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Vážení delegáti, vážení hosté, 

 

vítejte na Studentském modelu Valného 

shromáždění v Plzni. Do rukou se Vám 

právě dostal Průvodce vydaný v rámci 

jeho IV. ročníku. Určitě máte nyní v hlavě 

spoustu nejasností a otázek. Na 

následujících stránkách se dozvíte vše 

potřebné. Pokud během jednání 

nebudete vědět, jak se přihlásit k projevu, 

jak má vypadat přijatý dokument, či 

zapomenete fakta týkající se 

projednávaných témat, Průvodce poradí.  

 

Již počtvrté se scházíme, abychom se na 

šest dní vžili do rolí diplomatů a okusili 

atmosféru zasedání OSN. Již počtvrté se 

budeme snažit vyřešit nejpalčivější 

světové otázky. Ráda bych tímto 

poděkovala všem, kteří nám to umožnili.  

Za všechny organizátory děkuji 

účastníkům, sponzorům, partnerům 

a dalším, kteří nás v naší činnosti 

podporují. Této pomoci si velmi vážíme. 

 

Studentský model je vzdělávací projekt, 

který učí studenty diskutovat, vyjednávat, 

argumentovat a přemýšlet o problémech 

současného světa. K dosažení cíle volíme 

interaktivní formu, předpokládající aktivní 

zapojení studentů, čímž se náš projekt 

v očích účastníků stává zábavným, 

zajímavým a nezapomenutelným. O tom 

jistě svědčí zájem ze strany studentů 

o účast na projektu.  

 

Milý delegáte, účast na naší simulaci 

může být oním prvním krokem na cestě 

k Tvému vysněnému cíli.   

 

Buď aktivní, využij každé příležitosti 

a jednej!  

 

Tvé úsilí se Ti vrátí. Hodně štěstí. 

 

 
Michaela Ederová, 

zástupkyně hlavního koordinátora 
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Představení organizátora projektu 
 

 

Pod zkratkou PDS se skrývá název sdružení Plzeňská diplomatická simulace. Jsme dobrovolné nepolitické 

sdružení studentů středních a vysokých škol a občanů zabývajících se organizováním a zajišťováním 

vzdělávacích akcí pro studentskou i širší veřejnost a dalších iniciativ spojených s veřejným vystupováním na 

těchto akcích. 

 

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 posílení mimoškolního vzdělávání, které se bude 

soustředit na rétorické, argumentační a vyjednávací dovednosti, a také posílení vzdělávání 

a informovanosti v oblasti mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky a diplomacie. Sdružení proto za 

dobu své existence připravilo 3 ročníky Studentského modelu Valného shromáždění OSN – projekt byl 

realizován v letech 2010, 2012 a 2013. 

 

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 IV. ročníku Studentského modelu Valného shromáždění OSN se podíleli tito 

členové sdružení a dobrovolníci: 

 

Tomáš Frömmel  hlavní koordinátor projektu 

Michaela Ederová  zástupkyně hlavního koordinátora projektu 

Jana Bártová   zástupkyně hlavního koordinátora projektu, předsedkyně III. výboru 

Lucie Flieglová  členka organizačního týmu 

Andrea Mudrová  členka organizačního týmu 

Jan Novotný   předseda I. výboru 

Josef Mezera   místopředseda I. výboru 

Václav Šindelář  místopředseda I. výboru 

Markéta Langová  předsedkyně II. výboru 

Tereza Kubínková  místopředsedkyně II. výboru 

Iva Šalplachtová  místopředsedkyně III. výboru 

Klára Zajíčková  místopředsedkyně III. výboru 
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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. 
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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 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. 

 

Ve Valném shromáždění i všech jeho výborech jsou si všichni členové rovni – každý člen disponuje jedním 

hlasem, k přijetí návrhu je třeba prosté většiny (s výjimkou hlasování o rozpočtu OSN a přijímání nových 

členů, u kterých je vyžadována většina dvoutřetinová). Dokumenty přijaté Valným shromážděním mají jen 

doporučující či deklaratorní charakter, nemohou tedy žádné aktérů mezinárodních vztahů nic přikazovat 

ani zakazovat – tuto pravomoc má jen Rada bezpečnosti.  

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

Charta Organizace spojených národů 

http://www.osn.cz/system-osn/ 

http://www.osn.cz/soubory/vse-co-jste-chteli-vedet-o-osn.pdf 

http://www.osn.cz/soubory/vse-o-osn-organy.pdf 
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Situace v Jižním Súdánu 
Josef Mezera 

 

 

Jižní Súdán je nejmladším suverénním státem světa, vznikl roku 2011 vyhlášením nezávislosti na Súdánu. 

Tento akt byl přímým dopadem referenda, které se zde odehrálo. Nezávislost Jižního Súdánu byla však již 

dlouhá léta před rokem 2011 očekávána. Důvody jsou především historické, v této oblasti se nacházejí 

pokřesťanštění domorodci, kteří v posledních padesáti letech vedli kmenové války, a to jak z důvodu 

etnického, tak z důvodu hospodářského. Severní část (dnešní Súdán) je totiž z obou oblastí tou hospodářsky 

vyspělejší (pochopitelně s ohledem na africké poměry). 

