
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva Asociace 
pro  mezinárodní otázky  

-- 

2009 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Obsah 

 

Úvodní slovo … 3 

Výzkum … 4 

Vzdělávání … 10 

Mezinárodní projekty … 13 

Hospodaření … 15 

Partneři … 17 

Lidé … 19 

Kontakt … 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Úvodní slovo 
 

V roce 2009 se Asociace pro mezinárodní otázky nadále proměňovala. 
Pracovali jsme na upevnění a rozšíření aktivit v rámci tří hlavních pilířů - 
vzdělávání, výzkumu a podpory otevřené společnosti. Zahájili jsme přeměnu 
Asociace z organizátora veřejných debat na expertní platformu v oblasti 
mezinárodní politiky. 

Během českého předsednictví v Radě EU Asociace úspěšně realizovala 
mnoho projektů. Naši analytici pravidelně přibližovali jednotlivé procesy 
a priority předsednictví české veřejnosti v tištěných periodicích a na speciální 
webové stránce. Zároveň Asociace ve spolupráci s mezinárodními a českými 
partnery připravila v předvečer summitu k Východnímu partnerství konferenci, 
která do Prahy přivedla více jak 60 odborníků z neziskového sektoru z těchto 
zemí. V návaznosti na zkušenosti získané v roce 2009 budeme dále 
prosazovat dialog mezi státní správou, neziskovým sektorem a zástupci 
byznysu. Chceme posilovat Výzkumné centrum a profilovat se jako hlavní 
moderátor zahraničně politické debaty v České republice. 

Významnými změnami prošel i největší vzdělávací projekt Asociace, Pražský 
studentský summit. Průběh simulací jednání se ještě více přiblížil realitě OSN 
a zároveň se zvýšila náročnost organizace Summitu. Celý projekt také nabízí 
nové doprovodné programy a diskuse s našimi předními politiky a ekonomy. 

Za podpory Ministerstva zahraničních věcí jsme rozšiřovali projekty rozvoje 
občanské společnosti v Bělorusku, Gruzii a na Ukrajině. Pokračovali jsme 
také v organizaci druhého ročníku úspěšného projektu setkávání mladých 
českých a německých profesionálů. Věříme, že tato iniciativa vyústí 
v následujících letech ve fungující profesní síť. 

 Úspěšný rok 2009 potvrdil, že jsme na správné cestě. Personální změny 
v Asociaci nasvědčují tomu, že s novým vedením přijdou i další výzvy. 
Doufáme, že budeme i nadále spolupracovat s na dosažení našich cílů 
s celou řadou partnerů, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat za jejich 
dosavadní podporu. 
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Výzkum  
 

Asociace pro mezinárodní otázky je platformou pro o dbornou a ve řejnou 
diskusi o nejd ůležit ějších otázkách sou časných mezinárodních vztah ů 
a zahrani ční politiky. Její Výzkumné centrum vydává nezávislé  odborné 
analýzy, doporu čení pro tv ůrce české zahrani ční politiky i populariza ční 
články. Po řádá také množství konferencí, ve řejných diskusí a expertních 
kulatých stol ů se silným mezinárodním zastoupením. Analytici prav ideln ě 
seznamují českou ve řejnost se souvislostmi sv ětového d ění také 
prost řednictvím newsletter ů a vystoupení v médiích.   

 
KONFERENCE, KULATÉ STOLY A DISKUSE 

Prague Transatlantic Talks 
13. února 2009, Ministerstvo zahrani čních v ěcí, Institut CERGE-EI 
Mezinárodní kulatý stůl 

U příležitosti 60. výročí vzniku Severoatlantické aliance pozvala Asociace do Prahy 
patnáct význačných hostů z oblasti diplomacie, politiky i akademické sféry. Účastníci 
celodenního setkání u kulatého stolu debatovali například o perspektivách dalšího 
směřování Aliance či o vhodných formách interakce s rodícími se prvky Společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Akce se uskutečnila pod záštitou předsedy 
vlády ČR a mezi hosty nechyběli např. vrchní velitel spojeneckých sil NATO 
v Evropě v letech 1997-2000 Wesley Clark, tehdejší velvyslanec ČR při NATO 
a dnešní eurokomisař Štefan Füle, ředitel Citigroup Francois Bujon de l'Estang 
a bývalý kandidát na britského premiéra Michael Howard. 

