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Vážení účastníci, vážení hosté,

právě  otevíráte  Průvodce  vydaného  v rámci  III.
ročníku  Studentského  modelu  Valného
shromáždění  OSN.  Na  následujících  stránkách
naleznete  materiály,  které  Vám  mohou  při
simulaci. Pokud během jednání nebudete vědět,
jak má vypadat přijatý dokument, jak se přihlásit
k projevu  či  jak  OSN  řeší  problém  potravinové
bezpečnosti,  v tomto  Průvodci  naleznete
odpověď.

Již potřetí se začátkem září v Plzni schází kolem 80
studentů, kteří se na 6 dní vžijí do role diplomatů
a okusí atmosféru zasedání OSN. Rád bych touto
formou  poděkoval  všem,  kdo  se  podíleli  na
předchozích  2  ročnících  projektu  –  účastníkům,
organizátorům,  sponzorům  a partnerům  i  všem

dalším,  kteří  nás  v naší  činnosti  podporují.  Této
podpory si velmi vážíme.

Studentský model je vzdělávací projekt, který učí
studenty  diskutovat,  vyjednávat,  argumentovat,
přemýšlet o problémech současného světa a vede
je  k aktivnímu  občanství.  Volíme  k tomu
interaktivní  formu  předpokládající  aktivní
zapojení studentů, čímž se náš projekt stává pro
studenty zábavným a zajímavým. O tom svědčí i
zájem ze strany studentů o účast na projektu.

Věřím, že si Model užijete a že Vám přinese nové
znalosti a zkušenosti.

Tomáš Frömmel,
hlavní koordinátor projektu

„Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou.
Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly.“

(John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident USA)
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZÁTORA

Pod zkratkou PDS se skrývá název občanského sdružení Plzeňská diplomatická simulace. Toto sdružení se
vyznačuje především tím, že bylo založeno studenty pro studenty. Mladí lidé hrají ve sdružení významnou
roli, oni udávají charakter a náplň činnosti, kterou se sdružení snaží realizovat, a zároveň i směr, kterým se
sdružení ubírá.

PDS vzniklo v roce 2010, kdy studenti cítili potřebu mimoškolního vzdělávání v oblasti diplomacie, rétoriky a
analýzy  dostupných informací.  Od té  doby připravilo  2  větší  akce s  názvem Studentský  model  Valného
shromáždění OSN (v letech 2010 a 2012).  Už samotné přípravné práce těchto akcí  napomohly k získání
mnoha organizačních zkušeností, včetně komunikace s úřady i velvyslanectvími. 

Náš  tým se  skládá  jak  ze  středoškoláků,  tak  vysokoškoláků,  tím se  zde  snoubí  dva  pohledy  na  danou
problematiku.  Přestože  se  nejedná  o  generační  odstup,  je  zajímavá  vzájemná  názorová  odlišnost  při
diskusích o tématech lidských práv,  světové ekonomiky, řešení  konfliktů v  různých částech naší  planety.
Cílem sdružení je naučit se formulovat svůj názor, obhájit jej a případně prosadit.

Na přípravě a organizaci Studentského modelu Valného shromáždění OSN 2013 se podíleli tito členové PDS
a dobrovolníci: 

Jana Bártová místopředsedkyně III. výboru
Jan Čamaj předseda I. výboru
Michaela Ederová předsedkyně III. výboru
Anna Fischerová předsedkyně II. výboru
Lucie Flieglová členka přípravného týmu
Tomáš Frömmel hlavní koordinátor projektu
Petr Hladík člen přípravného týmu
Jan Hronek místopředseda II. výboru
Andrea Mudrová místopředsedkyně III. výboru 
Nguyen Thi Anh Tuyet místopředsedkyně III. výboru
Tereza Novotná místopředsedkyně I. výboru
Alice Peková místopředsedkyně II. výboru
Václav Šindelář místopředseda I. výboru
Veronika Vyletová členka přípravného týmu
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BOJ S NARKOMAFIÍ
(Jan Čamaj)

Drogy  jsou  významnou  ohrožující  součástí  dnešní  civilizace,  avšak  vyskytovaly  se  ve  společnosti  již
v dávných dobách. Už staré civilizace jich využívaly, avšak diametrálně jinak, než se s nimi nakládá dnes.
Dnes jsou mnohem více spíš palčivým problémem, který si denně vyžaduje mnoho (častokrát i  nevinných)
životů – bohužel čím dál tím více. Drogy představují spíše obchod a tím i peníze a mnohokráte i zbraně.

Zejména v zemích Jižní Ameriky – Kolumbii, Brazílii, Venezuele a Mexiku – velkovýroba kokainu a  ilegální
obchod s drogami (označovaný také jako „narcotráfico“), způsobuje mnoho problémů. Dále také drogami
oplývají státy jihovýchodní Asie, někdy označované jako Zlatý trojúhelník. Jsou to Myanmar (Barma), Thajsko
a Laos – země velkého obchodu s opiem a výroby heroinu.

Podle dostupných statistik, zaujímá Kolumbijská republika na žebříčku největších světových producentů
kokainu první místo, podle některých zdrojů kolumbijský kokain zaplňuje až 80 % světového trhu s tímto
stimulantem. Rovněž je jedním z největších pěstitelů marihuany a začíná vystupovat z řad i na poli nových
drog.

Výrobu i vývoz drog ovládá tamější narkomafie ve formě kartelů. Již v 70. letech 20. století byl odtud
pašován kokain do Spojených států amerických a v 80. letech se kolumbijské drogové odvětví exponenciálně
rozrostlo nástupem Mendelínského kartelu, jehož nejvyšším vůdcem byl Pablo Escobar, tehdy nejmajetnější
zločinec světa s majetkem odhadovaným až na 3 mld. USD (v roce 1989 tento fakt uvedl časopis Forbes,
tehdy byl Pablo Escobar 7. nejbohatší člověk na světě.). V roce 1983 byla součástí majetku Mendelínského
kartelu i největší laboratoř na výrobu kokainu na světě s měsíční produkcí až 3,5 tuny kokainu. Po několika
raziích, kdy zde kolumbijská policie zabavila celkem 14 tun kokainu, byla tato laboratoř zničena, avšak válka
mezi  vládou a kartely teprve začala. Kartel reagoval  na zatýkání jeho členů vraždami významných lidí  a
politiků.

Po dobu šesti měsíců narkomafie na každé nasazení pout odpovídala teroristickými útoky, žhářstvím a
dokonce i explozemi v policejních či úředních budovách. Avšak po dlouhém snažení nakonec vláda dopadla
nejvyšší členy kartelu, včetně Pabla Escobara, jenž byl dopaden až v prosinci roku 1993, poté co na něj byla
nasazena armáda o počtu 1 500 policistů.

Ačkoliv  byl  nakonec  Mendelínský  kartel  eliminován,  tamější  podmínky,  které  jsou  takřka  ideální  pro
kokainový  obchod  mezi  Kolumbií  a  USA,  stále  umožňují  kolumbijské  mafii  ročně  propašovat  kokain
v hodnotě až 5 miliard USD.

Spojené státy mexické vždy hrály na poli obchodu s drogami a jejich výroby velkou roli. Již odedávna bylo
Mexiko významným producentem opia a marihuany. Ale v souvislosti s drogovou obchodní trasou Kolumbie-
USA poté začalo hrát větší roli jakožto tranzitní země.

Zejména  v  70.  letech  minulého  století,  kdy  kartel  Pabla  Escobara  pašoval  kokain  do  USA,  mexická
narkomafie z těchto obchodů profitovala. Od té doby, kdy Mendelínský kartel padl, se mexické drogové
kartely vypracovaly až k nejvýznamnějším a nejdominantnějším obchodníkům s drogami

v regionu. Mexické kartely stojí za zhruba 90% veškerého propašovaného kokainu na území USA. Tento
drogový  trh  představuje  řádově  desítky  miliard  USD.  Stejný  princip  vzrůstu  moci  kartelů  po  pádu
Mendelínského kartelu platí i v Bolívarovské republice Venezuela.

- 4 -



Studentský model Valného shromáždění OSN 2013

Mexické úřady však nemají proti organizovanému zločinu nijak velkou moc z toho důvodu, že kartely
hojně využívají korupce v nejvyšších i nejnižších politických a byrokratických vrstvách.

Z těch efektivnějších zákroků je však nutno jmenovat drogovou válku, kterou celkem sedmi kartelům
vyhlásil při nástupu do funkce prezident Felipe Calderón. Díky této válce, do které bylo nasazeno na 50 000
příslušníků mexické armády, bylo zatčeno mnoho bossů a vůdců drogových kartelů. Tato válka však ještě
neskončila a celý stav organizovaného zločinu v Mexiku trvá i nadále.

OSN  řeší  tuto  problematiku  v  rámci  Úřadu  pro  drogy  a  kriminalitu  Organizace  spojených  národů
(UNODC).