 

Roku 2011 došlo k odtržení a vzniku Jižního Súdánu, celý krok je obecně chápán tak, že touha po 

nezávislosti zvítězila nad pragmatickým rozhodnutím, které by zamezilo humanitární katastrofě. Navíc je 

potřeba dodat, že vznik státu zásadní problém nevyřešil. Okamžitě vypukla občanská válka, která zabrzdila 

jakékoliv snahy o politické reformy. Důsledkem je, že Jižní Súdán nemá vybudovanou infrastrukturu, v zemi 

je pouze 60 km asfaltových silnic, pouze 35% populace je gramotných, vzdělávací systém je nefunkční. Asi 

však největším problémem je bezpečnostní a humanitární situace. Současná vláda včele s prezidentem 

Salvou Kiirem Mayarditem není podle pozorovatelů Human Rights Watch schopná chránit své občany před 

ozbrojenými radikály. 

 

Ozbrojené složky státu se v roce 2011 dokonce podílely na porušování lidských práv civilního obyvatelstva. 

V zemi je malý počet policistů, prokurátorů i soudců, což spolu s absencí jakéhokoliv tréninku pořádkových 

služeb vede k jejich nedostatečnému fungování a neschopnosti zajistit účinnost justičního systému. Mnoho 

obyvatel se také stává terči útoků o přírodní zdroje. Celý konflikt o zdroje je dosti absurdní, neboť Jižní 

Súdán nemá ani infrastrukturu ani technologie ke zpracování těchto zdrojů. 

 

Navzdory ekonomickým, bezpečnostním a humanitárním problémům je Jižní Súdán velice aktivní na poli 

diplomacie. Ihned po svém ustavení se dne 14. července 2011 stal plnoprávným členem OSN a následně 

i Africké unie. Jižní Súdán dlouhodobě upozorňuje na neutěšenou situaci ve své zemi a žádá výraznou 

pomoc, ať již vojenskou nebo humanitární, mírové složky OSN v zemi jsou, humanitární pomoc sem také 

směřuje, ale situace se k lepšímu rozhodně nemění. Vláda Jižního Súdánu se domnívá, že situaci v zemi se 

věnuje malá mezinárodní pozornost a že si svět neuvědomuje vážnost situace, je zde obava, že by se část 

problémů Jižního Súdánu mohla přelít do sousedních zemí, především do Keni nebo Ugandy. Vláda též 

poukazuje na fakt, že situace v Mali nebo v DR Kongo je minimálně stejně vážná, ale věnuje se jí mnohem 

větší pozornost. 

 

Zdroje a doporučené odkazy: 
http://ss.one.un.org/index.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html 

http://www.theguardian.com/world/south-sudan 

  

http://ss.one.un.org/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
http://www.theguardian.com/world/south-sudan
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Situace v Tibetu 
Jan Novotný 

 

 

Tibet je historickým územím nacházejícím se ve střední Asii, dnes je však spíše známý jako území 

anektované Čínou, o jehož autonomii či osamostatnění se vedou spory napříč státy. Původním tradičním 

etnikem se svým jazykem a zvyky byli Tibeťané. Nicméně v dnešní době, především díky politice Čínské 

vlády, je toto původní etnikum již minoritní. Většinu dnešních obyvatel Tibetu tvoří etničtí Číňané. Je to 

především díky dotacím čínské vlády, nerovnoměrným platovým podmínkám a mnohem vyšší natalitě 

čínských obyvatel. 

 

Tibetská historie je složitá a zahrnuje mnohé boje a okupace. Nicméně zásadní je pro nás první polovina 20. 

století. V této době můžeme Tibet chápat jako zcela samostatný stát disponující všemi náležitostmi státu – 

územím, obyvatelstvem, vládou. Nejvyšší autoritou a vládcem Tibetu byl v této době v pořadí čtrnáctý 

Dalajlama. Zlom nastává 21. října 1950, kdy vedení sousední komunistické Číny rozhoduje o okamžité anexi 

Tibetu. Oficiální záminkou je feudální zřízení v Tibetu, jež potlačuje svobody svých více než 3 milionů 

obyvatel a ohrožuje západní hranici Číny. Tibeťané se však dokázali mnohonásobné přesile lépe 

vyzbrojených čínských vojáků relativně dlouho bránit. I přes naprosto nedostačující výzbroj a výstroj měli 

totiž zásadní výhodu. Tou byly vysoké hory, kde měli Tibeťané díky svým znalostem navrch. Čínské armádě 

tak trvalo celkové obsazení Tibetu relativně dlouho, oficiálně se stal součástí Číny až 23. května 1951. 