 

Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum 
5.-6. května 2009, Ministerstvo zahrani čních v ěcí   
Mezinárodní konference 

U příležitosti summitu Východního partnerství, stěžejní události českého 
předsednictví v Radě EU, uspořádala Asociace mezinárodní konferenci věnující 
se roli občanské společnosti a nevládních organizací v tomto regionu. Konference 
umožnila setkání šesti desítek aktivistů, akademiků i diplomatů z EU i zemí 
Východního partnerství. V předvečer akce rovněž proběhlo pět workshopů, z nichž 
vzešla konkrétní tematická doporučení určená představitelům evropských institucí. 
Doporučení si na konferenci osobně převzala tehdejší evropská komisařka pro 
vnější vztahy Benita Ferrero-Waldner. 
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Czech Presidency in the Context of Cooperation of t he French-Czech-Swedish 
Trio: Challenges and Opportunities 
24. září 2009, Lichtenštejnský palác Praha 
Mezinárodní konference  

Cílem expertního setkání bylo zhodnotit výkon českého předsednictví v Radě EU 
v rámci francouzsko-česko-švédského předsednického tria. Čtyři diskusní panely 
byly zaměřeny na ekonomickou krizi, možnosti společného postupu v energetice, 
transatlantické vztahy a budoucnost Evropské politiky sousedství. Na konferenci 
vystoupili zástupci předních evropských think-tanků, univerzit a výzkumných 
organizací, např. Charles Grant z londýnského Centre for European Reform, Antonio 
Missiroli z bruselského European Policy Centre nebo Christian Lequesne z pařížské 
Sciences-Po.  

 

Russia’s Challenge and the West’s Response 
20. října 2009, Ministerstvo zahrani čních v ěcí 
Mezinárodní kulatý stůl  

V rámci mezinárodního expertního semináře se svými příspěvky vystoupili přední 
evropští odborníci na oblast východní Evropy a Ruska spolu s diplomaty, kteří mají 
na své agendě vztahy s Ruskou federací. Tematicky byl kulatý stůl rozdělen do čtyř 
částí. První z nich se zabývala ruskou zahraniční a bezpečnostní politikou, druhá rolí 
postsovětských republik ve vzájemných vztazích Ruska a Západu, třetí pak 
energetikou. Akci uzavřel blok nazvaný Odpověď Západu. Mezi hosty nechyběli 
např. James Sherr z britského Chatham House, Oleksandr Pavlyuk z OBSE, český 
velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška nebo zástupce Evropské 
komise Karel Kovanda. 

 

Česká republika a Polsko v sou časné mezinárodní politice -
partne ři nebo rivalové? 
5. listopadu 2009, Ministerstvo zahrani čních v ěcí, Praha 
Mezinárodní kulatý stůl 

Možnostem prohloubení spolupráce v česko-polských vztazích se věnovalo expertní 
setkání, kterého se zúčastnili mezi jinými Eugeniusz Smolar z varšavského Centra 
pro mezinárodní vztahy, Piotr Maciej Kaczyński z bruselského Centra pro evropské 
politické studie nebo Břetislav Dančák z Masarykovy univerzity v Brně. Účastníci 
diskutovali přetrvávající limity a nové možnosti spolupráce mezi Prahou a Varšavou 
v evropské, bezpečnostní a východní politice. V rámci debaty byl vyzdvihnut význam 
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blížícího se polského předsednictví v Radě EU, nutnost středoevropské koordinace 
při jednání s novou americkou administrativou a potřeba udržet mezi hlavními tématy 
evropské politiky projekt Východního partnerství. 