Zdroje a články pro více informací, faktů a zajímavostí:

• http://www.unodc.org/ 
• http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/drogova-problematika-v-soucasnem-svete-nejenom-

predmet-studia-politicke-geografie
• http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/mexiko-a-problematika-obchodu-s-drogami
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BEZPEČNOST V ZEMÍCH ARABSKÉHO JARA
(Tereza Novotná)

Pojem Arabské jaro (arabsky označuje vlnu revolucí, povstání, protestů a nepokojů, které ( الربي�ع العرب�ي 
probíhaly a mnohdy dosud stále probíhají v několika arabských státech (především zemích Maghrebu 1) od
konce roku 2010. Do povědomí vzdálenějších států se však tyto události dostaly spíše až na jaře roku 2011,
kdy zesílily a představovaly větší hrozbu. Motivy občanů k tomu vyjít do ulic se různí stát od státu, nicméně
všeobecně je spojuje  především vysoká nezaměstnanost,  chudoba a velmi špatné podmínky pro život v
daných  státech.  K  nespokojenosti  obyvatel  také  mnohdy  přispíval  fakt,  že  vládci  arabských  republik  a
monarchií jsou u moci velmi dlouho a často se také chovají autoritářsky (nebo rovněž podléhají korupci).

První hlasy lidu se začaly ozývat v africké Tuniské republice, když se před úřadem vlády v prosinci 2010
upálil prodavač, na protest proti tehdejší ekonomické a sociální situaci ve státě. Tento akt měl za následek
masové celonárodní protesty, které došly až tak daleko, že donutily prezidenta Zína Abidína bin Alího po
třiadvaceti letech vládnutí abdikovat a opustit zemi. V průběhu několika následujících týdnů se protesty
rozšířily i do dalších zemí, především do Egypta, Sýrie, Libye, Jordánska, Alžírska, Jemenu a Bahrajnu. Situace
se  stát  od  státu  různily,  ve  velkém  počtu  zemí  byly  protesty  občanů  vojensky  potlačovány  ze  strany
vládnoucích režimů, což většinou mělo za následek vyostření a eskalaci napětí. V Libyi se protesty natolik
vyostřily, že situace byla hodnocena jako občanská válka. O občanské válce se rovněž mluvilo i v souvislosti s
poměry v Sýrii, avšak až o něco později, v létě roku 2012 (a boj mezi povstalci a prezidentem Bašárem al-
Asadem stále pokračuje dodnes). 

Libye

Proti  vůdci  Muammaru  Kaddáfímu  se  v  Libyi  konaly  nepokoje  již  v  lednu  2011.
Tyto protesty se místní režim snažil potlačit velmi tvrdě pomocí armády. Zákroky si vyžádaly podle některých
zdrojů  až  jednoho  tisíce  životů  i  mezi  civilním  obyvatelstvem.  Vzbouřenci  ale  vytrvali
a postupně režim připravili  o východ země (včetně druhého největšího města Benghází)  a začali  rovněž
střežit hranice s Egyptskou arabskou republikou. Povstání zformovalo Dočasnou národní přechodnou radu
(též Národní rada), která byla novou vládou a představitelem státu. Později Radu oficiálně uznalo několik
dalších  států  (prvním  z  nich  byla  Francouzská  republika),  jež  usilovaly
o nastolení klidu a svržení Kaddáfího. To se po mezinárodní intervenci, které se účastnily některé členské
státy NATO, také povedlo. Muammar Kaddáfí byl zabit a lynčován a jeho úřad převzal prezident Generálního
národního kongresu.

Egypt

V lednu a únoru 2011 se  konaly  protesty,  po kterých následovalo odstoupení  tehdejšího prezidenta
Muhammada  Husního  Mubaraka  (vládl  od  roku  1981).  V  květnu  2012  se  poté  konaly  demokratické
prezidentské volby,  ve kterých vyhrál  Muhammad Mursí,  tomu se  však podařilo  sotva  udržet  se  v  čele

1 Maroko, Západní Sahara, Alžírsko, Tunisko, Libye a Mauritánie.
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Egypta alespoň rok. Na přelomu června a července 2013 byl totiž svržen ozbrojenými složkami a budoucnost
Egypta  je  velmi  nejistá,  jelikož  mezi  příznivci  Mursího,
kteří  vítají  jeho  reformy,  a  radikálnějším  Muslimským  bratrstvem,  které  stále  má  většinu
v parlamentu, to stále vře. Prozatímním prezidentem se stal dosavadní tamější nejvyšší ústavní soudce Adlí
Mansúr.

Sýrie

Vše nejprve začalo poměrně klidnými demonstracemi při příležitosti vyjádření nespokojenosti občanů
(březen 2011)  s  politickým režimem a vládou prezidenta  Bašára  al-Asada.  Konflikt  se  ale  natolik  vymkl
kontrole,  že  přerostl  v  občanskou  válku  a  mezinárodní  společenství
se o tento konflikt začalo zajímat mnohem detailněji a dokonce i začalo hrozit intervencí, ke které se však
mnohé  státy  stavěly  poněkud  skepticky,  poněvadž  už  dříve  byl  znám  fakt,  že  syrský  režim  disponuje
chemickými zbraněmi a Bašár al-Asad několikrát deklaroval, že se nezdráhá je v případě ohrožení použít.
Podle mnohých zdrojů se počet obětí syrské občanské války vyšplhal na mnohem větší číslo, než počet obětí
občanské války v Libyi  a  během 3 let  od vypuknutí  této války se již  na území Syrské arabské republiky
odehrálo mnoho krvavých bitev. Tato dodnes trvající válka má rovněž velmi velký vliv na civilní obyvatelstvo
Sýrie, přičemž ze země denně prchá na 6 000 Syřanů.

Organizace spojených národů problematiku bezpečnosti  zemí Arabského jara řeší  dodnes.  Již  mnoho
rezolucí RB OSN se zabývalo bezpečností v zemích Arabského jara, např. rezoluce RB OSN č. 1973 zabývající
se intervencí do Libye.

Zdroje a články pro více informací, faktů a zajímavostí:

• http://www.nato.int/docu/review/2012/Arab-Spring/CS/index.htm
• http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/228645-rub-arabskeho-jara/
• http://blizky-vychod.blogspot.cz/
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BEZPEČNOST V OBLASTI BLÍZKÉHO VÝCHODU 
(Václav Šindelář)

Zdůrazňovat v tomto textu, že Blízký východ je z hlediska bezpečnosti jednou z nejnestabilnějších oblastí
na planetě, by bylo zhola zbytečné. Je tedy uspořádán jako orientační přehled proběhlých eskalací napětí od
začátku 20. století, neboť právě tyto události jsou v podstatě přímými příčinami dnešního stavu v oblasti. 

Před rokem 1900 tedy nacházíme Blízký východ (chápejme jako Araby osídlenou část Asie a stát Izrael,
popřípadě přilehlé oblasti s vlivem na dění v tomto regionu) výhradně v područí slábnoucího mocenského
giganta – Osmanské říše. Právě v této době začíná na území Palestiny sílit příliv židovských přistěhovalců,
kteří  kontinuálně opouštějí  Evropu již  od vrcholného středověku,  a  jejich  usazování  se  na  zakoupených
pozemcích. To vše v duchu sionistické ideologie vystavěné na myšlence návratu židovského národa zpět do,
dle dané interpretace, jejich původního domova. Za první světové války, kdy zabírají vojska Velké Británie
značnou část  Blízkého východu a britská vláda vyhlašuje v Palestině a přilehlém Zajordánsku roku 1917
protektorát, začíná být společenské napětí mezi Židy a většinovými Araby čím dál tím více zřejmé a v dalších
letech dochází k otevřeným ozbrojeným střetům a z důvodu britské politické podpory Židů také k arabským
povstáním, které nutí Velkou Británii ke kličkování v příklonu sympatií na tu či onu stranu. Ačkoliv jsou ve 30.
letech  zaváděny  kvóty  pro  židovské  imigranty  do  oblasti,  formují  se  na  začátku  druhé  světové  války
v Palestině  židovské  brigády  v  rámci  britské  armády,  pochopitelně  také  s  vidinou  poválečné  podpory
Spojeného království  ve věci  nezávislého státu.  Naopak z  arabské strany jsou zaznamenány tendence k
příklonu k politice a ideologii Třetí říše. 

Židovská  očekávání  po  skončení  konfliktu  nejsou  zcela  naplněna,  dochází  tedy  ke  vzniku  židovských
teroristických skupin. Velká Británie, oslabená proběhlým sporem, se tedy vzdává nároku na Palestinu a ta
se ocitá pod správou nově vzniknuvší Organizace spojených národů, která roku 1947 přichází s  plánem na
paralelní vytvoření židovského a arabského státu (Jeruzalém má zůstat pod stálou správou OSN). Zatímco
Židé, jejichž počet v Palestině po válce rapidně narůstá, s kompromisem souhlasí, arabští představitelé toto
vnímají jako křivdu. Den před vypršením britského mandátu, 14. května 1948, vyhlašuje Izrael ústy prvého
premiéra  země Bena  Guriona  nezávislost.  Arabskou  reakci  představoval  hned  následující  den  útok  pod
hlavičkou Ligy arabských států armád Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie, čerstvým občanům Izraele se ale
zdařilo, také díky zahraniční pomoci SSSR a Československa, uhájit novou domovinu, kterýžto konflikt vešel
do  dějin  jako  První  arabsko-izraelská  válka.  Samotná  existence  Izraele  představovala,  či  stále  ještě
představuje, trn v patě sílícího panarabského nacionalismu, do jehož čela se v 50. letech energicky staví
egyptský prezident Gamál Ab an-Násir. Po zažehnání jím rozpoutané Suezské krize, vyvolané znárodněním
Suezského průplavu, se jeho pozornost ubírá k navyšování politického napětí vůči Izraeli, výsledným efektem
je pak tzv.  Šestidenní  válka (5.-  10.  6.  1967),  neboli  dynamický preventivní  vojenský zásah Izraele proti
ozbrojeným složkám okolních  států.  Výsledkem je  naprosté  ochromení  arabských  jednotek  i  politického
tlaku, a také obsazení syrských Golanských výšin a Sinajského poloostrova, k jehož zpětnému předání Egyptu
došlo až roku 1977 (Golanské výšiny jsou v držení Izraele dodnes). 

