacích aktivit Asociace pro mezinárodní 

otázky je velmi široké. Její vzdělávací projekty jsou určeny jak 

studentům středních a vysokých škol z celé České republiky, 

tak jejich pedagogům.

Asociace každoročně organizuje Pražský studentský 

summit, celoroční vzdělávací program pro čtyři stovky českých 

studentů. Dále seznamuje studenty s tematikou Evropské unie 

a rozvojové spolupráce, pořádá semináře pro středoškolské 

pedagogy a další akce. Ve svých aktivitách klade Asociace pro 

mezinárodní otázky důraz na alternativní vzdělávací metody.

Pražský studentský summit

2006/2007, Vysoká škola ekonomická, Kongresové centrum, 

Hotel Ambassador – Zlatá Husa, Praha

Vzdělávací program pro více než 400 českých studentů

Asociace dlouhodobě usiluje o zvyšování úrovně svých 

vzdělávacích aktivit, které se snaží rozšiřovat stále většímu počtu 

zájemců. Z tohoto pohledu byl akademický rok 2006/2007 pro 

vzdělávací činnost Asociace rokem přelomovým. Na tradici 

úspěšného Pražského modelu Spojených národů navázal Pražský 

studentský summit, nad kterým převzal záštitu místopředseda 

vlády ČR Alexandr Vondra.

Základní idea Pražského studentského summitu spočívá 

v interakci více než čtyř stovek studentů středních a vysokých 

škol z celé České republiky, kteří simulují jednání tří klíčových 

mezinárodních organizací – OSN, NATO a Evropské unie. Jako 

diplomatičtí zástupci jednotlivých států se studenti pokoušejí 

řešit aktuální problémy různých částí světa. Během celoročního 

programu si zdokonalují své rétorické schopnosti a rozšiřují 

všeobecný přehled. Pražský studentský summit tak studenty 

připravuje na další studijní a profesní život.

Vedle tradičního Pražského modelu OSN tvoří Summit 

Model NATO a Model Evropské unie. Model OSN je určen 

středoškolákům. Stejně tak Model NATO, jehož jednacím 

jazykem je ale angličtina. Účastníky Modelu Evropské unie jsou 

vysokoškolští studenti.

Workshopy

Myšlenka Summitu byla realizována v průběhu celého 

akademického roku 2006/2007 v několika rovinách. Slavnostní 

konferenci předcházela série přípravných setkání - workshopů, 

které se odehrávaly v reprezentativních prostorách Vysoké školy 

ekonomické v Praze. Smyslem workshopů je studenty seznámit 

blíže s odbornými tématy ze světa mezinárodních organizací 

a zprostředkovat jim také setkání se zajímavými hosty.

O své zkušenosti se tradičně přichází podělit hosté z vrcholné 

politiky a diplomacie. Nechyběli mezi nimi ministři Cyril Svoboda 

a Jiří Šedivý, bývalý evropský komisař Pavel Telička, poslanec 

Evropského parlamentu Jan Zahradil nebo někdejší poradce 

amerického prezidenta Reagana William F. Martin.

Konference

Vrcholem celoroční přípravy studentů je čtyřdenní konference, 

která je pro studenty „opravdovým” diplomatickým jednáním. 

Slavnostní zahájení se uskutečnilo 30. března 2007 v pražském 

Hotelu Ambassador. Studenty přivítali ministryně školství Dana 

Kuchtová, německý velvyslanec Helmut Elfenkämper nebo 

profesor washingtonské University of Defense Larry Chalmer.

Po zahájení se jednání přesunula do Kongresového centra 

Praha. Studenti zde nevystupovali za sebe, ale za stovku zemí 

celého světa. Jejich úkolem bylo nejen zvládnout často poměrně 

složitou problematiku, ale také navrhnout vlastní řešení a vyjednat 

pro něj podporu mezi svými kolegy.