Tibetská vláda byla donucena odsouhlasit Dohodu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o 

opatřeních k mírovému osvobození Tibetu, spíše známou pod pojmem Sedmnáctibodová dohoda. Byla tím 

prakticky ztvrzena okupace Tibetu Čínskými vojáky, která trvá až do dnešní doby. Tibetská vláda byla nucena 

se postupem času uchýlit do exilu do Indie, kde se nachází dodnes, funguje hlavně díky finanční pomoci ze 

zahraničí. 

 

Někteří tibetští obyvatelé se však s tímto vývojem situace nechtějí smířit. Z minulosti je známo mnoho 

povstání, například v roce 1959. Tato povstání i přes podporu ze zahraničí byla vždy rozehnána čínskými 

bezpečnostními složkami. Dnes se tedy původní Tibeťané uchylují k jiným formám protestů. Tím 

nejviditelnějším jsou tzv. „živé pochodně“.  Od roku 2009 do roku 2012 se upálilo více než 60 etnických 

Tibeťanů.  

 

Otázka Tibetu vyvolává časté diplomatické bouře, Čínu kritizují hlavně západní státy, naopak podporu má 

především ze strany Ruské federace. Nicméně státy, které Čínu kritizují, si musí být vědomy ekonomických 

následků, které pro ně tato kritika může mít. Například Spojené státy si jsou tohoto faktu velmi dobře 

vědomy a jejich kritika vůči Čínské vládě se díky tomu v posledních letech zmenšuje. 

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

http://cz.china-embassy.org/cze/rdzt/zgxz/ 

http://www.tibinfo.cz/clanek.php?id=628 

http://www.vot.org/ 

http://cz.china-embassy.org/cze/rdzt/zgxz/
http://www.tibinfo.cz/clanek.php?id=628
http://www.vot.org/


Plzeňská diplomatická simulace  Studentský model Valného shromáždění OSN 2014 

 

 

 
- 7 - 

Cla a bezcelní zóny 
Tereza Kubínková 

 

 

Integraci států v otázce celní politiky rozlišujeme na několika základních úrovních. Tím nejnižším stupněm 

jsou zóny volného obchodu. Jejich základním a prakticky jediným aspektem je domluva mezi dvěma a více 

zeměmi o vzájemném snížení či následném odstranění cel na některé dovozní komodity. Většinou se jedná 

o zboží především průmyslové výroby, méně pak na zemědělské výrobky. Stupňováním spolupráce vznikají 

celní unie. Jedná se o skupinu států, která omezila vzájemné obchodní bariéry, ale zároveň je uplatňuje vůči 

zemím třetím. Vyššími stupni ekonomické integrace jsou společný trh, hospodářská a měnová unie, 

popřípadě pak úplná ekonomická a politická integrace, kde je vzájemný obchod mezi státy plně 

liberalizován, a veškeré překážky obchodu jsou odstraněny. 

 

Clo jako takové můžeme definovat jako poplatek vybíraný státem při obchodu s určitou komoditou mezi 

státy, tzn., že zboží překročí státní hranici. Celní poplatky jsou hned několika druhů. Primárně je dělíme na 

smluvní resp. autonomní, kdy jejich výši upravuje, resp. neupravuje mezinárodní smlouva. Z hlediska 

pohybu zboží je dělíme na vývozní, dovozní a tranzitní (zboží je pouze převáženo přes území třetí strany). 

Podle způsobu výměry výše cla je můžeme rozdělit na specifická (výše cla je pevně stanovena například na 

tunu či kus), cla valorická (procentuální část hodnoty výrobku) či diferencovaná (kombinací předchozích). 

 

Důvody, proč státy uvalují cla na některé komodity, jsou různé. Primární je však zisk (fiskální cla) a ochrana 

vlastního trhu (cla protekcionistická). Zejména slabší ekonomiky využívají cel především k ochraně vlastního 

trhu. Vzhledem k tomu, že množství komodit, které jsou tyto státy schopny vyvážet, není až tak vysoké, 

bývají zejména dovozní cla poměrně vysoká. Stát se tím snaží zachovávat prostor pro národní výrobce. 

Zvýhodňuje je tak proti nadnárodním korporacím z ekonomik podstatně vyspělejších. Státy se tímto 

bohužel dostávají do patové situace. Z této "nespolupráce" totiž vyplývá také zvýšení cel na straně státu 

vyspělého a tudíž neschopnost dovozu ze státu méně vyspělého. Do té doby, než budou obě strany ochotny 

obchodní překážky zmírnit, bude tak trh méně vyspělého státu izolován.   

 

Tím se dostáváme k hlavnímu negativu cla. Při přemrštění jeho výše může docházet k trvalé deformaci trhu. 

Tu můžou také jako reakce právě na přílišné překážky exportu a importu zapříčiňovat dotace, 

prostřednictvím kterých se stát snaží podporovat národní výrobce k vývozu i přes vysoká cla u států jiných. 

Nejen z tohoto důvodu OSN ekonomickou integraci velice podporuje. 