Následné snahy Palestinců, čili palestinských Arabů, o oslabení Izraele, se v následných letech nesou pod
hlavičkou OOP (Organizace za osvobození Palestiny) v duchu teroristických útoků, přičemž asi nejznámější se

- 8 -



Studentský model Valného shromáždění OSN 2013

uskutečnil během olympiády v Mnichově roku 1972. Třetím otevřeným konfliktem mezi Izraelem a Ligou
arabských států byla Jomkipurská válka roku 1973, ve které byla nezávislost židovského státu opět uhájena,
nicméně díky momentu překvapení utrpěla izraelská armáda těžké ztráty. Spekuluje se o tom, že v době
hrozící porážky ze strany Arabů uvažovala izraelská vláda o použití jadernách zbraní. Toto tvrzení však nikdy
nebylo potvrzeno, stejně jako samotné držení těchto destruktivních prostředků Izraelem. Jediným faktem je,
že Izrael soustavně odmítá přistoupit k Smlouvě o nešíření jaderných zbraní. Druhá polovina sedmdesátých
let a osmdesátá léta znamenaly zklidnění vztahů s Egyptem a Jordánskem na jedné straně, na straně druhé
několik výpadů proti jednotkám OOP v Libanonu či preventivní útok na irácký jaderný reaktor z důvodu obav
o  vyvíjení  nukleárních  zbraní.  Touto  dobou  jsou  už  jasně  vyprofilovány  dvě  oblasti  s  jasnou  převahou
arabských osídlenců – Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, při hranicích s Egyptem. 

Přelom osmdesátých a devadesátých let přetahuje pozornost od Izraele k Iráku, kde prezident Saddám
Husajn v duchu své nacionalistické politiky po nerozhodné, zato vyčerpávající osmileté válce s Íránem útočí
na ropou oplývající Kuvajt. Následujícího roku, 1991, je pak pod mandátem OSN provedena tzv. operace
Pouštní  bouře,  čili  osvobození  Kuvajtu  a  faktická  devastace  irácké  armády.  K Husajnově  definitivnímu
sesazení dochází pak roku 2003 během americké intervence do Iráku. 

Do roku 2000 se podařilo uskutečnit několik jednání mezi oběma znepřátelenými stranami soupeřícími o
Palestinu, také pod záštitou amerického prezidenta Billa Clintona, za kteroužto snahu byli odměněni izraelští
politici Ariel Šaron a Šimon Peres spolu s představitelem OOP Jásirem Arafatem Nobelovou cenou za mír.
Počínaje  novým tisíciletím  ovšem  nedošlo  k  pokračování  smiřování  obou skupin,  do  popředí  zájmu  se
dostala palestinská militantně-politická organizace Hamás se zázemím v pásmu Gazy, který se dlouhodobě
netají svou neochotou jednat s izraelskou stranou, a to i přes fakt, že se roku 2001 Izraelci zcela stáhli z
Pásma Gazy.  O pět  let  později  se uskutečnil  další  útok na libanonské pozice hnutí  Hizballáh.  Z  důvodu
hrozícího ohrožení bezpečnosti Izraele Hamásem prostřednictvím odpalováním raket a minometnými útoky
byla v lednu 2009 vedena pozemní ofenzíva do pásma Gazy. Ani tyto zásahy ovšem nezajistily definitivní
ukončení odstřelování izraelských území. Za poslední čtyři roky vyvíjel prezident USA Barack Obama rovněž
snahu o uspořádání nových mírových rozhovorů, což ovšem značně komplikuje například pokračování ve
výstavbě  židovských  osad  na  Západním  břehu  Jordánu  či  uznání  Palestinské  samosprávy  jako
pozorovatelského státu v OSN. V červenci 2013 pozval americký ministr zahraničí John Kerry obě strany ke
společnému stolu, je tedy otázkou, jak dopadnou jednání tentokrát. Rovněž nebylo neobvyklé registrovat v
poslední době íránské hrozby vymazání státu z mapy světa.

Zdroje a články pro více informací, faktů a zajímavostí:

• http://en.wikipedia.org/wiki/Near_east
• http://www.armadninoviny.cz/
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POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST
(Alice Peková)

Pojem potravinová bezpečnost byl poprvé použit a definován v roce 1996 na World Food Summit jako
„stav,  kdy mají  všichni lidé v kterýkoliv  moment přístup k dostatečnému množství  kvalitního a výživného
jídla,  které  jim umožní  vést  zdravý  a  aktivní  život“.  Problematika  potravinové  bezpečnosti  se  tedy  týká
fyzické i ekonomické dostupnosti jídla, které vyhovuje lidským potřebám z hlediska potřeby vyvážené stravy
i osobních preferencí každého jednotlivce.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO – World Health Organisation) závisí potravinová bezpečnost na
těchto třech základních pilířích:
1. Dostupnost potravin: Potraviny jsou člověku dostupné v dostatečném množství a toto množství výrazně

nekolísá.
2. Přístup k potravinám: Člověk disponuje dostatečnými zdroji, aby si dokázal s přiměřeným úsilím obstarat

potraviny, které potřebuje (tzn. zakoupit nebo vypěstovat).
3. Použití  potravin:  Člověk  má  dostatečné  znalosti  tak,  aby  dokázal  s potravinami  nakládat  správným

způsobem. Tyto znalosti  se týkají  mimo samotné výživy a skladování  potravin také například zásad
hygieny a nakládání s vodou.

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO – Food and Agriculture Organization) k těmto pilířům dodává
ještě čtvrtý – stabilita tří předchozích tří pilířů v průběhu času. Zjednodušeně tedy lze říci, že domácnost se
nachází ve stavu potravinové bezpečnosti tehdy, když její členové nehladoví a ani se hladovění neobávají.

V souvislosti  s potravinovou  bezpečností  se  na  mezinárodní  půdě  vedou  diskuze  například  k těmto
tématům:
• Produkuje svět málo potravin, nebo problém leží v jejich nesprávné distribuci?
• Budeme v budoucnu schopni uspokojit celosvětovou potřebu potravin?
• Jakou roli v potravinové bezpečnosti hraje postupující globalizace? Zvyšuje nebo snižuje potravinovou

bezpečnost?
• Jak lze zajistit, aby produkce potravin nevedla k nadměrné zátěži životního prostředí a v dlouhodobém

horizontu k nevratné devastaci přírodních zdrojů?
• Jak zajistit nezávadnost a poživatelnost (nejen) importovaných potravin?

OSN si je vědoma toho, že problém nedostatečné výživy (z hlediska kvantity i kvality) velice nepříznivě
ovlivňuje  lidský  život  po  stránce  dlouhodobého  zdravotního  stavu  ale  i  intelektuálních  schopností  a
ekonomických možností člověka a v konečném důsledku tak podkopává budoucí blaho celého světa. Boji
proti podvýživě se věnuje například Dětský fond OSN a Světová zdravotnická organizace.

Kromě toho ale také OSN ustanovila Skupinu na vysoké úrovni pro otázky globální  krize potravinové
bezpečnosti (High-Level Task Force on Global Food Security Crisis). Tato skupina od roku 2008 zastřešuje 22
organizací při OSN, které spolupracují, aby společně vytvořily souvislý a účinný postup pro odstranění příčin
krize  potravinové  bezpečnosti  i  jejích  následků.  Tato  skupina  do  konce  roku  vykázala  mimo  jiné  tyto
výsledky:
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• poskytnutí přímé podpory pětině hladovějící populace v roce 2008,
• podpora růstu produkce potravin drobnými zemědělci o 5%,
• podpora 15 vlád při tvorbě politiky, která vede k omezení následků zvýšení cen potravin,

• významná  pomoc  při  oslabení  makroekonomických  následků  kolísajících  cen  potravin v chudších
zemích.

Od roku 2010 se tato skupina věnuje projektu na rozšíření možností výživy SUN (Scaling Up Nutrition),
který se věnuje dvěma extrémům špatné výživy – podvýživě a obezitě. Projekt SUN definuje tyto hlavní
zásady přístupu ke globální výživě:
• Jako nejdůležitější vnímat dění na úrovni státu. Každá země má specifické potřeby a možnosti, jak tyto

potřeby řešit, proto potřebuje každý stát vytvořit svou vlastní strategii.
• Soustředit  se  na  efektivní  intervence  pro  prevenci  podvýživy  během  prenatálního  vývoje  dítěte

a prvních  24  měsíců  jeho  života.  Během  tohoto  času  lze  nejvíce  pozitivně  ovlivnit  budoucí  vývoj
a možnosti dítěte.

• Věnovat se problémům výživy napříč sektory a měřit jejich celkovou úspěšnost i podle zlepšení stavu
výživy.  Mezi  sektory  ovlivňující  stav  výživy  obyvatelstva  patří  například  zdravotnictví,  vzdělávání,
zásobování vodou, ale i rovnost pohlaví a jiné.