Mezi tématy Modelu OSN bychom nalezli například situaci 

v jihosúdánském Dárfúru, udržitelný rozvoj, peacekeepingové mise 

OSN nebo poválečnou obnovu Iráku. Model NATO se zabýval 

zejména misí ISAF v Afghánistánu. Jednání Modelu Evropské 

unie dominovaly otázky vztahu EU k palestinské vládě vedené 

radikálním hnutím Hamás nebo energetické bezpečnosti Evropy.

Pražský studentský summit podpořila celá řada partnerů, mimo 

jiné Nadace Educa jako generální partner Pražského modelu OSN, 

Komerční banka jako hlavní partner Pražského modelu OSN, 

Severoatlantická aliance, Velvyslanectví Velké Británie v Praze, 

Zastoupení Evropské komise v ČR či Německé velvyslanectví 

v Praze. Mezi nejvýznamnější partnery patřily dále Vysoká 

škola ekonomická v Praze, Kongresové centrum Praha a Hotel 

Ambassador - Zlatá Husa.

II. ročník Pražského studentského summitu zahájila Asociace 

v září 2007 a potrvá až do jara 2008.

Více informací o Pražském studentském summitu naleznete na 

www.studentsummit.cz.

Vnější vztahy Evropské unie

12. prosince 2007, CEELI Institute, Praha

Studentská konference

Vnější vztahy Evropské unie byly tématem studentské konference, 

jejímž prostřednictvím chtěla dát Asociace pro mezinárodní 

otázky prostor českým studentům středních a vysokých škol 

k prezentování jejich odborných výstupů.

V první části konference přednesli své příspěvky vybraní 

studenti českých středních škol, kteří jednali na téma Turecko 

a Evropská unie. Druhé části se účastnili čtyři vysokoškoláci, 

kteří debatovali o vnějších vztazích EU. Diskuse se točila zejména 

okolo postavení Evropské unie v roli globální mocnosti, dotkla se 

ale i dalších témat, jako jsou energetická bezpečnost a význam 

západního Balkánu pro stabilitu Evropy.

Jak učit o EU?

20. listopadu 2007, Asociace pro mezinárodní otázky, Praha 

Seminář pro středoškolské pedagogy

Na přelomu roku 2007 a 2008 uspořádala Asociace dva semináře 

pro středoškolské pedagogy nazvané „Jak učit o EU?“. Semináře 

byly součástí širšího projektu s názvem Participative European 

Citizenship podpořeného Evropským parlamentem.

Programová náplň byla rozdělena do několika tematických 

částí. První blok se zabýval metodickými aspekty výuky 

o evropské problematice a historii evropské integrace. Druhý 

byl zaměřen na institucionální rámec a politiky EU. Poslední 

programová část byla věnována České republice jako členskému 

státu EU a perspektivám evropské integrace. Přednášejícími byli 

členové a analytici Asociace pro mezinárodní otázky.

Mezi účastníky převažovali pedagogové z regionů. Každý z nich 

získal po skončení semináře osvědčení o absolvování této vzdělávací 

akce. Asociace v minulosti vydala i knižní příručku pro středoškolské 

učitele, která obsahuje ucelený přehled o historii evropského 

integračního procesu a pracovní listy pro praktické použití ve výuce.

Vzdělání
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Asociace pro mezinárodní otázky pořádá od roku 

2005 mezinárodní vzdělávací projekty na podporu 

otevřené společnosti. Asociace tak vyšla vstříc potřebě 

východoevropských partnerů seznámit se s mezinárodními 

zkušenostmi a moderními trendy v neziskovém a vzdělávacím 

sektoru. Velkému zájmu se těšily zejména české zkušenosti 

s procesem transformace společnosti.

Asociace pro mezinárodní otázky podporuje rozvoj 

občanské společnosti a chce svými aktivitami přispět také 

k posilování dobrých vztahů mezi Českou republikou a dalšími 

zeměmi, zejména v regionu středovýchodní Evropy.

