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Vážené studentky, vážení studenti a hosté, 

občanské sdružení Plzeňská diplomatická 

simulace připravila již druhý ročník projektu 

Studentský model Valného shromáždění OSN 

v Plzni za účelem podpory aktivního občanství, 

vzdělávání mladých studentů a rozšíření 

povědomí o důležitosti mezinárodních 

institucí. 

V projektu necháváme mladé lidi alespoň na 

okamžik okusit roli diplomata, jenž hájí zájmy 

své země, a jde si za svými cíli taktikou 

vyjednávací a nekonfliktní. Nabyté zkušenosti 

mohou studenti následně využít při svém 

studiu, budoucím zaměstnání či v osobním  

 

životě. Nabízíme mimoškolní vzdělávací 

aktivitu, kterou studenti připravují pro 

studenty, čímž je projekt unikátní a dovoluji si 

říct i flexibilnější. Jejich potřeby, zájmy a cíle 

jsou nepochybně podobné, a proto má 

organizační tým k účastníkům blíže. 

Věřím, že se náš projekt vydaří, a proběhne 

v duchu podnětné a přátelské atmosféry.  

Veronika Vyletová 

 

koordinátorka projektu 

předsedkyně Rady PDS 

 

 

"Vždycky mě překvapovalo, že s tím někdo něco nedělá. A pak mi došlo, že já jsem někdo.“ 

(Lily Tomlin, herečka, *1939) 
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Organizace spojených národů 
 
Organizace spojených národů je zřejmě nejvýznamnější mezinárodní organizací na světě, 
jejími členy jsou téměř všechny státy – aktuálně má 193 členů. 
 
Vznikla po 2. světové válce, v roce 1945 podpisem Charty OSN s cílem zachovat mír 
a bezpečnost ve světě, který se vzpamatovával z hrůz právě skončené války. OSN svou 
činností navazovala na činnost Společnosti národů, která měla plnit roli garanta 
mezinárodního míru po 1. světové válce. V tomto úkolu ale příliš úspěšná nebyla, z velké 
části proto, že jejím členem nebyl tehdejší světový hegemon – Spojené státy americké, které 
hodlaly pokračovat v politice izolacionismu a do světového dění příliš nezasahovaly. Tuto 
chybu po 2. světové válce již nezopakovaly, naplno se ujaly role jedné ze dvou světových 
velmocí a do OSN vstoupily. 
 
Okruh cílů či úkolů OSN zůstává neměnný. Hlavním cílem je zajišťování a dodržování míru, 
dále pak podpora rozvoje, mezinárodní spolupráce, dohled nad dodržováním lidských práv, 
atp.  
 
Vnitřní struktura OSN je poměrně složitá. Rozlišit můžeme těchto 6 základních orgánů: 

 Valné shromáždění, nejvyšší orgán OSN, v němž jsou zastoupeny všechny členské 
státy, 

 Radu bezpečnosti, což je garant systému kolektivní bezpečnosti a zároveň 
nejmocnější orgán OSN (rezoluce Rady jsou právně závazné), má 15 členů, z toho 5 
stálých s právem veta (USA, Rusko, Čínská lidová republika, Francie, Velká Británie) a 
10 nestálých volených na 2 roky, 

 Hospodářskou a sociální radu, která řeší otázky spojené s ekonomickým, sociálním, 
kulturním a zdravotním rozvojem, složena je z 54 členů volených na 3 roky, 

 již neaktivní Poručenskou radu, orgán, jehož úkolem bylo zajistit přechod 
nesamostatných území k plné suverenitě, 

 sekretariát, který zajišťuje vnitřní chod organizace, v jeho čele stojí generální 
tajemník OSN (aktuálně jihokorejský diplomat Pan Ki-mun), 

 Mezinárodní soudní dvůr, který řeší spory mezi členskými státy. 
 

Tyto orgány si k usnadnění své činnosti vytváří různé další stálé i ad hoc komise, výbory, rady, 
atp. Kromě toho v rámci systému orgánů OSN existuje celá řada přidružených organizací, 
mezi které patří např. UNESCO (Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu), 
UNICEF (Dětský fond OSN), WHO (Světová zdravotnická organizace) či ILO (Mezinárodní 
organizace práce). 
 
Valné shromáždění je základní orgán OSN a jeho hlavní diskusní a politický orgán. Jeho členy 
je všech 193 členských států OSN, každý stát má ve Valném shromáždění 1 hlas.  
Na úrovni nejvyšších představitelů členských států se schází se jednou ročně, koncem září 
v sídle OSN v New Yorku. Práce stálých misí při OSN ale probíhá nepřetržitě po celý rok.  
 
Vzhledem k množství a různorodosti témat, které řeší, přiděluje Valné shromáždění tyto 
body k bližšímu projednání svým výborům, ve kterých jsou hledány kompromisy a vytvářeny 
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dokumenty. Konečnou verzi dokumentů ale vždy vytváří plénum Valného shromáždění, 
ačkoli v praxi jde často jen o formální odhlasování již dohodnutého návrhu.  
 
Hlavními výbory Valného shromáždění jsou: 

 Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (První výbor), který se v součinnosti 
s Radou bezpečnosti zabývá otázkami vytváření a udržování míru, především 
otázkami odzbrojení, 

 Hospodářský a finanční výbor (Druhý výbor), který řeší témata jako ekonomický 
rozvoj, boj proti chudobě, globalizace a také otázky ochrany životního prostředí, 

 Sociální, kulturní a humanitární výbor (Třetí výbor) zabývající se problémy spojenými 
s lidskými právy, problémy sociálního rozvoje či humanitárními otázkami, 

 Výbor pro politické otázky a dekolonizaci (Čtvrtý výbor), jehož význam již poklesl, 
v minulosti dohlížel na dekolonizaci, dnes řeší spíše politické otázky, které nespadají 
do agendy Prvního výboru, 

 Administrativní a rozpočtový výbor (Pátý výbor), který se zabývá správou vnitřního 
chodu OSN, 

 Právní výbor (Šestý výbor), který projednává podobu mezinárodního práva. 
 
 
 
 

 
 

Budova OSN v New Yorku 
Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/257386-v-sidle-osn-v-new-yorku-nasli-16-kilo-kokainu.html 
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Demilitarizace Blízkého východu 
 
Blízký východ je již po staletí centrem neklidu. Již od počátku civilizace v této oblasti státy 
vznikaly a zanikaly, silnější dobývaly slabší, aby následně byly zničeny vlastními rozbroji. 
Demilitarizace tohoto prostoru začínala nabývat na významu po rozvoji zbraňového arzenálu, 
převážně pak zbraní chemických, biologických a jaderných, stala se jednou z velice 
diskutovaných otázek hlavně v souvislosti s izraelsko-palestinským soužitím a stává se 
světově důležitou po událostech Arabského jara. 
 
Z dostupných materiálů víme, či alespoň předpokládáme, že se v oblasti Blízkého východu 
vyskytují všechny typy zbraní zmíněné výše a to ve velkém množství (viz tabulka) – použity 
státy „klasického“ náhledu na Blízký východ (nejméně obsáhlé členění). 
 

Stát/Typ zbraně Biologické Chemické Jaderné 

Izrael ANO (pravděpodobně) ANO (pravděpodobně) ANO (pravděpodobně) 

Írán ANO (pravděpodobně) ANO (pravděpodobně) Probíhá výzkum (názor 
USA) 

Irák NE NE NE 

Egypt NE (skončil s 
výzkumem) 

ANO (použil je a nikdy 
nedeklaroval jejich 
zničení) 

NE 

Sýrie NE (mají pro to však 
předpoklady) 

ANO (přiznané) NE (pokus nevyšel) 

Saudská Arábie NE NE NE 

Kuvajt NE NE NE 

Bahrajn NE NE NE 

Katar NE NE NE 

Jordánsko NE NE NE 

Libanon NE NE (pokud Bašár Assad 
nepředá své Hizballáhu) 

NE 

Turecko NE NE NE 

Omán NE NE NE 

Jemen NE NE NE 
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Co se přesného počtu zbraní týče, je prakticky nemožné tyto informace získat, neboť údaje 
ohledně bezpečnosti státu jsou přísně tajné. Pro ilustraci – Irák byl v roce 2003 napaden pro 
pouhé PŘESVĚDČENÍ, že vlastní chemické zbraně. 
 
V úvodu bylo zmíněno, že význam demilitarizace jako takové vzrostl. Dokazuje to i spousta 
mezistátních jednání, které zavdalo vzniku několika velice důležitých smluv. 
Nejdůležitějšími jsou Smlouva z Pelindaby (vytváří z Afriky bezjadernou zónu, z výše 
uvedených států je signatářem Egypt, avšak nikdy ji neratifikoval), 
Úmluva o chemických zbraních (zakazuje produkci, skladování a použití chemických zbraní, z 
výše uvedených jsou signatáři všechny státy kromě Egypta a Sýrie, přičemž Izrael tuto 
smlouvu nikdy neratifikoval), 
Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní (zakazuje vývoj, výrobu a hromadění 
biologických a toxinových zbraní a požaduje jejich zničení, signatářem není jen Izrael; Egypt a 
Sýrie podepsaly, ale neratifikovaly) 
a Smlouva o nešíření jaderných zbraní (smlouva zavazuje státy s jadernými zbraněmi k 
odzbrojování a státy, které jaderné zbraně nemají, k jejich nevyvíjení; Izrael ji nikdy 
nepodepsal). 
 
K výčtu uvedených smluv by měly patřit i smlouvy týkající se konvenčního odzbrojení (zbraně 
bez statusu hromadného ničení), avšak ty jsou pro každý stát postaveny jinak. Pro bližší 
informace doporučuji využít stránky The Nuclear Threath Initiative (www.nti.org). 