• Poskytovat  vyrovnanou  interní  i  externí  pomoc  národním  výživovým  programům.  Potravinová
bezpečnost  by  měla  být  podporována na národní  i  mezinárodní  úrovni  s respektem k dohodnutým
principům účinné pomoci (účinnosti pomoci se věnuje například Pařížská deklarace z roku 2005 a Accra
Agenda for Action z roku 2008).

Potravinová bezpečnost je také jedním z bodů na agendě 67. zasedání Valného shromáždění OSN. V této
souvislosti byly přijaty tyto 2 rezoluce (obě jsou spolu s dalšími dostupné ke stažení v plném znění na adrese
http://www.un.org/en/ga/67/resolutions.shtml):
• Rezoluce 67/228 (Rozvoj zemědělství a potravinová bezpečnost), která mimo jiné vybízí mezinárodní

komunitu k podpoře rozvoje Afriky, zdůrazňuje nutnost přizpůsobit zemědělství tak, aby nezpůsobovalo
změny klimatu, a podporuje tvorbu a realizaci programů, které zmírní nerovnost přístupu k potravinám
mezi různými sociálními skupinami.

• Rezoluce 67/174 (Právo na jídlo), která se věnuje právu každého na přiměřenou výživu a mimo jiné
odsuzuje jakékoliv případy diskriminace ve výživě a vybízí státy a mezinárodní organizace k podpoře
programů proti podvýživě s odpovídající prioritou a ke vzájemné spolupráci.

Z výše zmíněných rezolucí je také zřejmé, že OSN problém potravinové bezpečnosti vnímá jako velice
důležitý a dále se mu bude aktivně věnovat.

Zdroje a články pro více informací, faktů a zajímavostí:

• https://en.wikipedia.org/wiki/Food_security
• http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/
• http://www.un.org/en/issues/food/taskforce/
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OCHRANA SVĚTOVÉ BIODIVERZITY
(Anna Fischerová)

Biodiverzita,  tedy  biologická  rozmanitost,  znamená  variabilitu  všech  žijících  organismů;  zahrnuje
diverzitu v rámci druhů, mezi druhy i diverzitu ekosystémů. Je popsána jako rozmanitost života ve všech jeho
formách, úrovních a kombinacích. Ochrana biologické rozmanitosti zahrnuje péči o vzácné a ohrožené druhy
a komplex jejich prostředí. Toto nynější úsilí vyplývá z doloženého úbytku druhů ve světovém měřítku, jenž
je nyní natolik alarmující. Zachování rozmanitosti biologických druhů je nezbytné, protože udržují stabilitu
ekosystémů. Například v době přírodní krize mohou přispět k jejímu odvrácení ty organismy, jejichž vliv na
fungování ekosystému byl do té doby nepatrný. 

Za základní dokument, který se týká ochrany biologické rozmanitosti je považována Úmluva o biologické
rozmanitosti (Convention on Biological Diversity – CBD), která byla podepsána na Summitu Země v Riu de
Janeiro 5.  června  1992.  Usiluje  o  zachování  diverzity  genové,  druhové  a ekosystémové.  Cíle  Úmluvy  o
ochraně biologické rozmanitosti jsou: biologická rozmanitost živočichů a systémů, udržitelné využívání jejich
složek,  spravedlivé  a  rovnocenné  rozdělování  přínosů  plynoucích  z genetických  zdrojů. Jinými  slovy,
posláním Úmluvy je rozvoj národních strategií ochrany a udržitelného využití biologické rozmanitosti. Bývá
často označována jako klíčový dokument udržitelného rozvoje. 
Další multilaterální dohody o biodiverzitě jsou:
• Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti,
• Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

(Bernská úmluva),

• Úmluva  o  mokřadech  majících  mezinárodní  význam  především  jako  biotopy  vodního  ptactva
(Ramsarská úmluva),

• Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES),

• Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.

Rok 2010 nebyl vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem biodiverzity náhodou. Již v
roce 2002 se vrcholní představitelé členských zemí OSN na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (WSSD)
v Johannesburgu slavnostně zavázali  do roku 2010 významně snížit  rozsah a rychlost  úbytku biologické
rozmanitosti,  a to v celosvětovém měřítku, v  jednotlivých částech světa i  v rámci států, a přispět tak k
omezení chudoby. Již před vypršením termínu je zřetelné, že se uvedený cíl nepodaří naplnit, kdy i k  tomuto
závěru dochází třetí vydání publikace Stav a výhled světové biodiverzity (Secretariat of the Convention on
Biological Diversity 2010, zkr. GBO-3). 

K jakým závěrům odborníci dospěli? O žádném z 21 dílčích cílů vycházejících z politických závazků k  roku
2010 nemůžeme s jistotou prohlásit, že byl v celosvětovém měřítku naplněn, i když se jej podařilo v různých
částech světa dosáhnout. Stav druhů globálně považovaných za ohrožené vyhynutím nebo vyhubením se
výrazněji nezlepšil. Početnost sledovaných druhů obratlovců klesla v letech 1970-2006 průměrně o třetinu a
nadále  se  snižuje,  především  u  druhů  obývajících  tropy  a u mokřadních  druhů.  Zmenšuje  se  rozloha  a
celistvost přírodního prostředí, přičemž nejhůře jsou na tom sladkovodní mokřady, trvale zaledněné oblasti
moří, slaniska, již zmiňované korálové útesy a porosty mořských jednoděložných kvetoucích rostlin. Naopak
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úbytek mangrovových porostů a rychlost  a  rozsah ničení  původních tropických lesů se  podařilo  omezit.
Podle Světového svazu ochrany přírody (IUCN) hrozí vyhynutí sedmdesáti procentům druhů rostlin, padesáti
procentům  obojživelníků,  sedmatřiceti  procentům  sladkovodních  ryb,  jednadvaceti  procentům  savců  a
dvanácti procentům všech ptáků.

Příčiny současného nepříznivého stavu jsou delší dobu dobře známé. Patří k nim rozpad, ničení a ztráta
přírodních  biotopů,  nadměrné  využívání  přírodních  zdrojů,  znečišťování  prostředí  cizorodými  látkami,
působení  invazních  nepůvodních  druhů,  ukládání  dusíku  a  fosforu  v  ekosystémech  a  probíhající  a
předpokládané změny podnebí. 

Úbytku  biodiverzity  se  daří  čelit  zatím jen  málo,  třebaže  v  posledních  dvaceti  letech  byly  rozšířeny
chráněné oblasti na zhruba dvanáct procent zemského povrchu a některé druhy se podařilo před vyhynutím
zachránit. Snahy by však měly směřovat k omezení zásahů člověka do přirozeného prostředí. Druhům, které
o své prostředí přišly, by se mělo poskytovat náhradní útočiště.

Zdroje a články pro více informací, faktů a zajímavostí:

• http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/stav-a-vyhled-svetove-biodiverzity-cil-osn-nebyl-
naplnen.html

• http://www.enviwiki.cz/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_ochrana_biodiverzity
• http://www.mzp.cz/cz/news_100119_biodiverzita
• http://wwf.panda.org/about_our_earth/biodiversity/?gclid=CPj3zajU4LgCFY7LtAodA3AA9w
• http://csth.teraristika.cz/csth/rio.htm
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ROPNÝ OLIGOPOL BLÍZKÉHO VÝCHODU
(Jan Hronek)

Všechny západní státy jsou na ropě existenčně závislé.  Protože jde o neobnovitelný přírodní zdroj, je
samozřejmé, že s každým spotřebovaným barelem klesá světová zásoba této komodity. Bohužel pro západní
mocnosti jsou většiny zásob ropy na území, kde většinou nenajdeme demokratický stát a hlavy těchto státu
si poptávku po ropě moc dobře uvědomují. S rostoucí poptávkou po ropě a jejími klesajícími zásobami bude
tato komodita  stále  cennější  a  její  majitelé  budou na jejich  ložiscích  profitovat.  (Největší  ropná ložiska
nalezneme  na  území  Saúdské  Arábie,  Iráku,  Spojených  Arabských  Emirátů,  Kuvajtu,  Iránu,  Venezuely  a
Ruska.)
• 95% veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy,
• 95% dopravy zprostředkovávají ropné deriváty,
• 95% veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu,
• za každou kalorii běžně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií z ropy,
• na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti.

Ropa je kolem každého z nás a každý ji potřebujeme ke svému životu. Společně se zemním plynem tvoří
více než 54% spotřebované energie na naší  planetě.  Denně se na planetě Zemi spotřebuje více než 88
milionů barelů ropy, přičemž jeden barel ropy je přibližně 159 litrů. 

Současná  stoupající  spotřeba  ropy  a  její  nutnost  k  běžnému  životu  nahrává  ropnému  oligopolu
k umělému navyšování ceny za barel ropy. Celková světová poptávka po ropě stoupá v současné době díky
ekonomickému  růstu  v  zemích  jako  Čína,  Brazílie,  Indie  a  Rusko.  Naopak  spotřeba  ropy  u  největšího
spotřebitele a dovozce – USA – se nachází jen v mírném růstu. Podíl na ceně ropy má také i kurz Amerického
dolaru, v kterém je ropa kótována. (Slabý dolar tak ropu pro ne-dolarové investory zlevňuje.)