 

Drtivá většina států OSN je členem jedné či více ekonomických integrací, které jsou na OSN nezávislé. Jako 

příklad můžeme uvést třeba NAFTA (Severoamerická zóna volného obchodu) či MERCOSUR (zóna volného 

obchodu států střední a jižní Ameriky). Otázkou liberalizace mezinárodního obchodu, který s integrací úzce 

souvisí, se zabývá především Světová obchodní organizace (WTO). Jedním z jejích základních pilířů je právě 

omezování překážek obchodu. 

 

 



Plzeňská diplomatická simulace  Studentský model Valného shromáždění OSN 2014 

 

 

 
- 8 - 

Zdroje a doporučené odkazy: 

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/Stranky/default.aspx 

http://www.ekonomikon.cz/ekonomika/integrace 

  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/Stranky/default.aspx
http://www.ekonomikon.cz/ekonomika/integrace
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Problematika daňových rájů 
Markéta Langová 

 

 

Výrazným trendem v poslední době se stává plánování a optimalizace daní, jelikož nikdo nechce státu na 

daních poskytnout více, než je nezbytně nutné. Daňové plánování je zcela legální proces, který využije 

každý, kdo si dal za cíl maximalizovat svůj zisk a snížit náklady. Formální přemístění firmy do daňově 

zajímavější země se tak stává součástí normální firemní strategie.    

 

Pro daňové ráje neexistuje jednotná definici, nicméně za daňový ráj lze považovat takové území (stát) 

s privilegovaným daňovým režimem, který umožňuje snížit či úplně eliminovat daňovou povinnost. To 

znamená, že zisky zahraničního podniku (offshore společnosti) jsou daněny pouze zanedbatelně a dividendy 

vůbec. Většinou se jedná o menší země, jejichž cílem je přilákat zahraniční kapitál a snaha o vytvoření 

významného finančního a ekonomického centra. Důležitým předpokladem pro získání nižší daňové sazby je 

ve většině daňových rájů skutečnost, že firma zde nerealizuje svoji podnikatelskou činnost.  

 

Do jisté míry protikladem offshore společnosti je onshore společnost, která má sídlo ve své domácí 

ekonomice a je evidována ve veřejně dostupných databázích. K optimalizaci své daňové povinnosti taková 

společnost využívá např. daňových výhod, úlev či prázdnin.1 

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vymezila kritéria, podle kterých se určuje, zda je 

země daňovým rájem či nikoliv. Jsou to:žádné či minimální daně  - země je nabízena jako místo vhodné pro 

nerezidenty k daňovému úniku ze své mateřské země; 

 nedostatečná transparentnost – dokumenty a informace nutné ke stanovení daňové povinnosti nejsou 

běžně dostupné; 

 právní předpisy a právní praxe, které brání efektivní výměně informací s ostatními vládami. 

 

Výše zmíněná kritéria splňuje podle seznamu OECD uveřejněného v roce 2002 35 mezinárodních finančních 

center, jsou jimi: Americké Panenské ostrovy, Andorra, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Bahamy, 

Bahrajn, Barbados, Belize, Britské Panenské ostrovy, Cookovy ostrovy, Dominikánská republika, Gibraltar, 

Grenada, Guernsey, Jersey, Libérie, Lichtenštejnsko, Maledivy, Man, Marshallovy ostrovy, Mauritius, 

Monako, Montserrat, Nauru, Nizozemské Antily, Niue, Panama, Samoa, Seychely, Sv. Lucie, Sv. Kryštof 

a Nevis, Sv. Vincent a Grenadiny, Tonga, Turks a Caicos a Vanuatu. 

 

Další aktivní organizací, která se zabývá důkladnějším mapováním daňových rájů, je britská nezávislá 

organizace Tax Justice Network (TJN), která označuje za daňové ráje až 70 států.  

 

 

                                                 
1
 Nejvýznamnější offshore centra: Bahamy, Bermudy, Hongkong, Seyschely, Ostrov Man, Lichtenštejnsko, Monako, Kajmanské 

ostrovy atd. Nejvýznamnější onshore centra: Nizozemsko, Velká Británie, USA, Lucembursko atd.  
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O problematiku daňových rájů se zajímá několik mezinárodních organizací, které se pod záminkou boje 

proti terorismu, obchodu s drogami či praní špinavých peněz snaží vyvíjet tlak na vlády v daňových rájích, 

aby omezily své daňové předpisy a bankovní tajemství. Mezi nejvýznamnější aktéry patří již zmíněná 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, skupina G-20 a FATF (Financial Action Task Force)2. Ze 

států na daňové ráje nejvíce útočí Německo a Francie, jelikož bohatí podnikatelé především z těchto zemí 

převádějí do daňových rájů své nezdaněné majetky.  