Na Blízkém východě i ve zbytku světa sílí tlak na vytvoření bezjaderné zóny (viz 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear-weapon-free_zone) na Blízkém východě, která by 
zajistila relativní klid pro tento světově velmi důležitý region. Je to velice ožehavá otázka, 
hlavně kvůli postoji Izraele, který ji – z důvodů ochrany vlastní bezpečnosti – odmítá. Co se 
postoje světové veřejnosti týče, například dochází k sepisování peticí, které se snaží dotlačit 
blízkovýchodní státy k jednání o bezjaderné zóně (například PNND, viz 
http://www.gsinstitute.org/pnnd/). 

Závěrem bych se rád vrátil ke svému úvodu, kde jsem zmínil, že demilitarizace tohoto 
regionu roste v souvislosti s izraelsko-palestinskými vztahy. Dokazuje to i prohlášení 
premiéra Státu Izrael Benjamina Netanyahua, který prohlásil, že Izrael nikdy nebude 
souhlasit se vznikem samostatného státu Palestina, pokud nebude plně demilitarizován (viz 
http://www.haaretz.com/news/netanyahu-no-palestine-without-demilitarization-1.278718). 

Zdroje : 
http://www.sujb.cz/zakaz-biologickych-zbrani/umluva-o-zakazu-vyvoje-vyroby-a-hromadeni-
zasob-bakteriologickych-biologickych-a-toxinovych-zbrani-a-o-jejich-zniceni/ 
http://neviditelnypes.lidovky.cz/blizky-vychod-egypt-porusuje-mirovou-smlouvu-s-izraelem-
pml-/p_zahranici.asp?c=A120823_204556_p_zahranici_wag 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Biological_Weapons_Convention 
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Nuclear_Weapon_Free_Zone_Treaty 
http://wertyzreport.com/2012/07/21/izrael-napadne-syrii-pokud-da-syrie-zbrane-
hizballahu/ 
www.nti.org 
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East 
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http://www.sujb.cz/zakaz-chemickych-zbrani/umluva-o-zakazu-vyvoje-vyroby-hromadeni-
zasob-a-pouziti-chemickych-zbrani-a-jejich-zniceni/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Non-Proliferation_of_Nuclear_Weapons 
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring 
 
 

 

Zdroj: http://mapasveta.info/asie/stredni_vychod_mapa.html 
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Náhorní Karabach 
 

Náhorní Karabach není ničím větším, než územím v západní části Ázerbájdžánu o rozloze 

zhruba 12 000 km2, cifra počtu obyvatel pak dosahuje hranice 150 tisíc. Přesto je však 

dlouhodobě jedním z hlavních ohnisek napětí v kavkazské oblasti. Na 99% místních se hlásí k 

arménské národnosti, což představuje hlavní důvod proč si Arménie, od tohoto území 

oddělená úzkým pruhem hornatého prostoru, činí na Náhorní Karabach nárok. 

Příčiny přítomnosti Arménů je třeba hledat několik století nazpět. Jejich migrace směrem na 

východ je spojena s pronikáním Rusů na Kavkaz v 19. století, a to zejména z náboženských 

pohnutek: v muslimské Osmanské říši byli arménští křesťané vystavení poměrně silnému 

útlaku. Na počátku století dvacátého se již zde žijící Azeři ocitají v menšině. Když je pak 

začátkem 20. let formován Sovětský svaz, z arbitrárního rozhodnutí bolševiků vzniká za 

hranicemi Ázerbajdžánské SSR Náhorno-karabašská autonomní oblast, zatímco srovnatelně 

velká lokalita Nachičevan, ležící na jihozápadě Arménie, je přenechána Azerům. Ani jedna 

z oblastní tak nemá přímý přístup ke svému „mateřskému“ státu, což má za následek 

incidenty, odehrávající se na konci sovětské éry, v závěru 80. let: deportace arménských 

Azerů vyvolává protiarménské pogromy, které se promítají v tím způsobených pogromech 

antiazerských (po pravdě dodnes není jasné, kdo s přesuny obyvatel vůbec začal). Situace 

graduje krátce po rozpadu SSSR, v letech 1992 až 1994 probíhá o Náhorní Karabach 

nevyhlášená válka, která nakonec končí příměřím, přičemž většina území Náhorního 

Karabachu a tzv. Lačinského koridoru, západní přístupové cesty do oblasti, ovládá arménská 

armáda. Celý konflikt si přitom vyžádal na 45 tisíc vojenských i civilních obyvatel na obou 

stranách a z domovů vyhnal na jeden milion Azerů i Arménů. 

Ani po osmnácti letech se na situaci nic nezměnilo. Ázerbájdžán považuje přítomnost cizích 

vojsk na 16 % svého území za nepřípustné ohrožení vlastní suverenity a požaduje jeho 

okamžité vyklizení, arménské ozbrojené složky setrvávají na svých pozicích a jsou rozhodnuty 

zůstat, dokud nebude mezinárodně uznána nezávislost Náhorně-karabašské republiky 

(kterou však neuznává žádný stát světa, ba ani samotná Arménie). Krizí se už 20 let zabývá 

tzv. Minská skupina OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) ve složení 

Francie, Rusko a USA, s nejasnými výsledky.  Ke sporu o Náhorní Karabach se několikrát 

prostřednictvím rezolucí vyjádřily též příslušné orgány OSN a Evropské unie ve smyslu 

podpory územní celistvosti Ázerbájdžánu, v problému to však nepředstavovalo žádný posun.  

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1horno-karaba%C5%A1sk%C3%A1_autonomn%C3%AD_oblast&action=edit&redlink=1
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Bezpečnost námořní přepravy 
 
Jakkoli se to na první pohled nemusí zdát, bezpečnost námořní přepravy je téma, které 
nezajímá jen přímořské státy. Vzhledem ke stále rostoucímu významu přepravy po moři mají 
v tomto bodě své strategické zájmy všechny státy světa. 
Námořní přeprava v současnosti tvoří asi polovinu celkového výkonu světové přepravy. 
Zatímco objem přepravy osob s nástupem rychlejší letecké přepravy stagnuje, význam 
přepravy nákladní neustále roste. Denně vyplouvá na moře kolem 80 tisíc lodí, které přepraví 
přes 6,5 miliardy tun nákladu, z čehož asi 2 pětiny tvoří přeprava ropy. Nejvíce lodí pluje po 
moři pod vlajkou Libérie, Řecka, Panamy, Japonska a USA. 
Nejdůležitější trasy, po kterých je námořní přeprava realizována, jsou tyto: Perský záliv – JAR 
– Evropa, Perský záliv – Suezský průplav – Evropa, Perský záliv – Singapur – Japonsko, USA – 
Evropa, Japonsko – Austrálie a USA – Japonsko. 
Vzhledem k rostoucímu ekonomickému významu námořní přepravy je nutné zajištění její 
bezpečnosti. Téma bezpečnosti námořní přepravy zahrnuje celou řadu problémů, od 
námořního pirátství přes přepravu nebezpečných nákladů až po ekologickou bezpečnost. 
V rámci Prvního výboru je nejdůležitějším aspektem tohoto bodu již zmiňované námořní 
pirátství. 
 
Námořní pirátství, obvykle definované jako útoky vůči plavidlům na volném moři za účelem 
dosažení zisku, představuje významný celosvětový problém. Podle statistik Mezinárodní 
námořní organizace (IMO) navíc počet útoků pirátů na plavidla v posledních letech stoupá. 
„Hrozba násilí a jeho skutečného použití proti členům lodních posádek zůstávají nepřijatelně 
vysoké,“ uvádí IMO. Konkrétně v roce 2011 IMO eviduje 439 útoků, tedy průměrně 1,2 útoku 
za den. 
Problém námořního pirátství je geograficky rozšířen nerovnoměrně. Největší počet útoků 
vůči lodím se odehrává u pobřeží Somálska (v Adenském zálivu), v posledních letech narůstá 
počet útoků u pobřeží Nigérie, naopak tradiční oblast námořního pirátství, Malacká úžina 
mezi Malajským poloostrovem a ostrovem Sumatra, se stává bezpečnější díky úspěšné 
protipirátské politice. 
 
Ve vodách zemí s funkční vládou a stabilním právním systémem jsou rizika útoku pirátů 
výrazně nižší ve srovnání se zeměmi nestabilními. To vysvětluje ústup problému pirátství 
v Malacké úžině a naopak dlouhodobé problémy s piráty u pobřeží Somálska.  
 
Mezinárodní společenství i vlády příslušných zemí se pochopitelně snaží problém pirátství 
řešit. Prvním druhem protipirátských opatření jsou aktivní opatření, jejichž účelem je 
vyhledávání pirátských plavidel a jejich likvidace. V současné době je však tato činnost 
minimální kvůli zaostalosti většiny regionálních mocností a nezájmu mocností světových. 
Výjimku tvoří hlídky u pobřeží Indie a Japonska, nově navíc společné hlídky Indonésie, 
Malajsie a Singapuru v Malacké úžině. 
Oproti tomu pasivní protipirátská opatření spočívají v monitorování pobřeží a zásahu proti 
podezřelým plavidlům v případě potřeby, případně též v pomoci napadeným lodím. Zřejmě 
nejefektivnějším programem pasivní obrany jsou již zmiňované společné hlídky Indonésie, 
Malajsie a Singapuru. V oblasti Adenského zálivu jsou i pasivní protipirátská opatření 
omezena na minimum, což je zapříčiněno politickým i ekonomickým zhroucením 
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regionálních států. V této oblasti je ale absence angažovanosti regionálních aktérů 
vykompenzována přítomností neregionálních aktérů, zejména USA. 
 