Velkou roli na fungování celé ekonomiky závislé na ropě mají především producenti z oblasti Blízkého
východu, kde se nachází více jak 60% ropných zásob. (Pokud by se světová produkce příliš nezvyšovala, ba
naopak ropa by se stále více nahrazovala energií z obnovitelných zdrojů, měla by jen Saudská Arábie zásoby
na dalších 100 let). Kromě velkých ropných zásob profitují tyto země i ze strategické polohy mezi Evropou a
Asií. Díky moderní vývozní infrastruktuře mohou tak dodávat ropu na světové trhy v množství převyšující
současnou poptávku (samozřejmě pomineme-li regulaci OPECu). Výhodou Blízkého východu jsou i nejnižší
náklady na těžbu ropy na jeden vytěžený barel. Průměrné celosvětové náklady na vytěžení barelu ropy činní
5 USD, oproti tomu náklady na jeden vytěžený barel ropy v Saudské Arábii jsou ve výši jen 1,5 USD. Pro
srovnání Rusko stojí jeden barel okolo 8 USD a USA pak dokonce atakují hranici 14 USD za jeden vytěžený
barel.

Význam ropy a  možnost  diktování  si  vlastních  podmínek producentů  z  oblasti  Blízkého východu byl
názorně ukázán již  v  roce  1973 v  době  arabského embarga  na vývoz  ropy  do západních  zemí.  Během
několika  týdnů  cena  vzrostla  o  400%  a  několik  vyspělých  zemí  bylo  uvrženo  do  recese.  Inflace  a
nezaměstnanost se pohybovaly ve vysokých číslech i několik let poté. Ropné šoky v sedmdesátých letech
(druhý mezi lety 1979-1980) utvrdili společnost o nepostradatelnosti „Blízkovýchodní“ ropy.
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Cenu  ropy  v  nedávných  letech  začala  ovlivňovat  také  neklidná  situace  v  oblasti  Blízkého  východu
a Severní Afriky. Ze situace v této oblasti pramení panika na světových trzích jdoucí „ruku v ruce“ s  masivním
vykupováním ropy a tím pádem i masivním zvedáním cen za barel ropy. 

Největším válečným konfliktem, který ovlivnil světové ceny ropy, byla válka v Iráku, která trvala osm let a
po  celou  dobu  se  díky  eskalaci  násilí  místních  ozbrojených  skupin  a  členů  hnutí  Al-Káidy  nepodařilo
spojeneckým vojskům nastolit  v oblasti  klid a optimální podmínky pro těžbu ropy, její  vývoz a následný
obchod.

K  prudkému  nárůstu  cen  ropy  nepřispívají  jen  vyhrocené  situace  v  zemích  s  ropnými  ložisky,  ale
i v zemích ležících v oblastech, přes které proudí významné tranzitní cesty pro vývoz černého zlata. Pro
příklad si uveďme Egypt, jenž nepatří mezi významné producenty ropy, ale kontroluje jednu z nejrušnějších
námořních cest na světě - Suezský průplav. Ten představuje důležitou trasu pro dodávky ropy z Blízkého
východu. Investoři se navíc obávají, že se nepokoje mohou rozšířit také na Blízký východ. 

Především zvyšující se cena ropy a aktuální neklidná situace v oblasti povede v blízké době k nucenému
osamostatnění se od ropy ze států Blízkého východu a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů.

Zdroje a články pro více informací, faktů a zajímavostí:

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
• http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011070005
• http://www.ropa.cz
• http://www.revuepolitika.cz/clanky/1605/
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REKRUTOVÁNÍ DĚTSKÝCH VOJÁKŮ
(Jana Bártová)

Jako dětský voják je označeno jakékoli  dítě,  jak chlapec, tak dívka, mladší  18 let,  které je využíváno
v ozbrojených jednotkách.  Tato definice nezahrnuje pouze děti,  které jsou nuceny zacházet se zbraněmi
(tedy bojovníky), ale také ty, jež takovéto jednotky doprovázejí a jsou nuceny zastávat pozice kuchařů, poslů,
sluhů, vyzvědačů nebo slouží jako živé štíty. Často jsou pak tyto děti i sexuálně zneužívány, především dívky,
které bývají nuceny i do manželství. Podle odhadů OSN se nynější počet dětských vojáků na celém světě
pohybuje kolem 300 000, a to celkem v 30 ozbrojených konfliktech hlavně v oblasti  Afriky, Jižní Ameriky
nebo jihu Asie. Konkrétně je používání dětí ve válečných konfliktech a armádách zaznamenáno v Kolumbii,
Demokratické  republice  Kongo,  Burundi,  Ugandě,  Súdánu,  Somálsku,  na  Srí  Lance,  v Nepálu,  Bhútánu,
Barmě, Afghánistánu, na Filipínách a v dalších zemích.

Využívání dětí ve válečných a ozbrojených konfliktech ale porušuje jejich základní práva, jako právo na
osobní svobodu, vzdělání a všeobecný rozvoj, právo na svobodu pobytu a pohybu nebo vyrůstání v  rodině.
Právy dětí se zabývá Úmluva o právech dítěte z roku 1989 (podepsána 193 státy, neratifikovaly ji jen USA a
Somálsko). V článku 38 je stanoveno, že smluvní strany této úmluvy mají činit taková opatření, aby se děti
mladší 15 let neúčastnily bojových akci a nebyly povolávány do ozbrojených jednotek. Tato věková hranice je
však nízká a proto se organizace bojující za lidská práva snaží o její zvýšení. Úspěchem bylo přijetí opčního
protokolu k této úmluvě v roce 2000. Ten obsahuje zvýšení minimální věkové hranice pro rekrutování osob
do armád a ozbrojených skupin z 15 na 18 let. V případě dobrovolného vstoupení do ozbrojených sil se však
hranice  minimálního  věku  ponechává  na  15  letech.  Podmínkou  ale  je,  že  nástup  musí  být  opravdu
dobrovolný a také jen se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. To ale většinu dětí neochrání, protože
ty jsou k „dobrovolnému“ vstupu do armády donuceny.

Navíc od roku 2002, kdy vešel v platnost Římský statut Mezinárodního trestního soudu (Mezinárodní
trestní soud má sídlo v Haagu), je zapojování dětí do válečných konfliktů a armád spácháním válečného
zločinu. Jako konkrétní případ je třeba zmínit Josepha Konyho, vůdce ozbrojené skupiny LRA v Ugandě, který
do  své  armády  rekrutuje  mnoho  dětí.  Podle  Mezinárodního  trestního  soudu  je  prvním  v  pořadí
obžalovaných  zločinců.  Byla  proti  němu  a  jeho  zločinech  vedena  kampaň  s názvem  Kony2012,  jejímž
autorem je organizace Invisible Children, bojující za práva dětských vojáků.

V naprosté většině případů jsou děti do armády donuceny vstoupit. Jsou unášeny ze svých domovů a
svou rodinu už pak často víckrát neuvidí. Jsou i případy, kdy se děti k  armádě připojí víceméně ze své vlastní
vůle  a  neuvědomují  si,  jaké  jim  hrozí  nebezpečí.  Důvodem  bývá  ztráta  rodiny  a  potřeba  zajištění
materiálních potřeb jako je strava. Po nástupu ale následuje tvrdý výcvik a účast v  bojích, děti mají špatné
životní podmínky, nemají přístup ke vzdělání a je s nimi nelítostně zacházeno.

Těmito zkušenostmi  jsou  pak děti  traumatizovány a  zůstávají  jimi  postiženy na celý  život  – a to  jak
psychicky tak fyzicky. Často musí  při  vstupu do armády podstoupit  velmi tvrdý výcvik a v boji  jsou dále
svědky brutálních činů, což je navždy poznamená. 

Pro tyto děti je velmi obtížné se po skončení válečného konfliktu a opuštění armády začlenit zpět do
společnosti a vést normální život. Ocitnou se ve většině případů samy, bez rodiny a domova jen s  mnoha
strašnými vzpomínkami a zkušenostmi. Tímto problémem se zabývá například UNICEF a také mnoho dalších
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organizací.  Ty  zajišťují  a  finančně  podporují  program,  který  má  bývalým  dětským  vojákům  pomoci
s návratem do společnosti a vyrovnáním se se svými zážitky. Tento program je založen na třech principech
(fázích). Prvním je odzbrojení dětí (disarmament), následuje vyčlenění z bojových jednotek (demobilization)
a  posledním je  snaha  poskytnout  dítěti  vzdělání  a  navrátit  ho tak  do  každodenního  normálního života
(reintegration).  Také  se  organizace  snaží  vypátrat  rodinu  dítěte  a  vytvořit  přijatelné  prostředí  pro  jeho
návrat, což není jednouché, ale je to zároveň klíčovým aspektem úspěšného začlenění.

V mnoha  případech  bylo  už  realizování  tohoto  programu úspěšné,  UNICEF  spolupracuje  i  s lokálními
organizacemi v daných zemích. Stále je však ještě mnoho dětí, které jsou stále součástí armád států nebo
různých ozbrojených jednotek a pomoc potřebují.