Stáže Pavla Tigrida

Asociace realizovala v roce 2007 druhý ročník vzdělávacího 

projektu Stáže Pavla Tigrida, který byl podpořen americkou nadací 

National Endowment for Democracy. Cílem projektu je umožnit 

mladým běloruským aktivistům získat praktické zkušenosti 

a teoretické poznatky o fungování státních institucí a neziskového 

sektoru v České republice. 

Vzdělávací program byl rozdělen do čtyř bloků, během kterých 

stážisté absolvovali řadu přednášek a setkání s představiteli 

státního a neziskového sektoru: život disentu a české zkušenosti 

z procesu transformace, politický systém a místní samospráva, 

neziskový sektor v ČR, členství v EU a NATO.

Nedílnou součástí projektu jsou měsíční stáže jednotlivých 

účastníků v nevládních organizacích nebo u senátorů Parlamentu 

ČR v souladu s jejich zaměřením, které jim pomáhají získat 

praktické poznatky s fungováním neziskového sektoru 

a politických stran. Tyto aktivity jsou doplněny intenzivní výukou 

anglického jazyka a workshopy, které jsou zaměřeny na efektivní 

fungování nevládních organizací a grantovou problematiku.

Důležitou součástí jejich pobytu v České republice je rovněž 

předávání informací o dění v Bělorusku české veřejnosti. 

Stážisté měli možnost diskutovat o situaci v Bělorusku mimo jiné 

s premiérem Mirkem Topolánkem, místopředsedou Senátu Petrem 

Pithartem či ministrem Cyrilem Svobodou.

Evropská alternativa pro běloruské školy

Asociace pro mezinárodní otázky dlouhodobě podporuje 

fungování Euroklubů při běloruských školách. Ve spolupráci 

s učiteli a vedoucími Euroklubů se spolupodílí na vytváření 

metodik pro učitele, organizování soutěží pro žáky a vydávání 

časopisu Eurabelarus.

Značná pozornost je věnována zejména podpoře a dalšímu 

vzdělávání aktivních učitelů, kterým často chybí reálná představa 

o životě v zemích Evropské unie. Asociace pořádá semináře 

v regionálních běloruských městech, kde vystupují čeští experti 

na problematiku Evropské unie a vzdělávání. Deseti seminářů se 

zúčastnilo více než 250 učitelů a jejich studentů. Nejaktivnější 

vedoucí Euroklubů pak mají možnost zúčastnit se týdenní 

vzdělávací cesty do České republiky, kde absolvují intenzivní 

program zaměřený na nové trendy ve vzdělávání a integraci 

problematiky EU do výuky. Učitelé rovněž navštíví české školy, 

kde mají možnost v neformální atmosféře diskutovat své postřehy 

se svými českými kolegy.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních 

věcí ČR a je spolufi nancován partnerskými organizacemi.

Evropská alternativa pro východní Ukrajinu

V únoru 2007 Asociace ve spolupráci s ukrajinskými partnery 

zahájila projekt Evropská alternativa pro východní Ukrajinu. 

Projekt je zaměřen na významné názorové vůdce, kteří mají 

potenciál oslovit širší veřejnost, jež není zvyklá aktivně vyhledávat 

informace. Pro novináře regionálních médií a středoškolské učitele 

Asociace zorganizovala v Doněcku, Charkově a Luhaňsku tři 

celodenní semináře k problematice členství ČR v Evropské unii 

a NATO. Těchto seminářů se zúčastnilo téměř dvě stě posluchačů. 

Dvanáct nejaktivnějších účastníků semináře bylo vybráno 

k týdenní studijní cestě do Česka, kde se zúčastnili cyklu 

přednášek k členství ČR v EU a NATO. Se svými profesními 

kolegy měli možnost diskutovat dopady českého členství v obou 

organizacích.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních 

věcí ČR a je spolufi nancován partnerskými organizacemi.