Protipirátská činnost OSN spočívá především v zavázání všech mezinárodních aktérů k boji 
proti pirátství a v umožnění provádění této činnosti navzdory některým omezením 
vyplývajícím z mezinárodního práva. Praktickou aplikací jsou např. rezoluce Rady bezpečnosti 
č. 1816, 1864 a 1851 (všechny z roku 2008), které vyzývají státy k mezinárodní organizaci 
boje proti pirátství, přičemž umožňují „užití všech nezbytných prostředků“ (užití síly). 
Zároveň umožňují státům, které se na protipirátské činnosti podílejí, vstoupit za účelem 
potlačení pirátství do teritoriálních vod postižených zemí. 
 
K podrobnějšímu nastudování problematiky bezpečnosti námořního pirátství doporučuji 
navštívit stránky Mezinárodní námořní organizace (www.imo.org), především sekci Our 
Work, kde lze nalézt řadu statistik i článků k tomuto tématu. 
 
 

 
 

Zdroj: http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/zakon-o-namorni-plavbe-pustili-poslanci-do-tretiho-cteni.html 
Foto: shipspotting.com 
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Ochrana práv duševního vlastnictví 
 

Právo o ochraně duševního vlastnictví zahrnuje veškerá zákonná majetková práva na 

originální výtvory – komerční i umělecké. Ochrana je tímto způsobem poskytována hmotným 

i nehmotným dílům1. Právo o ochraně duševního vlastnictví zahrnuje právo duševního 

vlastnictví, autorské právo a právo průmyslového vlastnictví.  

Autorské právo se zabývá právními vztahy tvůrců/autorů děl a uživatelů daných děl. Pomocí 

tohoto práva poskytuje stát autorům určitá výlučná práva k jejich dílům, avšak po určitou 

dobu. Toto právo nechrání samostatné ideje, ale pouze konkrétní díla. Autorským dílem je 

pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, který je vyjádřen v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. Autorský zákon pak především chrání státní 

občany České republiky a to ať už svá díla tvoří kdekoliv. Fakt, že dané dílo je chráněným 

autorským dílem, zjistíme symbolem ©, po kterém následuje rok a jméno autora. Autorem 

může být jen fyzická osoba, která dílo sama vytvořila. Jedinou výjimkou je spoluautorství, 

kde vzniká společné autorské právo k dílu.   

Právo průmyslového vlastnictví je právní ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti, 

předměty průmyslového výtvarnictví, práva na označení a konstrukční schémata 

polovodičových výrobku. Tyto práva vznikají rozhodnutím příslušného orgánu.  

Systém právní ochrany duševního vlastnictví v České republice je v absolutním souladu 

s právem EU a tržním hospodářstvím. Orgánem pro ochranu duševního vlastnictví je úřad 

průmyslového vlastnictví, který shromažďuje veškeré žádosti o majetková práva a následně 

rozhoduje o jejich způsobilosti. Právo duševního vlastnictví doznává svého ústavního 

zakotvení v Listině základních práv a svobod2. Hlavní úprava autorského práva je zákon č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů. „Postihy za porušování pravidel na ochranu práv k duševnímu vlastnictví 

jsou v rámci české legislativy jasně definovány, např. v trestním zákoně, zákoně o 

přestupcích či v zákoně na ochranu spotřebitele.“3 Ve zprávě se dále píše, že i přes vysokou 

úroveň ochrany práv duševního vlastnictví je pirátství problém, především co se týče kritiky 

amerických výrobních společností na adresu ochrany práv k duševnímu vlastnictví v České 

republice. Kontrolu v republice provádí i další úřady – Česká obchodní inspekce, celní orgány 

a živnostenské úřady.  

 

                                                           
1
 Díla mohou být hudební, literární, objevy, vynálezy, slova fráze, symboly, design... apod. 

Obecně řečeno jsou to výsledku procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení. Přesný výčet 

duševního vlastnictví obsahuje již Úmluva o zřízení Světové organizace   
2
 Viz. článek 11: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.” a článek 34: “Práva k výsledkům tvůrčí 

duševní činnosti jsou chráněna zákonem.” 
3 Akční plán vlády ČR proti pirátství a padělatelství, 2007 
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Dále je Česká republika členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)4, Evropské 

patentové organizace (EPO)5 a smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS)6, která je spravovaná Světovou obchodní organizací. 

V historii vzniklo mnoho úmluv a dohod na téma ochrany duševního vlastnictví. Např. 

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886 je základní úpravou 

v oblasti mezinárodní ochrany v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Lhůta ochrany v ní byla 

stanovena na 50 let po smrti autora. Dále byla v roce 1961 podepsána Římská mluva na 

ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací. 

Následovala Ženevská úmluva na ochranu výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému 

kopírování z roku 1971 a Bruselská úmluva o šíření programů prostřednictvím satelitů z roku 

1974. Celkově vzniklo přes 19 mezinárodních smluv včetně zmíněných upravujících tuto 

oblast.  

Význam ochrany u duševního nebo průmyslového vlastnictví spočívá především v ochraně 

jejich know-how, resp. toho, čím se odlišují od konkurence. K dosažení úspěchu na trhu je 

potřeba investovat nemalé částky do výzkumu, designu čí označení, jehož majitel nechce 

sdílet s konkurencí. Účelem je tedy zajistit návratnost prostředku vložených do svého 

podnikání. Právní ochrana nehmotného majetku sice zcela nevyloučí možnost jeho padělání, 

ale představuje ochranu a prosazování práv z takovéto ochrany plynoucích v případném 

sporu.   

                                                           
4
 Organizace byla vytvořena v roce 1967 na základě úmluvy a je organizací OSN. V tuto 

chvíli spravuje všechny mnohostranné mezinárodní smlouvy týkající se duševního vlastnictví. 

Sídlem organizace je Ženeva a v současnosti má 185 států.  
5
 Úřad začal fungovat v roce 1977 na základě Evropské patentové úmluvy (1973, Mnichov) a 

není institucí Evropské unie. Přesto jsou však všechny členské státy EU jeho členem. EPO 

uděluje evropské patenty, které jsou platné v několika, nebo ve všech členských státech.  
6
 Nejdůležitější norma, která upravuje ochranu práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu 

k mezinárodnímu obchodu. Dohoda stanovuje minimální standardy ochrany poskytované 

každým členem, postupy vynucování práv duševního vlastnictví a následovné řešení sporů 

mezí jednotlivými členy dohody. Norma se týká pěti širokých otázek:  

1. Uplatňování základních principů obchodního systému a další mezinárodní dohody o 

duševním vlastnictví 

2. Adekvátní ochrana práv duševního vlastnictví 

3. Vynucování těchto práv na daném území 

4. Spory mezi vlastními členy WTO 

5. Přechodná opatření během zavádění nového systému 
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Využití a podpora biopaliv 
 
Za biopaliva se v širším slova smyslu označuje rostlinná biomasa využitelná pro energetické 
účely, tj. paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy. Energie biomasy má svůj 
prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie. 
Biopaliva tedy představují způsob využití biomasy. 
 
Biopaliva se rozlišují podle způsobu získávání vstupní suroviny na biopaliva první a druhé 
generace. Do první generace patří paliva vyráběná z cíleně pěstovaných plodin. Může jít o 
etanol z obilí, bionaftu a rostlinné oleje z řepky, slunečnice a jiných zemědělských plodin. 
Biopaliva druhé generace se vyrábí z nepotravinářských surovin, například ze slámy, dřeva a 
dřevních odpadů, papíru aj. Jejich produkce tedy nevyžaduje zemědělskou půdu, která by se 
mohla využít pro pěstování potravin. Energie pro získání vstupní suroviny je nižší. Vyžadují 
však náročnější technologii, proto se teprve začínají rozšiřovat. Evropská unie počítá s jejich 
výraznějším uplatněním na trhu až po roce 2015. 
 
Zelená kniha Evropské komise ukládá každému členskému státu EU povinnost nahradit do 
roku 2020 v silniční dopravě minimálně 20% fosilních pohonných hmot alternativními 
pohonnými hmotami, přičemž podíl biopaliv by měl dosáhnout 10%. Unie tak takřka o 
polovinu zvýšila hranici, kterou stanovila do roku 2010. Tehdy podíl biopaliv v dopravě 
zvýšila na 5,75 procenta.7 Způsob dosažení referenčních hodnot je ponechán na zvážení 
jednotlivých států. Některé státy zvolily strategii povinného přimíchávání bioložek do 
pohonných hmot, a tedy jejich celoplošnou distribuci. Další možností je prodej čistých 
biopaliv nebo derivátů minerálních olejů o vysoké koncentraci nebo kapalin odvozených od 
biopaliv, jako např. ETBE. 
 
 V členských zemích Evropského společenství je problematika užití biopaliv v dopravě řešena 
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře 
používání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě. Cílem směrnice je částečná 
náhrada neobnovitelných zdrojů fosilních paliv (ropy) biopalivy, ochrana životního prostředí 
a podpora zemědělského sektoru. Snaha Evropské komise na podporu a rozšíření biopaliv se 
setkává s negativními reakcemi zejména ze stran některých nevládní a ekologických 
organizací, které upozorňují na to, že produkce biopaliv spotřebovává více energie, než kolik 
ji biopaliva obsahují a nahrazování pěstování rostlin pro výrobu potravin pěstováním 
technických plodin pro výrobu biopaliv může mít sociální dopady vyplývající ze zvyšování cen 
potravin. Další námitkou je devastace krajiny zabíráním půdy pro pěstování technických 
plodin. Podle vyjádření některých expertů má výroba biopaliv asi 300krát vyšší skleníkový 
účinek než nejběžnější skleníkový plyn oxid uhličitý a biopaliva mají horší dopad na klima než 
ropa. 
 