Zdroje a články pro více informací, faktů a zajímavostí:

• http://www.unicef.org/emergencies/files/childsoldiers.pdf
• http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=42&subkap=47
• http://www.lidskaprava.cz/student/prava-deti/clanky/detsti-vojaci
• http://www.lidskaprava.cz/student/prava-deti/interaktivni-mapy
• https://www.youtube.com/watch?v=R1Q960kPZ7Q
• http://invisiblechildren.com/
• http://aso.gov.au/titles/documentaries/child-soldiers/clip1/
• http://www.hrw.org/news/2002/10/15/burma-worlds-highest-number-child-soldiers
• http://www.essex.ac.uk/armedcon/default.htm
• http://www.child-soldiers.org/index.php
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PRÁVA SEXUÁLNÍCH MENŠIN
(Michaela Ederová)

Od dětství se učíme vnímat ženy a muže jako vzájemně se doplňující protipóly s  odlišnými úkoly v oblasti
společenského  i  rodinného  života.  Společností  definované  role  jsou  pak  námi  vnímány  jako  přirozené.
Heterosexualita  je  pro nás  normou a jiné  projevy  sexuality  jsou často klasifikovány jako odchylka.  Lidé
s těmito odlišnými projevy tvoří ve společnosti menšinu. 

V demokratických státech mají lesby, gayové, bisexuálové a transsexuálové – odtud pak zkratka LGBT
(užívaná  obvykle  k souhrnnému  označení  komunit  či  hnutí  osob  s menšinovou  sexuální  či  genderovou
identitou) – totožná práva a povinnosti jako kterýkoliv jiný občan. Zákon jim nestanovuje žádné povinnosti
navíc a ani jim nepřiznává žádná jiná práva. Můžeme tedy říct, že evropský prostor je k těmto menšinám
vstřícný. Legislativa mnoha států zakazuje diskriminaci člověka z důvodu sexuální orientace, v řadě států
mohou  homosexuálové  své  vztahy  formalizovat  a  uzavřít  registrované  partnerství  či  manželství  a
zákonodárci některých států již dospěli k závěru, že homosexuálové mají právo žít stejným rodinným životem
jako heterosexuálové a menšiny tak mají právo v některých státech osvojit dítě. 

Nicméně sexuální  orientace a genderová identita je neustále příčinou závažného porušování lidských
práv převážně v zemích Blízkého východu, asijských a afrických zemích. Příslušníci menšiny čelí diskriminaci
a špatnému zacházení. Nejen v těchto zemích je sexuální orientace a genderová identita důvodem trestního
stíhání,  nelidského  či  ponižujícího  zacházení,  mučení  či  dokonce  ukládání  trestu  smrti.  Diskriminace  a
homofobie nejsou zcela výlučnými jevy ani v západních státech, a to zejména z důvodu našeho chápání slov
norma, přirozené, normální a někdy také z důvodu našeho náboženského přesvědčení.

Roku 1948 byla Valným shromážděním OSN schválena  Všeobecná deklarace lidských práv,  jejíž přínos
spočívá v tom, že zavádí univerzalitu lidských práv a představuje jejich základní katalog. Velkým nedostatkem
Deklarace je fakt, že je právně nevynutitelná. Protože Deklarace výslovně nezaručuje sexuální práva, stala se
ihned po vydání terčem kritiky. Snahy přejít od doporučení k právně závazným smlouvám o lidských právech
na  půdě  OSN  vyvrcholily  v  roce  1966,  kdy  byly  přijaty  dva  mezinárodní  pakty:  Mezinárodní  pakt  o
občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech . Tyto
dohody  rozšiřují  ustanovení  Všeobecné  deklarace  tím,  že  z  nich  vyplývají  právně  závazné  povinnosti  a
ustavují orgány pověřené dohledem nad jejich dodržováním. Ač zde byl patrný posun, co se sexuálních práv
týče,  mnohé  skupiny  vyjadřovaly  svou  nespokojenost  s nedostatečnou  úpravou  těchto  práv.  V  tomto
kontextu má zásadní význam  Deklarace sexuálních práv,  přijatá v roce 1999 dnešní Světovou asociací pro
sexuální zdraví (World Association for Sexual Health – WAS). Deklarace konstatuje, že sexuální práva jsou
univerzální  lidská  práva  založená  na  vrozené  svobodě,  důstojnosti  a  rovnosti  všech  lidských  bytostí.  A
vzhledem k tomu, že  zdraví  je  základním lidským právem,  musí  i  sexuální  zdraví  být  základním lidským
právem. Deklarace mimo jiné odmítá diskriminaci na základě pohlaví a sexuální orientace. Organizace WAS
v roce 2007 vyhlásila  Deklaraci  sexuálního zdraví  pro 3.  tisíciletí.  V této Deklaraci vyzývá všechny vlády,
mezinárodní  organizace,  soukromý  sektor  a  společnost  jako  celek,  aby  byla  přiznána,  podporována  a
chráněna sexuální  práva pro všechny,  a  nabádá k rozvíjení  směrem k genderové rovnosti,  spravedlnosti
a respektu.

- 18 -



Studentský model Valného shromáždění OSN 2013

Také  podle  Světové  zdravotnické organizace (World  Health  Organization  -  WHO)  jsou  sexuální  práva
součástí  základních  lidských  práv,  která  jsou  uvedena  v  právních  předpisech  jednotlivých  států,
v mezinárodních dohodách a dalších dokumentech. Mezi ně patří právo všech osob, aby mohly bez nátlaku,
násilí  a  diskriminace  dosahovat  nejvyšší  možné  úrovně  zdraví  ve  vztahu  k  sexualitě,  včetně  přístupu  k
lékařským službám, zabývajícími se sexualitou a reprodukcí, vzdělávat se o sexualitě, udržovat svou tělesnou
integritu, volit si svého partnera, mít sexuální vztahy a další práva. 

Téma porušování lidských práv na základě sexuální orientace se na půdě OSN poprvé objevilo na konci
roku 2006 před dnešní Radou pro lidská práva, kdy Norsko předneslo jménem 54 států společné prohlášení,
ve kterém vyjádřilo hluboké znepokojení nad porušováním lidských práv na základě sexuální orientace a
genderové identity.  Významným úspěchem v dodržování  principů Všeobecné deklarace lidských práv  je
přijetí  rezoluce o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě ze dne 17. června 2011. Tato
rezoluce OSN je vůbec první svého druhu. Konkrétně se totiž zaměřuje na oblast porušování lidských práv na
základě sexuální orientace a genderové identity a současně potvrzuje univerzálnost lidských práv. Ačkoliv je
rezoluce právně nezávazná, představuje důležitý moment v boji za ochranu práv sexuálních menšin.

Zdroje a články pro více informací, faktů a zajímavostí:

• http://www.worldsexology.org/millennium-declaration.
• http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/.
• http://www.amnesty.cz/v129/historicke-rozhodnuti-osn-rada-pro-lidska-prava-se-poprve-usnesla-na-

rezoluci-o-sexualni-orientaci-a-genderove-identite
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DIPLOMATICKÝ SLOVNÍČEK

Během přípravy na jednání i v průběhu jednání samotného se budete setkávat s různými frázemi, jejichž
význam lidé neznalí světa diplomacie nechápou. Diplomaté většinou neříkají přímo, co si myslí, své myšlenky
a stanoviska  zaobalí  do vzletně znějících  frází,  ve  kterých laik  stěží  najde nějakou myšlenku.  Přesně to
vystihuje Saint-John Perse ve známém citátu:

„Diplomacie je umění zamlčet sto slovy to, co by se dalo říci jediným.“

Máme-li porozumět oficiálním vládním stanoviskům a projevům diplomatů, musíme se naučit „překládat“
tyto fráze do běžného jazyka. K tomu má sloužit tento diplomatický slovníček psaný v lehké nadsázce.

Vše nasvědčuje tomu, že…
= Myslím si, že…

Obecně se má za to, že…
= Náš ministr zahraniční si myslí, že…

To by mě ani ve snu nenapadlo!
= Dlouho jsem nad tím přemýšlel.

Jak jistě víte…
= Jak jistě nevíte…

Není to ve veřejném zájmu.
= Není to v našem zájmu.

Tento návrh si mě nezískal.
Jsem proti tomuto návrhu.

Váš návrh je velice objevný.
= Váš návrh je nesmysl.

Považujete toto řešení za vhodné?
= Já ho za vhodné nepovažuji.

Preferuji konsenzuální řešení.
= Se svými spojenci nemám dost hlasů na zamítnutí tohoto návrhu.

Navrhuji vyčkat na více informací.
= Současný stav nám vyhovuje.

V tomto případě je třeba postupovat velmi opatrně.
= Nechceme to řešit.

Navrhujeme ustanovit zvláštní komisi.
= Doufáme, že než komise problém vyřeší, všichni na něj zapomenou.

Svět nás sleduje.
= Musíme vymyslet, co řekneme novinářům.

Bude to náročné jednání.
= Chci z toho získat co nejvíc.

Toto řešení nepovažuji za šťastné.
= Naše země z toho nebude nic mít.

Velice rádi bychom pomohli, ale…
= Pomoct můžeme, ale nechceme.
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Domyslel jste všechny důsledky?
= Nedělejte to!

Je to poněkud překvapující rozhodnutí.
= Vy jste se snad zbláznil!

Delegát má poněkud mylné informace.
= Delegát lže.

Jsem si jist, že jste s danou problematikou obeznámen.
= Jsem si jist, že o tom nic nevíte.

Jsem si jist, že vám leží na srdci bezpečnost místních obyvatel.
= Pořád jsem nezjistil, o co vám ve skutečnosti jde.

Apeluji na vaše morální hodnoty.
= Došly mi argumenty.

Zajisté jste připraven akceptovat některá nová fakta.
= Na internetu jsem našel něco, co se mi hodí.

Právo je na naší straně.
= Máme lepší právníky.