 

VÝZKUMNÉ PROJEKTY 

Analytici a spolupracovníci Výzkumného centra Asociace se každoročně účastní 
veřejné soutěže Ministerstva zahraničních věcí na zpracování vědeckých projektů 
z oblasti mezinárodních vztahů. Některé z výstupů byly již publikovány, jiné na své 
vydání teprve čekají. V roce 2009 byly dokončeny následující projekty: 
 
Analýza p řínosů a rizik činnosti státních investi čních fond ů SIF (Sovereign 
Wealth Funds) ve vybraných zemích 
Projekt se zaměřil na fenomén státních investičních fondů (SIF). Autoři analyzovali 
činnosti fondů a zmapoval rizika a přínosy jejich aktivit v zemích příjemců. Studie 
hledá odpověď na klíčovou otázku, zda jsou SIF faktorem, kterého se země 
přijímající investice fondů mají obávat a určitým způsobem jej regulovat. 
 
Zahrani ční politika USA na za čátku 21. století 
Studie představuje aktuální komplexní analýzu zahraniční politiky Spojených států, 
včetně ideových základů, aktérů tvorby zahraniční politiky nebo konkrétních 
regionálních projevů. Výsledná publikace, jejíž vydání podpořilo Velvyslanectví 
Spojených států, je společným výstupem výzkumného týmu Asociace a Respekt 
institutu.  
 
Vstup Ruska do Sv ětové obchodní organizace – implikace pro vztahy Rus ka 
a Evropské unie/ České republiky 
Studie detailně zkoumá okolnosti neúspěšných jednání o vstupu Ruské federace 
do Světové obchodní organizace. Sleduje také historii vyjednávání, její těžiště je 
však především v analýze současného stavu negociací, překážek a pozic 
jednotlivých aktérů. 
 
Dynamika rusko- čínských vztah ů ve 21. století 
Autoři se věnovali detailní analýze rusko-čínských vztahů během prezidentství 
Vladimira Putina a částečně i Dmitrije Medveděva na jedné a Chu Ťin-tchaa na 
druhé straně. Výsledná kniha, která vyjde počátkem roku 2011, sleduje rusko-
čínskou spolupráci v zahraničně-politické oblasti, vojenství a ekonomice. 
Samostatné části tvoří shrnutí implikací čínsko-ruské spolupráce pro EU a kapitola 
věnovaná rusko-čínskému soupeření o energetické zdroje v regionu Střední Asie. 
 
Míra ekonomického vlivu Ruska na Ukrajin ě 
Projekt zkoumal vliv ruského kapitálu na Ukrajině, přičemž se postupně zaměřil 
na nejdůležitější odvětví ukrajinské ekonomiky. Klíčové otázky se zabývaly způsoby 
a  možnostmi pronikání ruských investic na Ukrajinu. Pozornost byla věnována 
rovněž boji mezi ukrajinskými a ruskými podnikatelskými skupinami o kontrolu 
nad jednotlivými firmami.  
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Předpokládaná role Indie v mezinárodním spole čenství v krátko- 
a střednědobém výhledu 
Zahraniční politika Indie, postavení země v mezinárodním společenství a možnost 
předpovídání budoucího vývoje vztahů mezi Indií a Evropskou unií představovala 
hlavní výzkumná témata. Prvořadým cílem bylo zhodnocení indického vnímání 
Evropské unie, jejích institucí a zahraniční politiky a poskytnutí doporučení pro 
budoucí politiku a strategii EU vůči Indii.. 
 
 
Prosazování zahrani čně-politických cíl ů osou Irán-Sýrie-Hizballáh-Hamás 
Studie předkládá detailní popis úzké a koordinované spolupráce Íránu a Sýrie se 
dvěma nestátními aktéry – libanonským hnutím Hizballáh a palestinským Hamásem, 
s nimiž sdílí společné zájmy zejména v otázce opozice proti arabsko-izraelskému 
mírovému procesu. Tato spolupráce poskytuje oběma státním aktérům vítaný 
nástroj, který jim umožňuje zčásti kompenzovat neschopnost udržovat strategickou 
rovnováhu s Izraelem, USA a prozápadními vládami v regionu. 
 