                                                           
7 Použití biopaliv v EU plynule roste, většina členských zemí je v půli cesty na vyplnění cíle pro rok 2020. 

Nejdále jsou Slovensko, Rakousko a Francie viz (http://ekonomika.idnes.cz/biopaliva-nici-svet-vic-nez-benzin-

uniklo-z-bruselu-fhc-/eko_euro.aspx?c=A120128_1723741_zahranicni_vem) 
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Výroba biopaliv je všeobecně dražší než výroba tradičních fosilních paliv. Z tohoto důvodu je 
poskytnuta zemědělcům oficiální podpora jak ze strany členských států, tak v rámci 
legislativy EU.  Státní podpora nabývá nejčastěji dvou podob, jedná se o daňové výjimky a 
závazky spojené s biopalivy. 8 U výrobků vyrobených z biomasy je umožněno snížit daňovou 
sazbu nebo úplně osvobodit od daně. Tyto úlevy ale nesmí být větší než daň, kterou bychom 
zaplatili za objem biopaliv obsažených v produktech, u kterých je možno daň snížit (Směrnice 
Rady 2003/96/ES).  Ze strany Evropské unie existuje primárně dvojí podpora biopaliv. Jedná 
se o režim nepotravinářské produkce na půdě vyňaté z produkce a o podporu energetických 
plodin. EU podporuje biopaliva také pomocí několikaletých rámcových programů. Dnes běží 
již 7. rámcový program pro podporu výzkumu a vědeckého rozvoje (až do roku 2013). 
V rámci něj probíhá program Spolupráce, který se zabývá také energetikou. V oblasti energie 
jsou stanoveny tři hlavní oblasti podpory výzkumu: energetická účinnost, obnovitelné zdroje 
energie a technologie čistého spalování uhlí a zachycování CO2. 
 

 
 
Základní směry zpracování biomasy a energetické využití  
Zdroj: http://biom.cz/cz/obrazek/zakladni-smery-zpracovani-biomasy-a-energeticke-vyuziti 

Autor: Petr Kramoliš 
 
  

                                                           
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo 

jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.  
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Dluhová krize v rozvojových zemích 
 
Ekonomická situace rozvojových zemí úzce souvisí s děním na světových trzích, kdy 
v současné době je vše podpořeno celosvětovou hospodářskou krizí z počátku 21. století, 
která se stala nedílnou součástí hospodářského života, ať už měla vliv na nadnárodní a 
národní ekonomiky či podniky. Pokaždé se dá říci, že ovlivnila a i nadále v dnešní době 
ovlivňuje ekonomická rozhodnutí vlád, managementu firem a obyčejných občanů. Tato 
událost, která otřásla celým hospodářským světem, nastala pro mnohé neočekávaně a 
zastihla řadu ekonomických subjektů nepřipravené. Tento fakt měl za následek propad 
národních ekonomik, zvýšení zadluženosti či dokonce krach některých ekonomických 
subjektů a mimo jiné i stagnaci peněžních a obchodních toků. I když už se celosvětová 
finanční krize postupně přetransformovala na další problémy a situace, které z ní 
bezprostředně vyústily, od propadu ekonomik platících Eurem, zadluženosti států či 
nastoupení na trh nových vůdčích asijských ekonomik s obrovským potenciálem, stále patří 
mezi jedno z nejčastěji diskutovaných témat současnosti. 
 
Již několik desítek let je trendem zvyšující se zadluženost rozvojových zemí především 
z jihovýchodní Asie a států Afriky. I přes pomoc Mezinárodního měnového fondu, Světové 
banky a dalších nástrojů pomoci nejsou investice v těchto zemích dostatečně vysoké, aby se 
ekonomiky staly plně soběstačné a zadluženost se neustále prohlubuje. V čem je problém? 
Toho je hodně… od kulturních odlišností a národní mentality po nestabilitu celého systému a 
válečných konfliktů v některých státech. Nebo z ekonomického hlediska produkce těchto 
států nedokáže konkurovat na světových trzích výrobkům dovážených z rozvinutých států 
(vyjma ČLR). Zemědělské produkty vyvážené z EU jsou tzv. prodávány pod cenou, protože 
zde funguje podpora zemědělců, kteří získávají vysoké dotační tituly od státu. Dále dluhová 
krize, která následovala po válkách na Středním východě spojených s drastickým nárůstem 
cen ropy a poklesem cen surovin, jejichž vývoz je pro chudé ekonomiky životně důležitý, 
uvrhla mnoho rozvojových zemí do své vlastní dluhové krize. Tím se dostaly do závislosti na 
MMF a SB. 
 
Vrátíme-li se k současnému dění, kdy dluhová krize eurozóny a dalších vyspělých zemí už 
ohrožuje i rychle rostoucí země méně vyspělého světa, je snížení zadluženosti rozvojových 
zemí v nedohlednu. Ty se musí nyní potýkat se všeobecným propadem důvěry investorů a 
poklesem přílivu kapitálu až o 45% v meziročním srovnání a stále víc spoléhat na zahraniční 
přímé investice. Rozvojové země jsou limitované tím, že mají málo peněz, a mají tak malý 
prostor pro fiskální opatření, jež by dopad dluhové krize mohla zmírnit. Jsou také velmi 
odkázané na zahraniční obchod, který ale v důsledku dluhové krize oslabí. 
 
„Šéf Světové banky upozornil, že ve srovnání s rokem 2008 mají chudé země ve veřejných 
financích méně prostoru k reakci na ekonomický pokles v zahraničí. Dodal, že některé z nich 
v měnové politice „kráčejí po napnutém laně“, protože musí brát ohled jak na inflační tlaky, 
tak na dopady krize v eurozóně.“1 Rozvojové ekonomiky porostou v roce 2012 podle Světové 
banky v průměru o 5,4 procenta, ale naposledy banka odhadovala, že se jejich meziroční 
výkonnost zvedne až o 6,2 procenta.2  
 
Jako příklad, kdy dluhová krize dopadá na nějaké rozvojové státy, dejme Afriku. Členové 
eurozóny snížili objem peněz posílaných do nejchudších zemí světa o 700 milionů eur poprvé 
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za téměř 10 let. Nesplní tak pravděpodobně sliby ze summitu G8 v roce 2005, kdy mluvily o 
pomoci ve výši 36 miliard eur. Navíc se čekají další škrty, které tak mohou ohrozit africké 
projekty neziskových organizací.3 Výsledkem summitu byl mimo jiné i závazek států G8 
odepsání dluhů osmnácti nejchudších zemí Afriky, do roku 2010 zajistit univerzální přístup k 
lékům proti HIV a zvýšit objem finanční pomoci africkým rozvojovým zemím na téměř 36 
miliard euro. Podle listu Guardian navíc se uvádí, že se seškrtávání slíbené finanční pomoci 
stalo zvykem: v roce 2011 jedenáct zemí zaostalo za svými sliby a dalších devět snižovaní 
rozpočtů na pomoc plánuje.3 

 
Pro snížení dluhu těchto zemí je nyní nejdůležitější plnění osmého cíle z tzv. Rozvojových cílů 
tisíciletí z Miléniové deklarace z roku 2015, která se zavazuje do roku 2015 vymítit chudobu. 
 
Cíl 8: budovat světové partnerství pro rozvoj 

 dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, 
předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, 
rozvoj a snižování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni) 

 řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto 
zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené 
země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální 
rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.) 

 řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států 
 komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních 

a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu 
u zadlužených zemí 

 ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a realizovat strategie směřující 
k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi 

 ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním 
lékům v rozvojových zemích 

 ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových 
technologií především v informační a komunikační oblasti 

 
1http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/dluhova-krize-ma-vliv-i-na-rozvojove-zeme-
vysycha-pritok-kapitalu-701504 
2http://ekonomika.idnes.cz/nova-krize-muze-byt-horsi-nez-ta-posledni-varuje-svetova-
banka-p7f-/eko-zahranicni.aspx?c=A120118_093146_eko-zahranicni_spi  
3http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-56304620-dluhova-krize-eu-dopada-i-na-afriku-
staty-seskrtaly-humanitarni-pomoc-o-miliony-eur 
 
Obr. Rozdělení zemí dle HDI 

HDI, index rozvoje společnosti zde znázorňuje rozvojové 
země (červená) a vyspělé (zelená). Žlutě jsou pak 
znázorněny ty státy, které se nacházejí mezi oběma 
skupinami a šedě ty státy, o nichž nejsou potřebné 
informace. 
  



Plzeňská diplomatická simulace 

Studentský model Valného shromáždění OSN Stránka 16 

Lidská práva 
 
Lidská práva jsou práva, na které má nárok každý člověk od svého narození. Jde o univerzální 
práva všech lidských bytostí, nezávislé od jurisdikce a jiných faktorů jako jsou např. etnický 
původ, národnost, náboženství, pohlaví apod.  
 
Vývoj lidských práv bychom našli již ve městských společnostech ve starověku. Avšak první 
významnou a známou listinou byla Magna Charta Libertatum z roku 1215, která sloužila 
především pro záruky anglické šlechtické vrstvy proti svévoli krále. Postupně tato listina 
ovlivnila i rozvoj anglického obyčejového práva a došlo k jejich rozšíření i na další poddané.  
 
Následně vyhlásili mnohé státy různé deklarace práv a svobod, ale prostá deklarace ještě 
neznamenala, že tyto práva byla respektována (nakonec, tak je tomu i dnes)… Jako příklad 
můžeme zmínit Spojené státy americké, které sice takovou deklaraci přijali již v 19. století, 
ale černošské obyvatelstvo muselo o uznání těchto všeobecných práv bojovat až do druhé 
poloviny 20. století (Martin Luther King).  
 
Druhá světová válka poukázala na to, jak se tzv. civilizované společnosti pustili do masakru 
„podřazených lidských ras“. To přimělo mezinárodní společenství, aby po ukončení války 
předcházelo dalšímu takovému barbarství a přijalo vrcholní dokument o lidských právech. 
10. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Tato 
deklarace sice není právně závazná, nicméně inspirovala rozvoj dalších listin lidských práv a 
je součástí ústav některých států. 
 