V zájmu dobrých vzájemných vztahů ustoupím.
= Doufám, že příště ustoupíte vy.

Věříme v zásady nevměšování.
= Je nám to jedno.

Naše záměry jsou čistě mírové.
= Nikdo nám nemůže dokázat opak.

Jsme pro odzbrojení.
= Máme méně zbraní než ostatní.

Jsme proti dodávkám zbraní do této země. 
= Zbraně tam dodává konkurence.

Naše vojenské jednotky situaci monitorují.
= Vojáci jsou na základně a čekají, co se bude dít.

Intenzivně komunikujeme se našimi spojenci.
= Čekáme, až nám spojenci zavolají.

Večerní kuloární jednání proběhlo v přátelské atmosféře.
= Účastníci kuloárního jednání se opili.

Delegát Ruské federace během kuloárního jednání přispěl k vyřešení mnoha závažných otázek.
= Delegát Ruské federace přinesl lahev vodky.

Delegát Mexika nás po jednání seznámil s některými aspekty své tradiční kultury.
= Delegát Mexika přinesl tequilu.

Delegát Francie nás přesvědčoval o významu ochrany místních produktů.
= Probíhala degustace francouzských vín.

A na závěr ještě jeden citát, který může posloužit i jako návod k jednání:

„Řekne-li diplomat ano, myslí snad, řekne-li snad, má na mysli ne, řekne-li ne, pak to není žádný diplomat.
Zcela opačně je tomu u ženy. Řekne-li dáma ne, myslí snad, řekne-li snad, jako by říkala ano, řekne-li ano,

pak to není žádná dáma.“ (Charles Talleyrand).
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JAK SE PŘIPRAVIT NA JEDNÁNÍ

Před každým jednáním (nejen na PDS) je nutná důkladná příprava. Nepřipravený delegát stěží dokáže
prosadit své priority do výsledného dokumentu a stěží dokáže odporovat argumentům jiných delegátů.

Důkladná  příprava  rozhodně  nemusí  znamenat  celé  dny  strávené  pročítáním  oficiálních  vládních
stanovisek, ani stovky pročtených dokumentů. Stačí, když budete obeznámeni se základními dokumenty a
budete  znát  alespoň  základní  zahraničně-politickou  orientaci  vámi  zastupovaného  státu.  Zastupujete-li
některou ze světových velmocí, případně stát výrazně zaangažovaný v některém z bodů agendy, je nutná
důkladnější příprava.

Tento text by vám měl s přípravou na jednání pomoci. Naleznete v něm, jaké informace máte hledat a
kde je najdete.

Při přípravě na jednání v rámci PDS byste měli hledat informace z následujících okruhů:
1. obecné informace o zastupovaném státu a jeho zahraniční politice,
2. obecné informace o projednávané otázce,
3. vládní stanovisko k projednávané otázce a konkrétní požadavky či návrhy.

Obecné informace o zastupovaném státu a jeho zahraniční politice

Z těchto informací vás nikdo nebude zkoušet, přesto je vhodné je znát. Stačí znát základní informace –
polohu „vaší“ země, rozlohu, počet obyvatel, ekonomickou situaci dané země či převládající náboženství
(podle výboru se zaměřte na konkrétní oblast). Není nutné zacházet do podrobností, nicméně situace, kdy
delegát neví, kde „jeho“ země leží a kolik má obyvatel, jsou poněkud trapné.

Skutečně  základní  informace  naleznete  na  Wikipedii,  více  informací  obsahuje  ekonomicky  zaměřený
portál  BusinessInfo,  na  kterém  jsou  zpracovány  podrobné  charakteristiky  všech  zemí  světa
(http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme.html).  Využít  lze
i anglicky  psaný  CIA  Factbook,  který  obsahuje  podobné  informace  jako  BusinessInfo
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/).

Obecné informace o projednávané otázce

S tímto bodem budete mít na PDS nejméně práce. Ke každému bodu agendy bylo organizačním týmem
připraveno stručné shrnutí daného tématu. To by pro přípravu na jednání mělo být dostačující. Pokud byste
se o tématu chtěli dozvědět více, na konci každého textu naleznete odkazy na rozšiřující články, případně
můžete kontaktovat některého ze členů organizačního týmu, který vám doporučí další zajímavé a užitečné
zdroje.

Zájemci mohou navštívit stránky OSN (www.un.org) a na nich zkusit najít, jak OSN daný problém řešilo a
jaké dokumenty k němu přijalo. Toto ale doporučujeme jen pro velké nadšence, protože stránky OSN jsou
velice nepřehledné a chaotické.

Vhodné  je  také  občas  otevřít  noviny  nebo  se  podívat  na  televizní  zprávy,  abyste  měli  informace
o aktuálním dění ve světě a o aktuálním vývoji projednávaného tématu.
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Vládní stanovisko k projednávané otázce

K tomuto bodu se  rady dávají  dosti  obtížně,  protože každý  stát  svá  stanoviska  zveřejňuje  na  jiných
místech. Obecně lze doporučit stránky ministerstva zahraničí, případně podle tématu dalších ministerstev.
Většina zemí má tyto stránky v angličtině, případně i jiných světových jazycích.

Nejsnazší  je  na  těchto  stránkách  použít  vyhledávač  a  podle  názvu  bodu  agendy  vyhledat  potřebné
dokumenty.  Stačí projít  základní dokumenty, z  nich byste měli  zjistit  stanovisko „vašeho“ státu a často i
konkrétní  návrhy  k  řešení  projednávaných  problémů.  Dávejte  si  pozor  na  datum  vydání  dokumentu  a
nepoužívejte stará vyjádření, se střídáním vládních stran se oficiální stanoviska často mění. 

Před každým vyjednáváním je také vhodné si ujasnit, ze kterých požadavků jste ochotni či schopni ustoupit a
ze kterých nikoli. Své návrhy můžete roztřídit do 2 skupin: 
1. požadavky,  ze  kterých  nejste  ochotni  v  žádném případě  slevit  (do  této  skupiny  řaďte  jen skutečně

nejdůležitější návrhy, jejichž neprosazení by bylo v hrubém rozporu s idejemi zahraniční politiky vašeho
státu),

2. požadavky, ze kterých jste případně ochotni slevit (do této skupiny řaďte všechny ostatní požadavky,
jejichž neprosazení by pro váš stát nepředstavovalo tak velký problém).

Rozdělení konkrétních návrhů do těchto 2 skupin zřejmě nevyčtete z žádného vládního stanoviska, to bude
úkol pro vás. Na základě nastudování obecné charakteristiky zahraniční politiky vašeho státu a stanoviska k
projednávané otázce byste měli být schopni poznat, které požadavky patří  mezi podstatné a které mezi
méně podstatné.
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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 vzniká zvolením delegáta za člena předsednictva.

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, vyjma návrhů, o kterých se

hlasuje jmenovitě,
e. dbá na dodržování Jednacího řádu a rozhoduje spory o jeho výklad,
f. dbá na zajištění důstojných podmínek pro jednání.

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.
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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 10

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 pléna Valného shromáždění
je stanoven předsedou Valného shromáždění a delegáti jej nemohou měnit.
Členy pléna jsou všichni delegáti účastnící se jednání ve výborech. Plenárního zasedání se mohou účastnit
též hosté.

Článek 11
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 předsedy Valného shromáždění. V průběhu zasedání již není
možné se do pořadníku řečníku přihlašovat.

Článek 12
Reakce na projev před plénem Valného shromáždění 

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

Část třetí: Zasedání výborů Valného shromáždění
Článek 13

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  a  předem  sdělena  delegátům,  na  základě  návrhu  delegátů
a následného hlasování může být pozměněna.

Článek 14
Obecná rozprava

Obecná  rozprava  je  standardní  formou  jednání  a  slouží  k projednávání  jednotlivých  bodů  agendy,
předložených návrhů dokumentů, či jiných návrhů.
Do pořadníku řečníků se delegáti přihlašují zdvihnutím svého hlasovacího štítku.

Článek 15
Řízená rozprava

Řízená rozprava slouží k rychlému zjištění postoje členských států k projednávaným otázkám. Předsedající v
předem stanoveném pořadí vyvolává jednotlivé delegáty k vyjádření jejich stanoviska.
V režimu řízené rozpravy nejsou umožněny reakce na řádný projev.
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Článek 16
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.

Článek 17
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 18
Omezení vystoupení

Delegát může v rámci svého řádného projevu navrhnout časové omezení řádného projevu či reakce na řádný
projev. Taktéž může navrhnout omezení počtu řádných projevů každého delegáta k projednávané otázce,
případně počtu reakcí na řádný projev.
Předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat.

Článek 19
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,  podle  uvážení
předsedajícího je možné s ní přerušit vystoupení jiného delegáta.

Článek 20
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.

Článek 21
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 22
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. 
Návrh na přerušení projednávání bodu agendy lze podat kdykoli během řádného projevu v  režimu obecné
rozpravy.  Předsedající  dá  o tomto  návrhu  bez  zbytečného  odkladu  hlasovat.  Hlasování  o přerušení
projednávání bodu agendy je vždy jmenovité.
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Článek 23
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. Ukončuje se i projednávání všech návrhů dokumentů, které byly do té doby
řádně předloženy. 
Návrh na ukončení projednávání bodu agendy lze podat kdykoli během řádného projevu v režimu obecné
rozpravy.  Předsedající  dá  o tomto  návrhu  bez  zbytečného  odkladu  hlasovat.  Hlasování  o ukončení
projednávání bodu agendy je vždy jmenovité.