NEWSLETTERY 

Asociace v roce 2009 vydávala pět teritoriálně zaměřených elektronických 
newsletterů, které pravidelně přinášely přehled o dění v různých světových 
regionech. Newslettery se zaměřily na mapování a analýzu událostí z pohledu 
České republiky. Čtenáři v každém vydání nacházeli základní souhrn událostí 
doplněný o stručné komentáře a analýzy.  

V roce 2009 Asociace vydávala pět newsletterů: 

� Americký newsletter  

� Asijský newsletter  

� Blízkovýchodní newsletter  

� Evropský newsletter  

� Východoevropský newsletter  
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PŘEHLED AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH V ROCE 2009 

Název akce Datum 

Rozšíření Evropské unie a západní Balkán 5. února 2009 

Prague Transatlantic Talks: NATO at Sixty 12. února 2009 

Lisabonská smlouva v kontextu evropské integrace 20. března 2009 

Rusko a Západ v předvečer summitu EU – Rusko 6. dubna 2009 

Vízová politika zemí Visegrádu před a po Schengenu 22. dubna 2009 

Perspektivy evropské integrace 27. dubna 2009 

Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum 5.-6. května 2009 

Mobilita a pracovní trh EU 19. června 2009 

Živoucí demokracie na Východě? 10.-12. července 2009 
Lisabonská smlouva: komentáře k rozhodnutí Spolkového ústavního 
soudu 29. července 2009 

Evropa a svět 24. srpna 2009 

Jak pomáháme Afghánistánu - putovní výstava na nádražích  1. září 2009 

Diversity in their society & in the Euro-Mediterranean region 15.-18. září 2009 
Czech Presidency in the Context of Cooperation of the French-Czech-
Swedish Trio: Challenges and Opportunities 24. září 2009 

Fight against Drugs: A Case for Cross-border Cooperation 5. října 2009 

Ústavní změny a demokracie v Latinské Americe 13. října 2009 

Rusko optikou novináře 19. října 2009 

Russia's Challenge and the West's Response 20. října 2009 

Prague and Warsaw – Hand in Hand? 4. listopadu 2009 

Česká republika a Polsko v současné mezinárodní politice 5. listopadu 2009 

50 let česko-ghanských diplomatických vztahů 9. prosince 2009 

Living from the Garbage 9. prosince 2009 

Socialismus ve 21. století: ideologie a skutečnost 10. prosince 2009 
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PŘEHLED PUBLIKACÍ VYDANÝCH V ROCE 2009 

Název publikace Typ Autor Datum 

Česká republika v Evropské unii Policy paper 

Ivana Jemelková, Karel 
Ulík, Václav Bacovský, 
Vít Dostál, Vladimír 
Beroun leden 

Agenda pro českou zahrani ční politiku 
2009 Kniha  

Vít Dostál, Václav 
Nekvapil, Michal Thim, 
Luboš Veselý březen 

Gruzínsko-osetinský konflikt Briefing paper Vakhtang Darchiashvili duben 

Perspektivy vztah ů EU-Rusko v 
průběhu českého p ředsednictví Briefing paper Lukáš Tichý duben 

Countering Jihadist Ideology by the 
EU: European War of Ideas against 
Radical Islam Policy paper Jan Kužvart duben 

Remittances and Post-conflict 
Development in Lebanon Research paper Michal Onderčo červen 
Bludný kruh latinskoamerické 
integrace Research paper Naďa Závodníková červenec 
Medvedev ’s Initiative: A Trap for 
Europe Research paper Yury Fedorov červenec 

Security Situation in Somalia Briefing paper Tomáš Maule červenec 

Vojna drogových kartelov v Mexiku a 
jej implikácie pre mexicko-americké 
vzťahy Briefing paper Ivan Kováč srpen 