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

https://www.euroskop.cz/9047/22926/clanek/boj-eu-proti-danovym-unikum-aneb-danove-raje/ 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/185619-danove-raje-lakaji-ceske-firmy/ 

http://www.oecd.org/countries/monaco/listofunco-operativetaxhavens.htm 

http://www.taxhavensguide.com/tax-haven.php 

http://www.fatf-gafi.org/ 

  

                                                 
2
 Tento mezivládní orgán byl založen v roce 1989. Vydává mezinárodní standardy, vyvíjí a podporuje politiku proti praní 

špinavých peněz a je proti financování teroristických aktivit.  
 

https://www.euroskop.cz/9047/22926/clanek/boj-eu-proti-danovym-unikum-aneb-danove-raje/
http://www.finance.cz/zpravy/finance/185619-danove-raje-lakaji-ceske-firmy/
http://www.oecd.org/countries/monaco/listofunco-operativetaxhavens.htm
http://www.taxhavensguide.com/tax-haven.php
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Násilí na ženách 
Klára Zajíčková 

 

 

Tato problematika není nijak oblastně vymezená a dá se říct, že se jedná o celosvětový problém. Avšak ne 

všude se vyskytují všechny formy násilí. Těch je hned několik. Násilí páchané na ženách se může lišit v tzv. 

rozvojovém světě oproti světu západnímu. Jedná se o problematiku genderově vymezenou a násilí může 

být psychického rázu či fyzického.  

 

Postupně se seznámíte s jednotlivými druhy násilí, které muži páchají na ženách. K nejčastějším formám 

patří domácí násilí, znásilnění a sexuální zneužívání, obchod se ženami, tzv. škodlivé tradiční praktiky 

a genderocida. 

 

U domácího násilí se jedná o fyzické, psychické, sexuální, sociální i ekonomické násilí mezi partnery, které 

se odehrává v soukromí, je opakované a má eskalující tendenci. Až 70% ženských obětí vražd je spácháno 

jejich partnery. Oficiálně je jako domácí násilí rozuměno jako "chování, které u jednoho z partnerů 

způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner 

chování druhého." Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na 

vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod. Oproti násilí v širším slova 

smyslu je pro domácí násilí typický blízký vztah mezi obětí a agresorem a oba aktéry většinou spojuje 

i sociální okolí jako jsou vlastní děti, okruh známých apod. Tento druh násilí nebývá omezován pouze na 

jeden čin agrese, mívá různé cyklicky opakující se fáze. Díky tomu, že ženy tvoří až 95% obětí partnerského 

násilí, je domácí násilí v řadě mezinárodních deklarací považováno za jednu z forem násilí na ženách. OSN 

tento druh násilí definuje jako „každý projev rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za 

následek tělesnou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení žen, včetně hrozby takovými činy, 

zastrašování a úmyslného omezování svobody a to jak ve veřejném či soukromém životě.“  

 

Mezi fyzickou formu tohoto násilí patří bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí či jiné fyzické útoky, 

ohrožování zbraní apod. Psychickou formou jsou nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, 

zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku či potravy, 

vydírání sebevraždou, rozbíjení či ničení věcí oběti, vyhrožování únosem dětí, znemožněním v zaměstnání, 

zbavením svéprávnosti apod. Za tzv. sociální izolaci je označováno bránění v návštěvách rodiny či přátel, 

sledování telefonátů, pronásledování, nečekané „kontrolní“ návštěvy či telefonáty. Další formou domácího 

násilí je ekonomická kontrola jako je omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz 

domácnosti, snaha zakázat oběti chodit do práce. Domácí násilí se často vyskytuje v několika formách 

současně a má vzrůstající tendenci, kdy například psychické násilí může přerůst v násilí fyzické. 

 

Za znásilnění a sexuální zneužívání jsou označovány všechny sexuální úkony, které byly vynuceny násilím, 

pod pohrůžkou násilí, nebo zneužitím bezbrannosti oběti. Často se vyskytuje v afrických zemích ve 

válečných konfliktech, kde je znásilnění součástí systematického a promyšleného způsobu boje a etnických 

čistek. V těchto oblastech je častá i mylná představa, že sexuální styk s velmi mladými dívkami – pannami – 
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či malými dětmi, může vyléčit HIV/AIDS. Dle statistik zažije na celém světě znásilnění či pokus o něj ve svém 

životě až každá pátá žena.  

 

Obchod s lidmi, v tomto případě se ženami, je označován za velmi závažné porušování lidských práv. Lidé 

jsou nuceni k vykonávání určitého druhu práce, prostituci apod. pod hrozbou fyzického nebo psychického 

násilí. K prostituci je prodáno ročně i několik milionů žen. 

 

Další formou násilí jsou škodlivé tradiční praktiky. Tato forma násilí představuje mrzačení ženských genitálií 

– poslední dobou velmi diskutovaná ženská obřízka, vraždy ze cti, vraždy pro věno, ukamenování, 

upalování, polévání kyselinou atd. Každý rok se stane obětí vraždy ze cti několik tisíc žen, hrubý odhad 

přeživších obětí ženské obřízky je kolem 130 milionů. 