Na jedné straně tedy můžeme říct, že v průběhu posledních dvou staletí došlo 
k mimořádnému vývoji v oblasti lidských práv, na straně druhé je potřeba konstatovat, že 
mimo euroatlantickou civilizaci existují ve světě rozsáhlé civilizační oblasti, které odmítají 
koncepci lidských práv uznat a označují ji za kulturně podmíněnou a pro ně nevhodnou. 
 
Významnou roli v oblasti obrany a propagace lidských práv ve světě dnes hrají i spolky na 
ochranu lidských práv. Po roce 1989 začala podobná sdružení působit i v Česku. K 
celosvětově největším patří Human Rights Watch, Amnesty International, v Česku například 
dále Člověk v tísni nebo také Liga lidských práv. 
 
Dodržování lidských práv ve státech, které se hlásí k dodržování lidských práv, je právní 
cestou zajišťováno nyní nejúčinněji přes evropskou Úmluvu o ochraně lidských práv a 
základních svobod, vyhlášenou v roce 1950 pod záštitou Rady Evropy. V rámci této 
mezinárodní smlouvy je možné v oblasti lidských práv žalovat státy, které dohodu 
ratifikovaly, u Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku, pokud jejich vnitrostátní 
právní mechanismy zajišťování lidských práv selžou.  
 
V posledních desetiletích 20. století vznikli i diskuse o dalším zvyšování rozsahu politických 
práv. Prohlášeným cílem je třeba dosáhnout větší participace občanů v politice, včetně 
iniciativ a referend.  
 
  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek
http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_v_t%C3%ADsni
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_ochran%C4%9B_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v_a_z%C3%A1kladn%C3%ADch_svobod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_ochran%C4%9B_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v_a_z%C3%A1kladn%C3%ADch_svobod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Referendum
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Mezi základní lidská práva řadíme například: 

 právo na život, na svobodu a na osobní bezpečnost 

 nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví 

 nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 
zacházení nebo trestu 

 každý, kdo byl obviněný z trestního činu, je považován za nevinného až do momentu, 
kdy mu je zákonným postupem prokázána jeho vina 

 právo svědomí a svobodného projevu 

 právo shromažďování 

 právo na svobodu pohybu a svobodu bydlení uvnitř určitého státu 

 právo na státní občanství 

 právo vlastnit majetek 

 právo na vzdělání 

 právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní 
podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti 

 
Myšlenka lidských práv je sice hezká, ale jejich dodržování v praxi se vymyká kontrole. Pro 
takovou kontrolu dodržování lidských práv vytvořila OSN dvě instituce: 
 

 Výbor Spojených národů pro lidská práva: jde o skupinu 18 expertů, kteří se scházejí 
třikrát do roka, aby posoudili periodické zprávy členských států o tom, jak splňují 
závazky Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, uzavřeného v roce 
1966 a založeného na Všeobecné deklaraci lidských práv. Členové výboru jsou voleni 
členskými státy, ale nezastupují zájmy žádného z nich. 

 Rada OSN pro lidská práva: je to orgán, který v roce 2006 nahradil Komisi pro lidská 
práva a kde členské státy jednají o všech otázkách ohledně lidských práv. 
 

 
 

Eleanor Rooseveltová & Všeobecná deklarace lidských práv (1949) 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklarace_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v 
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Boj proti terorismu 
 
K pojmu terorismus se váže mnoho definic. Vědci se po analýze těchto definic shodli na tom, 
že nejčastěji se opakovaly tyto prvky: 

 násilí, síla 

 politický motiv 

 strach  

 nesoulad mezi cíli útoků a jejich oběťmi  
 
Jedna z definic, která by tedy mohla co nejobšírněji charakterizovat terorismus je, že 
terorismus je metoda použití síly či hrozby silou, prováděná skrytými jednotlivci, skupinami 
nebo státem podporovanými aktéry. Akt násilí je zaměřen proti nevinným osobám nebo 
civilním cílům. Hlavním účelem teroristického aktu je vyvolat pocit strachu. Vedlejším účelem 
může být upoutání pozornosti (tzv. propaganda činem) nebo získání dílčích výhod či ústupků 
že strany atakovaného aktéra. Konečným cílem terorismu je politická změna. 
  
V rámci vnitrostátních právních řádů mluvíme o teroristických skutcích, pokud úmyslem 
těchto skutků bylo vážně zastrašit obyvatelstvo, nenáležitě přimět vládu nebo mezinárodní 
organizaci ke konání či nekonání konkrétních činů a vážně destabilizovat či zničit základní 
politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace, a 
to: 

 útokem na lidské životy, které můžou skončit smrtí 

 únosy nebo braním rukojmí 

 obsazením letadel, lodí nebo jiných prostředků veřejné dopravy nebo dopravy zboží 

 výrobou, držením, přepravou, dodáváním nebo používáním zbraní nebo výbušnin 
jaderné, radiologické, chemické nebo biologické povahy, stejně jako práce na 
výzkumu nebo vývoji těchto zbraní 

 vypouštěním nebezpečných látek do volného oběhu, zakládáním požárů, výbuchů 
nebo zapříčiňováním povodní, jejichž průběh ohrožuje lidské životy 

 přerušováním nebo přerušením dodávek vody, elektřiny nebo jiných základních 
zdrojů, což může rovněž ohrozit lidské životy 
 

Podle těchto úmyslů můžeme konstatovat, že boj proti terorismu vlastně úzce souvisí 
s bojem za lidská práva, protože právě tato práva jsou hrubě porušována. Jedná se zejména 
o právo na život, na osobní svobodu, na svobodu pohybu a pobytu apod. 
 
Z hlediska mezinárodního práva se rozdělují kriminální a válečné činy: terorismus spadá do 
kategorie válečných činů, neboť jeho motivací není zabíjet, ale změnit politickou situaci. 
Terorismus je taktikou nekonvenčního konfliktu, tedy konfliktu mezi státním a nestátním 
aktérem. V rámci nekonvenčního konfliktu se rozlišuje guerilla – útoky na vojenské cíle a 
terorismus – útoky na civilní cíle. Terorismus si zvykneme dělit na vnitřní, státní, revoluční, 
mezinárodní, separatistický, globální, etnický a informační. 
 
 Mezi nejznámější teroristické skupiny podle západního pojetí patří nebo patřili: 

 Hizballáh – Iránem podporované palestinské protiizraelské hnutí působící v jižním 
Libanonu 
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 Hamas – palestinská militantní organizace, odmítající uznání Izraele a používající proti 
němu teroristických útoků. Na území palestinské samosprávy působí jako politická 
strana, buduje zde veřejné statky a zajišťuje jejich chod 

 Fatáh – palestinská organizace, protivník Hamasu (pouze ozbrojené křídlo) 

 Islámský džihád – extremistická teroristická skupina, jež se odštěpila od egyptského 
Muslimského bratrstva 

 Al-Kaida – světová teroristická organizace v čele s Ajmánem Zavahrím, která usiluje o 
zničení Západu a vytvoření celosvětové islámské republiky 

 ETA – španělská teroristická organizace, usilující o odtržení Baskicka 
 

Je tedy zřejmé, že každá teroristická skupina má svůj osobitý politický cíl, jehož se snaží 
dosáhnout. Společné jsou prostředky, které tyto skupiny využívají. Civilní obyvatelstvo se 
fyzicky nebo jen teoreticky stává rukojmím dané teroristické skupiny, která si je vědoma 
toho, že mezinárodní společenství se bude snažit tyto lidi chránit a dřív nebo později ustoupí 
požadavkům skupiny, byť jen částečně, aby chránila a zabezpečila lidem dodržení jejich 
základních lidských práv a svobod...  
 
 
 
 

 
 

New York, 11. září 2001 bezprostředně po útoku teroristů na budovy Světového obchodního 
střediska 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Terorismus  
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Problematika trestu smrti 
 

Mezi ta nejzákladnější lidská práva patří bezpochyby právo na život. Toto právo se postupem 
času stalo předmětem mezinárodního práva, ale nemůžeme o něm hovořit jako o právu 
absolutním, právě díky výjimkám, za kterých lze trest smrti udělit. Vztah práva na život a 
trestu smrti je otázkou diskutovanou mezinárodním společenstvím v průběhu celé druhé 
poloviny 20. století a názory států se diametrálně liší. Důležitým argumentem proti trestu 
smrti je možnost justičního omylu, argumentem pro trest smrti je naopak krutý charakter 
kriminálních činů, které jsou popravou trestány. 
 
Proti trestu smrti vystupuje řada nevládních organizací (např. Amnesty International), církve 
a samotné státy. Od mezinárodní konference ve Stockholmu v roce 1977 dosáhlo 
mezinárodní společenství značného pokroku: řada států trest smrti zrušila (např. v EU je trest 
smrti znemožněn legislativou, jedinou výjimkou je Lotyšsko a Severní Kypr).  
 
V současnosti můžeme rozlišovat čtyři základní přístupy k trestu smrti. Prvním je naprosté 
zrušení trestů smrti pro všechny druhy zločinů. Druhým je povolení trestu smrti pro zvláštní 
případy, jako jsou zločiny proti lidskosti. Třetím případem jsou státy, které umožňují trest 
nejvyšší i za kriminální činy. Běžně se stává, že státy mají ve svých zákonech trest smrti 
zaveden, ovšem tento trest neudělují či nevykonávají. Čtvrtá skupina států uplatňuje trest 
smrti také v případě kriminálních činů. 