Doporu čení pro jmenování českého 
eurokomisa ře Policy paper 

Ivana Jemelková, Vít 
Dostál říjen 

Zahrani ční politika USA na za čátku 21. 
století Kniha  Kryštof Kozák a kol.  prosinec 
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Vzdělávání 
Vzdělávací projekty jsou nejstarší oblastí činnosti Asociace. Jejich hlavním 
pilí řem je Pražský studentský summit, který vstoupil do svého patnáctého 
ročníku. Vedle toho se uskute čnila celá řada dalších aktivit zam ěřených 
především na st ředoškolské a vysokoškolské studenty. D ůraz je kladen na 
inovativní p řístup a nevšední vzd ělávací metody. 

Pražský studentský summit 
2008/2009, Vysoká škola ekonomická, Obecní d ům, hotel Hilton Prague  

Největší vzdělávací projekt Asociace opět umožnil čtyřem stovkám studentů 
středních a vysokých škol z celé České republiky stát se na několik měsíců 
vrcholnými světovými diplomaty. Simulace jednání tří klíčových mezinárodních 
organizací - OSN, NATO a Evropské unie - zůstala i nadále základní metodou, jak 
přiblížit mladé generaci svět diplomacie a mezinárodních vztahů.  

Více než půl roku trvající projekt, složený z přípravné části a závěrečné konference, 
zaznamenal rozsáhlou proměnu. Byla zreformována struktura největší části 
Summitu, Modelu OSN, který se nově skládal z následujících orgánů: Rada 
bezpečnosti, Valné shromáždění, Rada pro lidská práva, Hospodářská a sociální 
rada, Komise pro udržitelný rozvoj, Světová zdravotnická organizace a Světová 
obchodní organizace. Summit byl dále obohacen o řadu doprovodných akcí v České 
republice i zahraničí. Noviny Chronicle dostaly novou grafickou podobu a také 
workshopy se představily v inovovaných formátech. 

Ústřední myšlenka Summitu zůstala beze změny: Projekt má být zábavným 
doplňkem ke klasickému vzdělávání, probudit a podpořit zájem českých studentů 
o světové dění, naučit je efektivní práci s informačními zdroji, rozvíjet jejich rétorické 
a argumentační dovednosti, ukázat význam kompromisu a týmové spolupráce. 
 
Workshopy   
Během pěti přípravných setkání docházelo k realizaci vzdělávacího charakteru 
Summitu. Přípravný tým složený z padesáti vysokoškolských studentů pro účastníky 
připravil řadu interaktivních her, zajímavých prezentací a odborných podkladů 
a postupně je vedl k samostatnému jednání o globálních otázkách. Velkým přínosem 
byla četná setkání a konfrontace názorů s osobnostmi z akademické, politické, 
diplomatické či soukromé sféry. Na Summit zavítali mimo jiné tehdejší americký 
velvyslanec Richard W. Graber, přední česká politoložka Vladimíra Dvořáková, 
ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR Irena Krasnická či náměstek generálního 
tajemníka NATO pro veřejnou diplomacii Jean Fournet. 
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Konference  
Slavnostní zahájení čtyřdenní konference se odehrálo v reprezentativních prostorách 
Obecního domu za přítomnosti významných hostů, mezi nimiž nechyběl tehdejší 
velvyslanec ČR při NATO a dnešní eurokomisař Štefan Füle či ředitel Informačního 
servisu OSN ve Vídni Maher Nasser. Studentská jednání se poté přesunula 
do salónků hotelu Hilton Prague, kde mladí účastníci mohli při intenzivních diskuzích 
plně využít znalosti a dovednosti nabyté za uplynulé měsíce. 

 

Jak pomáhá Česká republika Afghánistánu? 
Září-listopad 2009, Praha, Hradec Králové, Ostrava 
Putovní výstava fotografií a veřejné diskuze 

Projekt se uskutečnil na podzim 2009 s cílem informovat o Afghánistánu a představit 
české veřejnosti činnost Českého provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v Lógaru. 
Ve spolupráci s PRT a Ministerstvem zahraničních věcí a za podpory Českých drah 
byla vytvořena putovní výstava „Jak pomáháme Afghánistánu.“ Panely s fotografiemi 
byly postupně vystaveny na třech českých nádražích – v Praze, Hradci Králové 
a Ostravě. 