 

Do méně známé kategorie, genderocidy, je zařazena interrupce plodů či zabíjení novorozeňat ženského 

pohlaví, jejich nedostatečná výživa a lékařská péče. Tento druh problému je typický hlavně pro Čínu, kde 

v rámci politiky jednoho dítěte takto zahynulo mnoho plodů, novorozeňat či dětí ženského pohlaví. 

Současný poměr mužů a žen se v Číně pohybuje kolem 8:1. 

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

http://rosa-os.cz/informace-pro-zeny/co-je-domaci-nasili/ 

http://zenskaprava.cz/formy-nasili-na-zenach/ 

http://zpravy.idnes.cz/who-a-nasili-na-zenach-0tz-/zahranicni.aspx?c=A130620_210345_zahranicni_ert 

http://www.magdalenium.cz/index.php?nid=4875&lid=cs&oid=643225 

  

http://rosa-os.cz/informace-pro-zeny/co-je-domaci-nasili/
http://zenskaprava.cz/formy-nasili-na-zenach/
http://zpravy.idnes.cz/who-a-nasili-na-zenach-0tz-/zahranicni.aspx?c=A130620_210345_zahranicni_ert
http://www.magdalenium.cz/index.php?nid=4875&lid=cs&oid=643225
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Obchod s lidmi 
Iva Šalplachtová 

 

 

Novodobé otroctví je termín, kterým se často a pravdivě označuje obchodování s lidmi.  Proč ale vlastně 

zažívá tato výnosná, leč nelegální činnost v posledních letech tak velký rozmach? Tento trend především 

podporuje chudoba, tolerance k porušování lidských práv a politická nerovnováha v zemích původu. S tím 

souvisí také posunuté hodnoty v dnešní společnosti, rostoucí poptávka po levném prodejném sexu a levné 

pracovní síle, ale současně i mýtus lehkého a pokojného života v západních bohatších zemích.  

 

První mezinárodně uznanou definici o obchodu s bílým masem obsahuje článek 3 Protokolu OSN o 

prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště pak se ženami a dětmi. Tento protokol je 

součástí mezinárodní Úmluvy o nadnárodním organizovaném zločinu (Protocol to Prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Person, Especially Woman and Children, supplementing the United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime A/55/383). Úmluva byla přijata v Palermu 13. prosince 2000.   

 

Přesná mezinárodní definice pro obchodování s lidmi zní: „Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, 

přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě vyhrožování, použití síly či jiných 

forem nátlaku, pomocí únosu, lži, zneužití moci nebo bezmocnosti osoby, případně poskytování či přijímaní 

finančních prostředků či jiných výhod k získání souhlasu osoby, která má v moci jinou osobu, s úmyslem tuto 

osobu zneužívat. Zneužíváním se mimo jiné rozumí využívání jiných osob k prostituci či jiným formám 

sexuálního zneužívání, nucená práce či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví, útisk nebo odjímání 

orgánů." 

 

V globálním hledisku je průměrná částka zaplacená za tzv. otroka 90 amerických dolarů. Přesto, že žádné 

oficiální statistiky o obchodování s lidmi neexistují, jelikož se jedná o nelegální činnost, existují různé studie, 

jejichž výsledky jasně uvádějí, že ročně je obchodováno až s 2 miliony osob. Z těchto dvou milionů se 

odhadují roční příjmy zhruba 15 miliard amerických dolarů. Přibližně jedna čtvrtina z celkového obchodu se 

děje na území Evropy. Mezi zdrojové evropské státy se řadí nejčastěji Ukrajina a další státy rozpadlé SSSR, 

Slovensko, Rumunsko, Bulharsko. Celosvětově se k již zmíněným evropským státům přidávají osoby, 

zejména ženy, z Vietnamu nebo Číny.  

 

I v obchodování s lidmi existují „trendy“, které se sem tam objeví. Mezi takovéto trendy momentálně patří 

země, jako jsou Nigérie či Kongo a opět jsou odtud dováženy hlavně ženy.  

Z výzkumů vyplývá, že 70% z celkových obětí novodobého otroctví jsou osoby ženského pohlaví a 50 % 

z celkových obětí jsou ještě děti do 15 let. Dále z pořízených výzkumů vyplynulo, že 79% obětí bylo prodáno 

za účelem prodejného sexu a „pouhých“ 20% za účelem levných pracovních jednotek, jak pro domácnosti, 

tak pro velké mezinárodní korporace. Z těchto studií si celkem lehce odvodíme, že jde o jednu 

z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. Přesněji se obchodování s lidmi řadí na třetí příčku, těsně 

za nelegální obchod s drogami a obchod se zbraněmi. Avšak oproti zmíněným dvěma dalším druhům 

nelegální a trestuhodné činnosti se zde nachází mnohem menší šance prozrazení pachatele. Využívá se zde 
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totiž bezmocnosti obětí, zejména z důvodu nelegálního pobytu na území daného státu. Pachatelům 

k trestné bezúhonnosti často také napomáhá, že oběti mají podepsané smlouvy. Často své oběti lákají na 

dobře placené a poměrně lukrativní nabídky práce, jako jsou barmanky, tanečnice, hostesky apod. Od 

začátku si jsou pachatelé dobře vědomi toho, že hlavní, nebo také jedinou, náplní práce bude prostituce, a 

to často v nesnesitelných podmínkách. Mladé a naivní dívky, které se chtějí dostat do jiné země tak často 

podepisují smlouvy, které většinou nejsou ani v jejich jazyce a jsou právně nenapadnutelné.  