Článek 24
Návrh na změnu agendy

Delegát může v rámci svého řádného projevu v obecné rozpravě 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 25

Zahájení hlasování
Předsedající zahájí hlasování, je-li v jednacím sále přítomna nadpoloviční většina všech delegátů členských
států výboru. 
Předsedající či jím pověřený delegát seznámí ostatní delegáty s návrhem, o kterém se hlasuje. Předsedající
také  může  umožnit  vystoupení  nejvýše  1  podporovatele  návrhu  a  nejvýše  1  odpůrce  návrhu.  Pro  tato
vystoupení je stanoven časový limit 1 minuty a nelze na ně reagovat.

Článek 26
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 27
Hromadné hlasování

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

Článek 28
Jmenovité hlasování

Při jmenovitém hlasování vyvolává předsedající 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 29
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.
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Článek 30
Žádost o vysvětlení hlasování

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

Článek 31
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.  Návrh
musí být podán před vyhlášením výsledků hlasování a musí být řádně zdůvodněn. 
Shledá-li předsedající důvody za relevantní, opakuje se celá procedura hlasování.

Článek 32
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 s návrhem na opakování hlasování.
Vyhlášení výsledků hlasování provede předsedající tak, že oznámí počty hlasů pro a proti návrhu a  sdělí, zda
byl návrh přijat.

Část pátá: Dokumenty
Článek 33

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 34
Návrh na zahájení projednávání dokumentu

Přijetím  návrhu  na  zahájení  projednávání  dokumentu  se  přejde  od  obecné  rozpravy  o  bodu  agendy
k rozpravě o předloženém návrhu dokumentu.
Návrh na zahájení projednávání dokumentu lze podat kdykoli během řádného projevu v obecné rozpravě.
Předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat.

Článek 35
Pozměňovací návrh

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

Článek 36
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 průběhu
projednávání návrhu dokumentu. Předsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat.
Je-li pozměňovací návrh přijat, je zapracován do projednávaného dokumentu.
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Článek 37
Stažení návrhu dokumentu

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

Článek 38
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 během řádného projevu v průběhu projednávání návrhu
dokumentu,  nejsou-li  k tomuto návrhu dokumentu předloženy žádné pozměňovací  návrhy.  O návrhu na
hlasování o návrhu dokumentu dá předsedající bez zbytečného odkladu hlasovat. 
Hlasování o návrhu dokumentu je vždy jmenovité.

Část šestá: Další ustanovení
Článek 39

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

Článek 40
Jiné návrhy

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

Článek 41
Odvolání proti rozhodnutí předsedajícího

Proti  rozhodnutí  předsedajícího  se  lze  odvolat  k předsedovi  Valného  shromáždění.  Delegát  tak  učiní
písemnou  formou  prostřednictvím  předsedajícího,  který  přeruší  jednání  a  vyčká  rozhodnutí  předsedy
Valného shromáždění. Proti tomuto rozhodnutí již není možnost odvolání.
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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:
• rezoluce, které vymezují určité problémy a navrhují konkrétní postupy k jejich řešení,
• deklarace,  které  též  vymezují  určité  problémy,  ale  již  nenavrhují  jejich  řešení,  jen  deklarují  vůli  se

problémem dále zabývat,
• zprávy, což jsou vyjádření orgánu k určité otázce na základě žádosti jiného orgánu.

Dokument začíná (po nezbytných formalitách jako je číslo dokumentu či název orgánu, 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 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.  

Pro zjednodušení nebudeme během Studentského modelu Valného shromáždění OSN rozlišovat,  zda
vytváříme  rezoluce,  deklarace  či  zprávy,  a  nebudeme  rozlišovat  ani  deklaratorní  a  operativní  část
dokumentu. Vše budeme psát v  přítomném čase ve 3. osobě.  Námi vytvořený a přijatý dokument může
vypadat třeba takto:
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Ohledně formálních náležitostí  dokumentů vám poradí  předsednictvo výboru.  Delegáti  vytváří  obsah
(myšlenky) dokumentu, formu již doladí sekretariát.

Pozměňovací  návrh slouží  ke  změně znění  návrhu dokumentu,  který je  právě výborem projednáván.
Může jít o změnu formulace jednoho či více bodů návrhu dokumentu, přidání jednoho či více nových bodů
do návrhu dokumentu, odstranění jednoho či více bodů z návrhu dokumentu nebo o změnu pořadí bodů
v návrhu dokumentu.

Pozměňovací návrh nemá žádné složité formální náležitosti. Předkládá se na speciálním formuláři, který
bude k dispozici u předsednictva. Kromě čísla návrhu a označení dokumentu (což doplní předsedající) stačí
uvést předkladatele a alespoň jednoho garanta a text samotného návrhu. 

Předložený pozměňovací návrh může vypadat například 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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PRAKTICKÉ INFORMACE PRO MIMOPLZEŇSKÉ DELEGÁTY

Z orientace v Plzni nemusíte mít strach. Pomůže vám tento krátký text i členové přípravného týmu.
Během 6 dní strávených v Plzni určitě navštívíte tato místa:

1 – Masarykovo gymnázium (Petákova 2)
2 – plzeňská radnice (náměstí Republiky 1)
3 – koleje LF UK (Bolevecká 34)
4 – restaurace Bohemia (Anglické nábřeží 1)
5 – hlavní vlakové nádraží (Nádražní 9)
6 – centrální autobusové nádraží (Husova 60)
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Všechna výše uvedená místa jsou v dosahu MHD.

• Na Masarykovo gymnázium se nejsnáze dostanete tramvají č. 4, vystupte na zastávce Masarykovo nám.
Můžete jet také trolejbusem č. 11, 12, 13, 15, 16 a 17 a vystoupit na zastávce U Mrakodrapu.

• Pro cestu na plzeňskou radnici zvolte tramvaj č. 1, vystupte na  Nám. Republiky. Případně můžete jet
tramvají č. 4 a vystoupit na zastávce V Sadech Pětatřicátníků. Ze zastávky se dá na náměstí dojít do 5
minut.

• Koleje, na kterých budete ubytováni, jsou vzdáleny asi 5 minut od zastávky  Pod Záhorskem. Staví zde
tramvaje č. 1 a 4.

• Restaurace  Bohemia  se  nachází  hned  vedle  tramvajové  zastávky  Anglické  nábř.,  Pražská,  kde  staví
tramvaje č. 1 a 2. U Restaurace Bohemia staví také trolejbusy č. 11, 13, 15, 16 a 17, zastávka se jmenuje
Anglické nábřeží.

• Na vlakové nádraží se dostanete tramvají č. 1 nebo 2, ze zastávky  Hl. nádr. ČD, Sirková musíte asi 5
minut dojít. 

• Na autobusové nádraží dojedete tramvají č. 2, vystupte na zastávce CAN, Skvrňanská. Případně můžete
jet  trolejbusem  č.  11  a  vystoupit  na  zastávce  CAN,  Husova nebo  trolejbusem  č. 12  a vystoupit  na
zastávce CAN, Tylova.

Nemáte-li od nás zajištěnou cenově zvýhodněnou jízdenku na MHD, lístky lze zakoupit v  každé trafice. Cena
základní nepřestupní jízdenky je 18 Kč.
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NAŠI PARTNEŘI

Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o
činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů, plní úlohu zastoupení
Sekretariátu  OSN  v  České  republice,  navazuje  partnerské  vztahy  s  institucemi  státu,  nevládními
organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. 
Web: www.osn.cz

Eurocentrum Plzeň je  informační  místo,  kam se  občané  mohou  obracet  se  svými  dotazy  týkajícími  se
Evropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační
materiály  a  řadu  dalších  služeb  pro  zájemce  o hlubší  poznání  Evropské  unie  a  aspektů  členství  České
republiky v EU.
Web: www.euroskop.cz/659/sekce/eurocentrum-plzen/

Asociace debatních klubů je nevládní neziskovou organizací, sdružením debatérů (dětí a mládeže), jejich
učitelů,  trenérů a rozhodčích.  Posláním ADK je podporovat intelektuální,  sociální  a mravní  rozvoj dětí  a
mládeže.  Asociace  debatních  klubů  organizuje  v  České  republice  soutěže  mezinárodního  Debatního
programu Karla Poppera v akademickém debatování.
Web: www.debatovani.cz 

Národní centrum participace mládeže je spolek studentů, který primárně usiluje o aktivní využití volného
času  mladých  lidí  a  jejich  větší  zapojení  do  veřejného  života.  Cílem  je  vytváření  podmínek  pro  dialog
mladých lidí s představiteli státní správy a samosprávy a pořádání vzdělávacích akcí a workshopů s důrazem
na neformální vzdělávání mladých lidí.
Web: www.ncpm.cz 

Česká středoškolská unie je občanské sdružení středoškoláků v ČR. Naším cílem je podnikat takové kroky,
aby  vzdělání  skutečně  sloužilo  těm,  pro  které  je  určeno  –  studentům.  Unie  usiluje  o  vytvoření  stálé
komunikační platformy mezi představiteli samosprávných orgánů žáků středních škol, stálé zdokonalování
vzdělávací soustavy a zlepšování kvality středního školství a posílení občanské angažovanosti žáků středních
škol.
Web: www.stredoskolskaunie.cz 
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