 
Celkový počet zemí, které nepopravují, se vyšplhal na 139 zemí. Počet popravených rok od 
roku klesá, ale skutečné číslo je nezjistitelné. Přes 90% osob bývá ročně popraveno 
v pouhých čtyřech zemích, jimiž jsou Čína (údaje jsou považovány za státní tajemství), Írán, 
Saudská Arábie a USA. Celkové číslo poprav sice klesá, některé země ale schvalují zákony 
umožňující popravy za takové zločiny, jako je například ekonomická trestná činnost, 
rouhačství nebo homosexualita. Porušují tak mezinárodní dokumenty o ochraně lidských 
práv. 
 
Čína popravila v roce 2010 z nejrůznějších důvodů tisíce lidí. Počet poprav v této zemi 
převyšuje celkový počet trestů smrti vykonaných všemi ostatními zeměmi světa dohromady. 
Usmrceni přitom byli i lidé, kteří nespáchali násilné trestné činy. Írán, Pákistán, Saúdská 
Arábie, Súdán a Spojené arabské emiráty ignorovaly mezinárodní zákaz a odsoudily jedince, 
kterým v době spáchání zločinu nebylo 18 let. 
Způsoby vykonávání trestu smrti se v jednotlivých státech liší. Převládá ale oběšení či 
zastřelení. Dalšími možnostmi je smrtící injekce, poprava elektrickým proudem, stětí hlavy, 
ukamenování nebo plynová komora. 
 
Organizace spojených národů vyvíjí tlak na státy setrvávající na trestu smrti, kontroluje, do 
jaké míry jsou dodržovány požadavky stanovené v mezinárodních smlouvách, které dotčená 
země ratifikovala, či dohlíží na spravedlnost procesu samotného.   
EU se znovu zavázala neaplikovat trest smrti v Listině základních práv Evropské unie z roku 
2007. 
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Ochrana industriálního dědictví 
 
Pojem industriální, resp. průmyslové dědictví, skrývá technický pokrok a výstavbu budov, 
které do doby průmyslové revoluce (Británie 1770 – 1830) nebyly známy. Tyto technologie 
se postupem času dostávaly do celé Evropy a poté začaly přesahovat hranice jednoho 
kontinentu. Dnes nám továrny, silnice, průplavy, železnice apod. připadají samozřejmé, 
někdy až nevzhledné. Ale stejně tak, jak si nyní vážíme budov ze středověku a raného 
novověku, měli bychom si vážit budov z nejnovějších dějin. I při nakládání se stavbami 
nevyužitelnými již k původním záměrům nesmíme zapomínat na jejich možný odkaz 
budoucím generacím a měli bychom hledat nová využití, která jsou mnohdy blíž, než si 
z počátku myslíme. 
 
Problematikou ochrany industriálního dědictví se zabývá Mezinárodní výbor pro obnovu 
industriálního dědictví známý pod zkratkou TICCIH (The International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage) od roku 1978, kdy byl ve Švédsku zřízen na třetí 
mezinárodní konferenci o zachování industriálního dědictví (předcházely konference v 
anglickém Ironbridge 1973 a německém Bochum 1975). V současnosti se každé tři roky koná 
generální shromáždění členů výboru, které proběhlo naposledy v roce 2009 v německém 
Freibergu a letos je v listopadu očekáváno v taiwanské Taipei. 1) TICCIH je úzce spojen 
s ICOMOC (Mezinárodní rada pro památky a sídla), pro kterou pracuje jako vědecká komise. 
Snaží se nejen zvýšit mezinárodní spolupráci v ochraně, dokumentaci, výzkumu průmyslové 
archeologie, ale také se snaží o zlepšení vzdělání v těchto otázkách. Tato snaha 
nezapomenout a uchovat průmyslovou minulost díky továrnám, průmyslovým oblastem, 
vybavením, produktům apod. napomáhá lidskému vývoji, aby se posunul dál, ale přitom měl 
na paměti minulost a poučil se z ní. 
 
*V červenci roku 2003 se v Nižním Tagilu u Moskvy konal kongres Mezinárodního výboru pro 
obnovu industriálního dědictví (TICCIH), kde byla delegáty sepsána Charta industriálního 
dědictví (The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage).2) Dokument stručně shrnuje 
podstatu industriálního dědictví, upozorňuje na jeho celospolečenské hodnoty a zároveň 
definuje hlavní priority a způsoby, jak tuto nedílnou součást našeho kulturního odkazu 
chránit a napomoci jejímu zachování.+ ᵃ 
 
Bohužel dochází k zbytečným neohleduplným demolicím průmyslových památek či 
nevhodnému nakládání s nimi. Developeři a majitelé těchto celků řeší často jen 
ekonomickou stránku, památkáři naopak mají snahu objekty zachovat a třetí strana – 
uživatelé, návštěvníci - chtějí mít největší užitek v podobě dostupnosti a celkové otevřenosti 
pro veřejnost. Sladit všechny strany do harmonie je značně náročné a o to více si musíme 
vážit nadšenců, kteří jsou odhodláni věnovat industriálnímu dědictví 
svůj čas a energii. 

 
                                                                                                   

Stará Huť u Adamova; 
Zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stara_hut_u_Adamova.J
PG 
 

Vodní hamr v obci Dobřív; 
Zdroj: http://smichov.evang.tk/fotogalerie/vylet-2006.html 
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Do industriálního dědictví se nejčastěji zahrnuje: 

 rybníkářství, odvodňovací štoly, báňské rybníky 

 vodní a větrné mlýny, vodárny a vodojemy 

 pivovary, sladovny 

 textilní a strojírenské závody – [Typické jsou fasády z červených neomítaných cihel. 
Další zajímavým stavebním druhem jsou nesčetné variace jemně profilovaných 
komínů. Důležitým prvkem se od druhé poloviny 19. století staly vícepodlažní 
skeletové železné konstrukce, které z výrobních objektů plynule přešly do běžné 
architektury+ᵇ 

 vodních díla - přehrady, mosty a zdymadla 

 pivovary, jatka, cukrovary, nádraží, hutě, vápenky nebo důlní věže vápenky, cihelny, 
hamry, důlní stavby a železářské pece nebo vodní náhony k mlýnům a hamrům 

 
Příklady technických či průmyslových památek v ČR: 

 Dobřív 

 Březové Hory 

 Stará Huť u Adamova 

 
Co s průmyslovým dědictvím: 

1. Klasický přístup = výběr architektonicky či technicky cenné solitéry z doby 
předindustriální/rané fáze industrializace (např. Karlův most, vodní mlýny ve Slupi na 
Znojemsku) 

2. Snaha o zachování celého výrobního komplexu pro experimentální průmyslovou 
archeologii (pokusné tavby, rekonstrukce velmi raného typu železářských pecí, které 
byly nalezeny v dané oblasti) – pro vědeckou komunitu a zpřístupněné veřejnosti 

3. Tzv. metoda „posledního pracovního dne“ – zakonzervování ve stavu, v jakém byla 
ukončena práce, a usiluje o naplnění teze o nezastupitelnosti autentičnosti 
stavebního díla, ve kterém je obsažena kvalita minulého času, a pravdivosti výpovědi, 
která přesahuje významem teorii a metodologii památkové péče. Tento přístup 
vychází částečně z britského modelu, který je velmi sofistikovaným nástrojem, při 
jeho využití ovšem spolupracuje jak státní, tak veřejný sektor. 

4. Z bývalých průmyslových oblastí vzniká průmyslový park 
 
 

… Ve čtyřicátých letech 20. století hovořil labouristický ministr Aneurin Bevan o Británii jako o 
zemi budoucího průmyslového národa, o ostrovu uhlí obklopeném mořem ryb. Dnes nemáme 
uhlí ani ryby. I v době, kdy se můj zájem o industriální archeologii rodil, Británie hrdě 
budovala nové železnice, investovala do jaderné energie nebo stavěla concordy. Dnes výrobní 
průmysl tvoří pouze patnáct procent britského hrubého domácího produktu … 
 
Sir Neil Cossons průkopník oboru průmyslové archeologie působící ve vlivné britské vládní 
agentuře na ochranu památek English Heritage 
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1) Webové stránky konference 2012: 
http://www.arch.cycu.edu.tw/TICCIH%20Congress%202012/index.html 

 
2) Charta industriálního dědictví (český pracovní překlad): 

http://vcpd.cvut.cz/33-206-aktuality-charta-industrialniho-dedictvi.aspx 
 

Doporučujeme seznam památek WHL ( World Heritage List) UNESCO: 
http://whc.unesco.org/en/list/ 

 
Citace: 

ᵃ Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. Charta industriálního dědictví 

Dostupné z: < http://vcpd.cvut.cz/33-206-aktuality-charta-industrialniho-dedictvi.aspx >. 

 

ᵇ Kulturně historické dědictví kolem nás. Průmyslové dědictví a jeho perspektivy. Radka 

Schmelzová 

Dostupné z: < http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-

texty/prumyslove-dedictvi >. 

 
 
 
 

 
pivovar Světovar krátce po svém vzniku; 

zdroj: http://www.pivniobzor.cz/clanky/2010-08-04-nejnovejsi-plzenske-pivovary/ 
  



Plzeňská diplomatická simulace 

Studentský model Valného shromáždění OSN Stránka 24 

Dokumenty 

 

Dokumenty jsou výsledkem zasedání nejen Organizace spojených národů, ale i jiných 
mezinárodních organizací i mezinárodních konferencí. V reálném světě diplomacie můžeme 
rozlišit 3 typy dokumentů: 

1. rezoluce, které vymezují určité problémy a navrhují konkrétní postupy k jejich řešení, 
2. deklarace, které též vymezují určité problémy, ale již nenavrhují jejich řešení, jen 

deklarují vůli se problémem dále zabývat, 
3. zprávy, což jsou vyjádření orgánu k určité otázce na základě žádosti jiného orgánu. 