 

Momentálně je ve světě postiženo obchodem s lidmi asi 20 milionů osob. Jak prohlásil ministr zahraničí USA 

John Kerry: „Nemůže existovat beztrestnost pro ty, kteří obchodují s lidskými bytostmi. Musí to skončit.“  Ale 

aby to mohlo skončit, je důležitá celková mezinárodní spolupráce. 

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-popis-situace-v-obchodu-s-lidmi-979350.aspx 

http://www.polarisproject.org/human-trafficking/overview 

http://www.cbp.gov/border-security/human-trafficking 

  

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-popis-situace-v-obchodu-s-lidmi-979350.aspx
http://www.polarisproject.org/human-trafficking/overview
http://www.cbp.gov/border-security/human-trafficking
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Situace na Ukrajině 
Jana Bártová 

 

 

Mnoho bezpečnostních problémů, týkajících se obsazování cizích území a nárokování si různých oblastí, má 

často své kořeny již v minulosti, např. že dané území dříve patřilo jinému státu a ten si na něj po nějaké 

době znova činí nároky. Obzvlášť pokud se jedná o geograficky, politicky či třeba z hlediska surovin důležité 

území. Stejně tak je tomu i v případě Ukrajiny a Krymu. 

 

Dějiny Krymu zahrnují mnoho různých kmenů a obyvatel různého původu, kteří postupem času Krym 

osídlovali a následně byli vystřídáni zase jinými. Nejdříve se na tomto poloostrově nacházely řecké kolonie, 

které byly pod neustálou hrozbou barbarských nájezdů a kterým nakonec podlehly. Od roku 1243 byl pak 

ale Krym součástí tatarské Zlaté hordy a po jejím rozpadu zde vznikl Krymský chanát. Obyvatelstvo bylo 

velmi různorodé, žili zde jak Tataři tak rovněž ještě Řekové. V roce 1783, za vlády carovny Kateřiny Veliké, 

byl však Krym ovládnut Ruskem a na starověkých základech zde bylo založeno například město Sevastopol, 

které sloužilo jako sídlo ruské námořní flotily. Zároveň se sem začali stěhovat ruští, ukrajinští, arménští či 

bulharští obyvatelé. Skutečným cílem Ruska však bylo ovládnout úžiny Bospor a Dardanely a získat tak 

přístup ke Středozemnímu moři. V letech 1853 – 1854 proto proběhla Krymská válka, v níž se na stranu 

Turecka přidaly dokonce Francie a Velká Británie, jelikož nechtěly, aby se Rusku podařilo úžiny získat. 

Ačkoliv bylo Rusko v této válce nakonec poraženo, na Krym se i přesto stěhovali další ruští, ale třeba 

i němečtí obyvatelé, jelikož zde bylo carské letní sídlo a to bylo pro obyvatele velmi lákavé. Tato doba se 

také vyznačovala velkým ekonomickým i kulturním rozvojem. Po první světové válce a bolševické revoluci 

zde pak byla vyhlášena autonomní Krymská sovětská republika, turecké a řecké obyvatelstvo bylo na příkaz 

Stalina deportováno a autonomní republika byla zrušena. Ve 40. letech byl Krym okupován nacistickým 

Německem. Dalším důležitým mezníkem v dějinách Krymu byl rok 1954, kdy u příležitosti oslav 300. výročí 

připojení Ukrajiny k Rusku tehdejší vůdce SSSR Nikita Chruščov daroval Krym Ukrajině, která byla součástí 

Sovětského svazu. Nepočítalo se však s tím, že by se SSSR mohl někdy rozpadnout a když se tak v roce 1991 

stalo, vyhlásila Ukrajina nezávislost a Krym jí zůstal, ačkoliv získal opět svou autonomii. Většina krymského 

obyvatelstva je vlivem historického vývoje ruského původu. 

 

Je patrné, že Krym představoval a představuje pro Rusko strategický bod. Nic však není jednostranné  

a jednoduché a většina konfliktů je velmi spletitá a je výsledkem několika dílčích problémů či střetů zájmu. 

Nynější situace na Ukrajině je také výsledkem několika jednotlivých postupně se vyvíjejících problémů. 