V  každém ze tří měst zároveň proběhly veřejné diskuse. Mezi jejich hlavní témata 
patřil např. objem české pomoci a překážky, kterým Češi při realizaci projektů čelí, 
představení vojenských složek PRT, aktuální bezpečnostní situace v Afghánistánu, 
náročnost práce korespondentů v oblasti nebo také činnost Česko-afghánské 
smíšené obchodní komory.  

 

Interactive seminars on Diversity in local society & in the Euro-Mediterranean 
region 
15.-18. září 2009, Praha, Mladá Boleslav, Most 
Semináře pro studenty středních škol 

Česká společnost se v posledních letech čím dál více setkává s odlišnými kulturami, 
náboženstvími či rasami. Neznalost je často základem pro netoleranci a potenciální 
konflikty. V této souvislosti Asociace za podpory Anna Lindh Foundation uskutečnila 
čtyři interaktivní semináře na středních školách. Jejich cílem bylo seznámit studenty 
se způsobem života, společenskými návyky a náboženstvím obyvatel zemí 
Středomoří, a zvýšit tak jejich povědomí o daných kulturách a vyvrátit rozšířené 
stereotypy.  

Diskusí se zúčastnili experti z Egypta, Izraele a Turecka, které spojovala osobní 
zkušenost s pobytem v České republice. Hosté se tak mohli podělit o vlastní prožitky 
s pozitivy a těžkostmi, se kterými se v počátcích pobytu setkávali, o roli žen 
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v muslimských společnostech a jejich životě v ČR či o podobnostech a odlišnostech 
v obchodním prostředí.  

Visegrádská letní škola 
28. června – 11. července 2009, Villa Decius, Krakov 
Interdisciplinární letní škola 
 
Asociace pro mezinárodní otázky byla partnerem již osmého ročníku Visegrádské 
letní školy, kterou pořádala polská organizace Villa Decius. Asociace měla na 
starosti výběr českých účastníků a podílela se rovněž na sestavování programu. 
Studenti se věnovali společenským, politickým a hospodářským otázkám střední 
Evropy. V rámci přednášek a diskusí se představili například tehdejší ředitel 
Mezinárodního visegrádského fondu Kristof Forrai nebo poslankyně Národní rady 
Slovenské republiky Magdaléna Vášáryová. 
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Mezinárodní projekty 
Vzhledem k charakteru a tematickému záb ěru Asociace jsou mezinárodní 
projekty jednou z hlavních oblastí její činnosti. Odrazem dlouhodobého úsilí 
o co nejlepší vztahy mezi ob čany České republiky a dalších zemí st řední a 
východní Evropy jsou programy podpory ob čanské spole čnosti v B ělorusku a 
na Ukrajin ě. Renomé si rychle získal také nový projekt česko-n ěmeckých 
setkání mladých profesionál ů, který usiluje o vybudování sít ě budoucích lídr ů 
z obou zemí.  

 

Občanská alternativa pro b ěloruské školy 

Projekt, který volně navazuje na podobné aktivity z předchozích let, byl 
implementován za podpory Ministerstva zahraničních věcí. Umožňil běloruským 
učitelům seznámit se s metodami v oblasti občanského vzdělávání a podpořil 
vzájemné sdílení zkušeností mezi českými a běloruskými pedagogy.  

Ve spolupráci s běloruskými partnery vzniklo výukové DVD a metodická příručka, 
která je výsledkem cesty běloruských pedagogů do ČR, kde pro ně byl připraven 
intenzivní trénink na téma využití filmu ve výuce. K této problematice Asociace také 
zorganizovala seminář přímo v Bělorusku. 