 

Dokument začíná (po nezbytných formalitách jako je číslo dokumentu či orgán, který 
dokument přijal) deklaratorní částí. V té se orgán většinou odvolává na dříve přijaté rezoluce 
a závěry proběhlých summitů a je zde akcentován význam projednávané otázky. Tato část je 
psána v přechodnících. Druhou částí dokumentu je pak část operativní, ve které jsou již 
konkrétní návrhy řešení problémů. V posledním bodě dokumentu obvykle orgán konstatuje, 
že se danou otázkou bude i nadále zabývat. Tato část dokumentu je psána v přítomném čase 
ve 3. osobě. 

Skutečný dokument tak vypadá např. takto (zkrácená rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 
1737): 
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V rámci orgánů OSN jsou právně závazné pouze rezoluce Rady bezpečnosti. Ta tedy může 
nařizovat, pověřovat, vyhlašovat, rozhodovat, zřizovat, apod. Ostatní orgány ve svých 
rezolucích „jen“ potvrzují, žádají, vyzývají, navrhují, odsuzují, prohlašují, atd.   

 

Během Studentského modelu Valného shromáždění OSN nebudeme rozlišovat, zda 
vytváříme rezoluce, deklarace či zprávy, a nebudeme rozlišovat ani deklaratorní a operativní 
část dokumentu. Námi vytvořený dokument může vypadat třeba takhle: 

 

 

 

Ohledně formálních náležitostí dokumentů vám poradí předsednictvo výboru. Platí, že 
delegáti vytváří především obsah (myšlenky) dokumentu, formu již doladí sekretariát. 

 

Pozměňovací návrh slouží ke změně znění návrhu dokumentu, který je právě výborem 
projednáván. Může jít o tyto změny v návrhu dokumentu: 

 změna formulace jednoho či více bodů návrhu dokumentu, 

 přidání jednoho či více nových bodů do návrhu dokumentu, 

 odstranění jednoho či více bodů z návrhu dokumentu, 

 změna pořadí bodů v návrhu dokumentu. 
 

Pozměňovací návrh nemá žádné složité formální náležitosti. Kromě čísla návrhu a označení 
dokumentu (což doplní předsednictvo) stačí uvést předkladatele a alespoň jednoho garanta 
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a samotný návrh. Pozměňovací návrhy se předkládají na speciálních formulářích, které 
budou k dispozici u předsednictva. 

Předložený pozměňovací návrh tak může vypadat takto: 

 

 

Úkolem delegáta je tvořit obsah dokumentu. K tomu je nutné, aby delegáti již před jednáním 
znali postoje svých zemí k projednávaným otázkám a věděli, co chtějí do dokumentu 
prosadit. Každý dokument je však kompromisem, nikomu se nepodaří prosadit vše, co by 
chtěl. Je proto užitečné si již před jednáním ujasnit, ze kterých bodů lze ustoupit a naopak na 
kterých bodech je třeba trvat. 

A na závěr – dokument je výsledkem jednání výboru. Může se ale stát, že se delegáti na 
žádném dokumentu neshodnou nebo shodnou na obecných, nic neřešících formulacích. 
Pamatujte proto, že nejednáme proto, abychom přijali co největší počet dokumentů. 
Přemýšlejte o tom, co dokument ve skutečnosti změní, a zda má smysl ho přijímat. 
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Vzor dokumentu 
 

 

Valné shromáždění Organizace spojených národů 

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost 

 

9. září 2012, Plzeň 

Dokument A/I/1 

Bod agendy: Snižování výdajů na zbrojení 

Předkladatel:  Fidži 

Garanti:  Kiribati, Nauru 

 

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost Valného shromáždění OSN 

1. považuje zvyšování zbrojních výdajů za škodlivé světovému míru i mezinárodní 

bezpečnosti, 

2. podporuje proto plošné snižování výdajů na zbrojení jednotlivých členských států, 

3. potvrzuje, že snižování výdajů na zbrojení je možné i bez negativních dopadů na 

bezpečnost členských států, 

4. vyzývá členské státy ke snížení výdajů na zbrojení na polovinu do konce roku 2017, 

5. navrhuje vytvoření komise, která bude na toto snižování dohlížet, 

6. bude se touto otázkou i nadále zabývat. 

 

Vzor pozměňovacího návrhu 

 

Pozměňovací návrh č.   1         k dokumentu   A/I/1 

Předkladatel:     Vanuatu Garant:     Tonga 

Návrh:     upravení  bodu  4: údaj  „do  konce  roku  2017“ 

nahradit  údajem  „do  konce  roku  2022“    
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JEDNACÍ ŘÁD 
 

Část první: Obecná ustanovení 

Článek 1 

Jednací řád 

Jednací řád vyjadřuje vůli zúčastněných stran ke společným jednáním a je platný pro 
zasedání pléna Valného shromáždění i všech jeho výborů. 

Článek 2 

Svolávání zasedání Valného shromáždění 

Řádné zasedání Valného shromáždění svolává jeho předseda, který stanovuje termín a místo 
zasedání, a to s dostatečným předstihem. V průběhu svolaného zasedání probíhají jednání 
pléna Valného shromáždění i všech jeho výborů. 

Článek 3 

Účastníci jednání 

Každý členský stát OSN má nárok na 1 zástupce v každém z výborů Valného shromáždění. 
Všichni delegovaní zástupci mají právo účastnit se zasedání pléna Valného shromáždění. 

Článek 4 

Předsednictvo 

V rámci předsednictva výboru i pléna Valného shromáždění působí předseda a stanovený 
počet místopředsedů.  

Mandát člena předsednictva výboru vzniká zvolením delegáta za člena předsednictva, 
předsedové jednotlivých výborů se svým zvolením stávají též členy předsednictva pléna 
Valného shromáždění. 

Článek 5 

Předsedající 

Předsedající je stanovený člen předsednictva, který má tyto pravomoci: 

a. zahajuje, řídí, přerušuje a ukončuje zasedání orgánu, 
b. uděluje a odebírá slovo řečníkům, 
c. má právo omezit délku projevu, počet projevů, se kterými může delegát vystoupit 

k dané otázce, a počet reakcí na projev, 
d. s odůvodněním může přijmout či zamítnout každý předložený návrh, 
e. dbá na dodržování Jednacího řádu a rozhoduje spory o jeho výklad, 
f. dbá na zajištění důstojných podmínek pro jednání. 
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Článek 6 

Agenda 

Agenda představuje pořadí bodů, které budou diskutovány během zasedání pléna Valného 
shromáždění a jeho výborů. Agenda je stanovena předsednictvem a s dostatečným 
předstihem sdělena delegátům.  

Článek 7 

Pořadník řečníků 

Pořadník řečníků představuje pořadí delegátů, ve kterém jim bude v rámci zasedání výboru či 
pléna Valného shromáždění uděleno slovo.  

Pořadník řečníků vede předsedající, o zapsání může stanovenou formou každý z delegátů 
požádat. Každý z delegátů může být na pořadníku řečníku zapsán nejvýše jednou. 

V odůvodněných případech může předsedající udělit slovo přednostně mimo pořadník 
řečníků. 

Článek 8 

Řádný projev 

Řádným projevem se rozumí vystoupení řečníka, který byl za tímto účelem zapsán do 
pořadníku řečníků, a předsedajícím mu bylo uděleno slovo.   

Článek 9 

Reakce na řádný projev 

Reakce na řádný projev umožňuje delegátovi reagovat na projev jiného delegáta. K reakci je 
nutné se řádným způsobem přihlásit během projevu, ke kterému má reakce směřovat. 
Reakce na reakci není přípustná. 

 

Část druhá: Zasedání pléna Valného shromáždění 

Článek 8 

Zasedání pléna Valného shromáždění 

Plénum Valného shromáždění zasedá vždy na začátku a na konci konference a slouží 
k seznámení účastníků konference s jejím  programem a se schválenými dokumenty. 
Program zasedání Valného shromáždění je stanoven předsednictvem a delegáti jej nemohou 
měnit. 

Členy pléna jsou všichni delegáti účastnící se jednání ve výborech. Plenárního zasedání se 
mohou účastnit též hosté. 
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Článek 9 

Pořadník řečníků v průběhu zasedání pléna Valného shromáždění 

Delegát nebo host, který si přeje vystoupit v průběhu zasedání pléna Valného shromáždění, 
se přihlašuje do pořadníku řečníků před zahájením zasedání u předsednictva. V průběhu 
zasedání již není možné se do pořadníku řečníku přihlašovat. 

Článek 10 

Reakce na projev přednesený před plénem Valného shromáždění  

Na projevy přednesené v průběhu zasedání pléna Valného shromáždění není možné 
reagovat. 

 

Část třetí: Zasedání výborů Valného shromáždění 

Článek 11 

Zasedání výborů Valného shromáždění 

V průběhu zasedání výborů Valného shromáždění delegáti diskutují o jednotlivých bodech 
agendy a vytvářejí a schvalují k nim dokumenty. Agenda je stanovena předsednictvem, 
měněna může být na základě návrhu delegátů a následného hlasování. 

Článek 12 

Obecná rozprava 

Obecná rozprava slouží k projednávání jednotlivých bodů agendy, předložených návrhů 
dokumentů, či jiných návrhů. 

Do pořadníku řečníků se delegáti přihlašují zdvihnutím svého hlasovacího štítku. 

Článek 14 

Řízená rozprava 

Řízená rozprava slouží k zjištění postoje členských států k projednávaným otázkám. Při řízené 
rozpravě předsedající v abecedním pořadí vyvolává jednotlivé delegáty k vyjádření jejich 
stanoviska. 

V režimu řízené rozpravy nejsou umožněny reakce na řádný projev. 