Otevřená společnost
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Náklady

Výnosy

Asociace děkuje všem, se kterými měla možnost v roce 2007 

spolupracovat.

Instituce

Atlantic Treaty Association

CERGE-EI

CEELI Institute

České sdružení pro Spojené národy

Česká tisková kancelář

Evropský parlament

Friedrich Naumann Stiftung

Heinrich Boell Stiftung

Informační centrum OSN v Praze

Informační centrum o NATO v Praze

International Visegrad Fund

Jagello 2000

Nadace Educa

Nadace Forum 2000

National Endowment for Democracy

Open Society Fund Praha

Prague Security Studies Institute

Robert Bosch Stiftung

Sdružení Kontinenty

Severoatlantická aliance

Stefan Batory Foundation

Velvyslanectví Francie v ČR

Velvyslanectví Kanady v ČR

Velvyslanectví Německa v ČR

Velvyslanectví Polska v ČR

Velvyslanectví USA v ČR

Velvyslanectví Velké Británie v ČR

Vysoká škola ekonomická v Praze

Zastoupení Evropské komise v ČR

Firmy

Active 24

Auto Zrucký

Coca-Cola

Grafton Recruitment

Hasičská vzájemná pojišťovna

Hotel Ambassador-Zlatá Husa 

Inspiro solutions

Komerční banka

Kongresové centrum Praha

Konica Minolta

Newton Media

PPF

T-Systems

Zátiší Catering Group

Veřejná správa

Hl. město Praha

Kraj Vysočina

Liberecký kraj

Městská část Praha 6

Městská část Praha 7

Ministerstvo obrany ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Hospodaření Partneři

Tržby z vlastní činnosti 23%

Granty, dotace 72%

Dary 4%

Členské příspěvky 1%

Spotřeba materiálu 2%

Spotřeba energie 1%

Cestovné 10%

Projektová činnost 74%

Náklady na reprezentaci 1%

Osobní náklady 5%

Ostatní 4%

Dary 3%
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Správní rada

Antonín Berdych

Václav Duda

Jakub Hejsek

Jakub Klepal

Romana Lantorová

Jan Marian

Martin Shabu

Dalibor Tomko

Luboš Veselý

Daniela Zrucká

Vedení

Alice Savovová

výkonná ředitelka

Michal Thim

ředitel Výzkumného centra

Marek Dvořák

ředitel komunikace a marketingu

Daniel Lošťák

výkonný tajemník

Vedoucí vybraných projektů

Marek Dvořák

koordinátor I. ročníku Pražského studentského summitu

Jakub Eberle

koordinátor II. ročníku Pražského studentského summitu

Zdenka Vágnerová

koordinátorka projektů Otevřené společnosti

Členové a spolupracovníci

Ke konci roku 2007 měla Asociace pro mezinárodní otázky 

92 členů a přibližně 100 spolupracovníků.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Žitná 27, 110 00 Praha 1

Tel/Fax +420 224 813 460

info@amo.cz

www.amo.cz

S dotazy týkajícími se aktivit a projektů Asociace pro mezinárodní 

otázky se prosím obraťte na Daniela Lošťáka, výkonného 

tajemníka [daniel.lostak@amo.cz].

Uvítáme Vaši podporu

Pokud Vás zaujala činnost Asociace pro mezinárodní otázky, 

a rádi byste podpořili její aktivity, kontaktujte prosím Alici 

Savovovou, výkonnou ředitelku [alice.savovova@amo.cz]. 

Připojili byste se tak k celé řadě partnerů, kteří Asociaci důvěřují 

a podporují její činnost.

Bankovní spojení

Č. účtu 123139774/0300

IBAN CZ90 0300 0000 0001 2313 9774

Účet je veden u ČSOB, a. s., 

divize Poštovní spořitelna,

Spálená 3, 110 00 Praha 1

Lidé Kontakty
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