Asociace podporuje také navazování kontaktů mezi českými a běloruskými učiteli. 
V roce 2009 se podařilo realizovat návštěvu ČR pro 40 běloruských učitelů. 
Pokračovaly také aktivity na podporu konkrétních učitelů – celkem bylo uděleno 
6 minigrantů na realizaci projektů mimoškolních vzdělávacích aktivit. 

 

Občanská alternativa pro školy východní Ukrajiny 

Projekt reagoval na nízké povědomí o občanské společnosti a občanských právech 
na Ukrajině. Jeho cílem je předat ukrajinským partnerům zkušenosti s výchovou 
k občanství a využití interaktivních metod ve výuce v českých školách. 

Program byl primárně zaměřen na pracovníky Institutů postgraduálního vzdělávání, 
učitele z malých měst a žáky středních škol z Charkovské, Doněcké a Luhaňské 
oblasti. Ve spolupráci s místními partnery Asociace uspořádala tři semináře pro 120 
učitelů. V rámci projektu také proběhla soutěž pro žáky středních škol na téma 
Mládež a možnost participace v samosprávě ve škole a ve společnosti, které se 
zúčastnilo 168 týmů ze všech tří oblastí.  
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Stáže Pavla Tigrida  

Stáže Pavla Tigrida, jejichž cílem je přispívat k rozvoji běloruského neziskového 
sektoru, se uskutečnily již po čtvrté. V roce 2009 byla z téměř sta zájemců vybrána 
skupina šesti aktivistů z různých regionů Běloruska. Během jejich pobytu se 
uskutečnily desítky setkání nejen v ČR, ale i na Slovensku a Rakousku, které 
vybraným uchazečům umožnily po dva měsíce poznávat fungování státních institucí 
a organizací neziskového sektoru.  

Pro účastníky projektu bylo zajímavé dozvědět se bližší podrobnosti a zkušenosti 
aktérů s procesem transformace a získat kontakty a poznatky, které pak mohou dále 
využít ve své práci. Stážisté rovněž absolvovali řadu osobní setkání i diskusí se 
studenty, během kterých české občany informovali o dění v Bělorusku.  

 

Vzdělávání p říslušník ů policie p ůsobících v etnicky smíšených regionech 
Gruzie v oblasti používání bezkonfliktních metod vý konu služby  

Projekt se zaměřil na předávání zkušeností české policie a jejich možnou aplikace 
v gruzínských podmínkách. Ve spolupráci s lokálním partnerem proběhlo celkem 
šest dvoudenních seminářů. Primární cílovou skupinou byli policisté, sekundární 
učitelé a představitelé neziskových organizací. Semináře se zaměřily na standardní 
situace vznikající při výkonu služby – kontrola vozidel, kontrola totožnosti, 
oznamování úmrtí v rodině apod., přičemž byl kladen důraz na zamezení možné 
konfliktní situace vznikající na základě kulturních odlišností. V každé skupině bylo 
zaškoleno přibližně 20 účastníků (10 policistů, 10 učitelů).  

 

Česko-n ěmecký program pro mladé profesionály 

Na podzim odstartoval druhý ročník programu, který se zaměřil na inovace a rozvoj 
technologií. Porota vybrala dvanáct zájemců – po šesti z každé země, kteří dostali 
příležitost zúčastnit se čtyř workshopů. V jejich průběhu aktéři diskutovali 
s význačnými osobnostmi zejména z politické a komerční sféry. 

Program je určen mladým profesionálům z obou zemí, kteří se na denní bázi 
pracovně setkávají se společenskými a ekonomickými dopady evropské integrace 
a globalizace. Tito lidé mají hlubší zájem o mezinárodní a evropské dění. Působí 
v politice, státní správě, samosprávě, médiích, nevládních organizacích či v byznysu. 
Cílem projektu je vytvoření společné platformy pro další rozvoj česko-německých 
vztahů. 
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Hospoda ření 

 

 

VÝNOSY 

 

Tržby z vlastní činnosti 1 850
Granty, dotace 8 054
Dary a členské příspěvky 424
Celkem 10 328  

Údaje v tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy 2009

Tržby z vlastní činnosti

Granty, dotace

Dary a členské příspěvky
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NÁKLADY 

 

Spotřeba materiálu a energie 294
Cestovné 164
Projektová činnost 7 600
Náklady na reprezentaci 123
Osobní náklady 931
Ostatní 1115

Celkem 10227  

Údaje v tis. CZK. 