Článek 15 

Kuloární jednání 

Kuloární jednání není řízeno předsednictvem, delegáti při něm volně diskutují a řeší otázky a 
spory vyvstalé z předchozích jednání.  

Během kuloárního jednání se delegáti mohou volně pohybovat po jednací místnosti. 
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Článek 16 

Změna formy jednání 

Jednání ve výborech Valného shromáždění probíhá standardně v režimu obecné rozpravy. 

Návrh na přechod k jiné formě jednání lze podat kdykoli během řádného projevu. 
Předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 

Článek 17 

Omezení vystoupení 

Delegát může v rámci svého řádného projevu navrhnout časové omezení řádného projevu či 
reakce na řádný projev. Taktéž může navrhnout počet řádných projevů každého delegáta 
k projednávané otázce, případně počet reakcí na řádný projev. 

Předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 

Článek 18 

Technická poznámka 

Technická poznámka slouží k upozornění na okolnosti, které ztěžují jednání a je v moci 
předsedajícího zjednat jejich nápravu. Technickou poznámku lze stanoveným způsobem 
podat kdykoli. 

Článek 19 

Žádost o vysvětlení 

Žádost o vysvětlení umožňuje delegátovi dotázat se řečníka či předsedajícího na věc 
spojenou s projednávanou otázkou či Jednacím řádem. Žádost o vysvětlení lze stanoveným 
způsobem podat kdykoli, podle uvážení předsedajícího je možné s ní přerušit vystoupení 
jiného delegáta. 

Článek 20 

Námitka pro porušení jednacího řádu 

Námitka pro porušení jednacího řádu je delegátem předložena, existuje-li pochybnost, zda 
jednání probíhá v souladu s Jednacím řádem. O námitce rozhoduje předsedající bez 
zbytečného odkladu, své rozhodnutí musí řádně zdůvodnit. 

Námitku pro porušení jednacího řádu lze stanoveným způsobem podat kdykoli, podle 
uvážení předsedajícího je možné s ní přerušit vystoupení jiného delegáta. 

Článek 21 

Návrh na přerušení projednávání bodu agendy 

Přijetím návrhu na přerušení projednávání bodu agendy se přerušuje projednávání tohoto 
bodu a vyslovuje se vůle zabývat se jím po projednání ostatních bodů agendy. Bod agendy se 
odkládá se všemi návrhy dokumentů, které byly do té doby řádně předloženy.  
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Návrh na přerušení projednávání bodu agendy lze podat kdykoli během řádného projevu. 
Předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. Hlasování o přerušení 
projednávání bodu agendy je vždy jmenovité. 

Článek 22 

Návrh na ukončení projednávání bodu agendy 

Přijetím návrhu na ukončení projednávání bodu agendy se ukončuje projednávání tohoto 
bodu a vyslovuje se vůle se jím dále nezabývat.  

Návrh na přerušení projednávání bodu agendy lze podat kdykoli během řádného projevu. 
Předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. Hlasování o ukončení 
projednávání bodu agendy je vždy jmenovité. 

Článek 23 

Návrh na změnu agendy 

Delegát může v rámci svého řádného projevu navrhnout vyškrtnutí bodu ze schválené 
agendy, přidání nového bodu do schválené agendy, případně změnu pořadí bodů schválené 
agendy.  

Předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. Hlasování o změně agendy 
je vždy jmenovité. 

 

Část čtvrtá: Hlasování 

Článek 24 

Usnášeníschopnost 

Předsedající zahájí hlasování, je-li v jednacím sále přítomna nadpoloviční většina delegátů 
členských států výboru.  

Článek 25 

Způsoby hlasování 

Jednací řád rozlišuje hlasování hromadné a jmenovité.  

Není-li stanoveno jinak, hlasování probíhá hromadně. Hlasování o návrzích dokumentů, 
změnách znění agendy a přerušení či ukončení projednávání bodu agendy jsou vždy 
jmenovitá. Delegát může v rámci svého řádného projevu předložit návrh na prohlášení 
hlasování za jmenovité, předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 

Článek 26 

Hromadné hlasování 

Při hromadném hlasování pokládá předsedající otázky v pořadí „pro návrh“, „proti návrhu“ a 
„zdržuje se hlasování“, delegáti hlasují zdvižením svého hlasovacího štítku. 
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Pro přijetí návrhu hromadným hlasováním je třeba podpory nadpoloviční většiny všech 
členských států, které se nezdržely hlasování. 

Článek 27 

Jmenovité hlasování 

Při jmenovitém hlasování předsedající vyvolává v abecedním pořadí delegáty jednotlivých 
členských zemí a dotazuje se jich na jejich postoj k otázce. Delegáti odpovídají „pro návrh“, 
„proti návrhu“ nebo „zdržuje se hlasování“, jakékoli jiné odpovědi jsou interpretovány jako 
zdržení se hlasování. 

Pro přijetí návrhu jmenovitým hlasováním je třeba podpory nadpoloviční většiny všech 
členských států. 

Článek 28 

Žádost o změnu hlasování 

Žádost o změnu hlasování umožňuje delegátovi změnit své předchozí hlasování. S žádostí o 
změnu hlasování lze vystoupit pouze před vyhlášením výsledků hlasování. 

Článek 29 

Žádost o vysvětlení hlasování 

Žádost o změnu vysvětlení hlasování umožňuje delegátovi vyzvat jiného delegáta k vysvětlení 
jeho hlasování. Delegát může odmítnout podat vysvětlení svého hlasování. S žádostí o 
vysvětlení hlasování lze vystoupit pouze před vyhlášením výsledků hlasování. 

Článek 30 

Návrh na opakování hlasování 

Existuje-li podezření, že hlasování neproběhlo v souladu s Jednacím řádem nebo že delegáti 
nebyli dostatečně obeznámeni s návrhem, o kterém se hlasuje, lze podat návrh na opakování 
hlasování. Delegát musí svůj návrh řádně zdůvodnit. Shledá-li předsedající důvody za 
relevantní, opakuje se celá procedura hlasování. 

Článek 31 

Vyhlášení výsledků hlasování 

Před vyhlášením výsledků hlasování se předsedající ujistí, zda si žádný z delegátů nepřeje 
vystoupit s žádostí o změnu hlasování, žádostí o vysvětlení hlasování či návrhem na 
opakování hlasování. Vyhlášení výsledků hlasování provede předsedající tak, že oznámí počty 
hlasů pro a proti návrhu a sdělí, zda byl návrh přijat. 
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Část pátá: Dokumenty 

Článek 32 

Předložení návrhu dokumentu 

Kdykoli během obecné rozpravy lze k rukám předsedajícího v písemné formě předložit návrh 
dokumentu. Tento návrh musí mít kromě předkladatele také alespoň 2 garanty. Předsedající 
po kontrole formálních náležitostí návrhu oznámí delegátům předložení návrhu dokumentu. 

Článek 33 

Návrh na zahájení projednávání dokumentu 

Přijetím návrhu na zahájení projednávání dokumentu se přejde od obecné diskuse o bodu 
agendy k diskusi o konkrétním návrhu dokumentu. 

Návrh na zahájení projednávání dokumentu lze podat kdykoli během řádného projevu. 
Předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 

Článek 34 

Pozměňovací návrh 

Přijetím pozměňovacího návrhu se změní návrh předloženého dokumentu. Pozměňovací 
návrhy se předkládají k rukám předsedajícího v písemné formě v průběhu projednávání 
dokumentu. Tento návrh musí mít kromě předkladatele také alespoň 1 garanta. 
S předloženým pozměňovacím návrhem seznámí předkladatel či garant delegáty ve svém 
řádném projevu. 

Článek 35 

Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Přijetím návrhu na hlasování o pozměňovacím návrhu vyhlásí předsedající hlasování o 
daném návrhu. Návrh na hlasování o pozměňovacím návrhu lze podat kdykoli během 
řádného projevu v rozpravě nad předloženým pozměňovacím návrhem. Předsedající dá 
o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 

Je-li pozměňovací návrh přijat, je zapracován do projednávaného dokumentu. 

Článek 36 

Stažení návrhu dokumentu 

Předkladatel může se souhlasem všech garantů stáhnout předložený návrh dokumentu. 
Učiní tak ve svém řádném projevu během projednávání dokumentu. Stáhnout lze pouze 
takový návrh dokumentu, ke kterému nebyl přijat žádný pozměňovací návrh. 
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Článek 37 

Hlasování o návrhu dokumentu 

Přijetím návrhu na hlasování o návrhu dokumentu vyhlásí předsedající hlasování o daném 
dokumentu. Návrh na hlasování o návrhu dokumentu lze podat kdykoli během řádného 
projevu v rozpravě nad předloženým dokumentem. Není-li již předložen žádný pozměňovací 
návrh k projednávanému dokumentu, dá předsedající o tomto návrhu bez zbytečného 
odkladu hlasovat. 

Hlasování o návrhu dokumentu je vždy jmenovité. 

 

Část šestá: Další ustanovení 

Článek 38 

Výlučná pravomoc předsedajícího 

Předsedající má právo činit rozhodnutí ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem, své 
rozhodnutí musí vždy náležitě zdůvodnit. 

Článek 39 

Jiné návrhy 

Delegáti mohou se svolením předsedajícího v průběhu jednání předkládat i návrhy Jednacím 
řádem nespecifikované. Předsedající, uzná-li návrh za relevantní, dá o něm bez zbytečného 
odkladu hlasovat. 

Článek 40 

Odvolání proti rozhodnutí předsedajícího 

Proti rozhodnutí předsedajícího se lze odvolat k předsednictvu pléna Valného shromáždění. 
Delegát tak učiní písemnou formou prostřednictvím předsedajícího, který přeruší jednání a 
vyčká rozhodnutí předsednictva pléna Valného shromáždění. Proti tomuto rozhodnutí již 
není možnost odvolání. 
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