 

 

 

 

 

 

Náklady 2009
Spotřeba materiálu a 
energie
Cestovné

Projektová činnost

Náklady na reprezentaci

Osobní náklady

Ostatní
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Partne ři 
Instituce 

Americké centrum Praha 
Black Sea Trust 
CERGE-EI 
České sdružení pro Spojené národy 
Česká tisková kancelář 
Česko-německý fond budoucnosti 
Euroatlantické centrum 
Evropský parlament 
Heinrich Boell Stiftung 
Informační centrum OSN v Praze 
Informační centrum o NATO v Praze 
International Visegrad Fund 
Jagello 2000 
Konrad Adenauer Stiftung 
Nadace Educa 
Nadace Forum 2000 
National Endowment for Democracy 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 
Open Society Fund Praha 
Prague Security Studies Institute 
Robert Bosch Stiftung 
Sdružení Kontinenty 
Severoatlantická aliance 
Stefan Batory Foundation 
Ústav mezinárodních vztahů 
Velvyslanectví Francie v ČR 
Velvyslanectví Německa v ČR 
Velvyslanectví Nizozemska v ČR 
Velvyslanectví Polska v ČR 
Velvyslanectví Švédska 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 
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Coca-Cola 
Fraus 
Hasičská vzájemná pojišťovna 
Hilton Prague 
Inspiro solutions 
Komerční banka 
Konfes 
Kongresové centrum Praha 
Konica Minolta 
Microsoft 
Motorola 
Newton Media 
Obecní dům 
Planpolitik 
Scio 
Vyšehrad 2000 
Zátiší Catering Group 

Veřejná správa 

Hl. město Praha 
Kraj Vysočina 
Karlovarský kraj 
Královéhradecký kraj 
Městská část Praha 1 
Městská část Praha 6 
Ministerstvo obrany ČR 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Úřad vlády ČR 
Ústecký kraj 

Média 

E15 
EurActiv.cz 
Euro-Atlantic Quarterly 
Euroskop.cz 
Evropské noviny 
natoaktual.cz - informační server o NATO 
Leaders Magazine 
Pražský deník 
Respekt 
Strategie 
The Prague Post 
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Lidé  

Správní rada 

Antonín Berdych 
Václav Duda 
Jakub Hejsek 
Jakub Klepal 
Lenka Kovačovská 
Martin Shabu 
Daniela Zrucká 

 

Vedení 

Maria Staszkiewicz (Alice Savovová, do 17.1.2010) 
ředitelka  

Michal Thim 
ředitel Výzkumného centra (do 31. srpna 2010) 

Tomáš Karásek  
ředitel Výzkumného centra (od 1. září 2010) 

Daniel Novotný 
zástupce ředitele Výzkumného centra (od 1. září 2010) 

Jakub Eberle  
výkonný tajemník  

 

Vedoucí vybraných projekt ů 

David Petrbok 
hlavní koordinátor Pražského studentského summitu 

Zdenka Vágnerová 
koordinátorka mezinárodních projektů v Bělorusku a na Ukrajině 

 

Členové a spolupracovníci 
Ke konci roku 2009 měla Asociace pro mezinárodní otázky 92 členů a 83 
spolupracovníků. 
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Kontakt  

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) 

Žitná 27, 110 00 Praha 1 
Tel/Fax +420 224 813 460 
www.amo.cz 

IČ: 65999533 

Bankovní spojení 

č. ú. 123139774/0300 
IBAN CZ90 0300 0000 0001 2313 9774 
Swift CEKOCZPP 
Účet je veden u ČSOB, a. s., 
divize Poštovní spořitelna 
Spálená 3, 110 00 Praha 1 