 

Vraťme se ale na začátek, k listopadu 2013, kdy ukrajinská vláda v čele s tehdejším prezidentem Viktorem 

Janukovyčem nepodepsala Asociační dohody s EU, což vyvolalo velké protesty hlavně u pro-evropsky 

orientovaných obyvatel. Na náměstí uprostřed Kyjeva uspořádali demonstraci s cílem přimět prezidenta 

smlouvy s EU podepsat. Poté, co ale byla demonstrace na Majdanu násilně potlačena policejními složkami, 

demonstranti začali požadovat potrestání osob zodpovědných za tento brutální zásah a rezignaci vlády  

i samotného prezidenta Janukovyče. Proti demonstrantům bylo ještě několikrát tvrdě zasaženo, situace 

v Kyjevě se velmi komplikovala i po ekonomické stránce. Demonstrace proti vládě a prezidentovi se šířily  
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i do jiných ukrajinských měst, především na západě země, který je považován za proevropský. V opozici 

stáli jako lídři několika politických stran například Vitalij Kličko, Arsenij Jaceňuk nebo Oleh Tjahnybok. 

Dilema, se kterým se Ukrajina potýkala a stále potýká, je, zda se má přidat spíše na stranu Ruska či 

Evropské unie. Bývalý prezident Janukovyč byl proruský, naopak nynější prezident, kterým byl nakonec 

v předčasných volbách v květnu 2014 zvolen Petro Porošenko, je orientován spíše směrem k EU. Novým 

předsedou vlády je od února 2014 Arsenij Jaceňuk a další z výrazných osobností protestů na Majdanu, 

Vitalij Kličko, se stal starostou Kyjeva. Nynější vládu však neuznává Rusko a pro-rusky orientované 

obyvatelstvo. 

 

Touto revolucí však kritická situace na Ukrajině neskončila. K dalším komplikacím došlo v momentě, kdy se  

na Krymu objevily tanky s vojáky neznámého původu, však téměř s naprostou pravděpodobností z Ruska, 

kteří začali obsazovat důležité budovy, a jejich počet rychle narůstal. Byla dosazena nová Rada ministrů 

Autonomní republiky Krym, která neuznávala novou ukrajinskou vládu – naopak byla prorusky orientovaná 

a vyhlásila referendum o připojení Krymu k Ruské federaci. Krym, tradičně prorusky orientovaný kvůli 

převažující většině ruského obyvatelstva, odmítl být součástí Ukrajiny po zvolení spíše proevropské vlády 

a prezidenta. V referendu se více než 96% obyvatel Autonomní republiky Krym a Sevastopole vyslovilo pro 

připojení k Ruské federaci (nutno však podotknout, že mnoho obyvatel se vyslovilo proti nebo nehlasovalo, 

mezi ně patří hlavně Ukrajinci a Tataři, kteří si nepřejí být součástí Ruska, ale Ukrajiny). Hned po vyhlášení 

tohoto rozhodnutí přestaly být na území Krymu platné ukrajinské zákony. Výsledky referenda však 

ukrajinská vláda prohlásila za nelegitimní, jelikož bylo v rozporu s její ústavou, a výsledky neuznaly ani EU či 

USA. Proti tomuto výsledku se nepostavila Čína, Indie, Brazílie ani Jižní Afrika. Ruská federace považuje 

takový výsledek za projev opravdové vůle obyvatel. Již v té době se na poloostrově vyskytovaly ruské 

vojenské jednotky, jejichž příslušnost oficiálně potvrdil i ruský prezident Putin, a to za účelem ochrany 

ruského obyvatelstva. Krym byl tedy obsazen ruskými vojáky a také tamější domobranou. Proti tomu se 

však samozřejmě postavilo USA a EU a označily takové počínání za narušení státní suverenity. To bylo také 

následováno uvalením mnoha sankcí jak ze strany EU a USA, tak samotné Ukrajiny, které rovněž ovlivňují 

ekonomickou situaci nejen v daném regionu.  

 

Problémem připojení Krymu k Ruské federaci není jen samotná skutečnost, že Ukrajina de facto ztratila 

kontrolu nad důležitou a poměrně velkou částí svého území (jelikož mj. ukrajinští vojáci byli vyzváni, aby 

poloostrov opustili nebo se přidali ke krymské armádě), ale rovněž fakt, že po vzoru Krymu se o odtržení od 

Ukrajiny začaly snažit i jiné její – prorusky orientované – části (viz obrázek). Jedná se hlavně o oblast na 

východě Ukrajiny vedle hranic s Ruskem. 
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Zdroj: http://www.lidovky.cz/prorusti-demonstranti-se-v-luhansku-zmocnili-zbrani-p07-/zpravy-

svet.aspx?c=A140407_091814_ln_zahranici_msl 

 

 

 

Protesty, které začaly v Kyjevě, se postupně přesunuly i do jiných oblastí Ukrajiny jako je například 

Doněcko. Tato část Ukrajiny je rovněž osídlena velkým počtem ruských obyvatel, kteří po vzoru Krymu 

začali požadovat nezávislost na Ukrajině, jelikož nesouhlasí především s novou prozápadní vládou 

a prezidentem Porošenkem.  

 

Ukrajinská vláda nad tímto územím přestala mít kontrolu, což se ale snažila napravit vysláním svých vojsk 

(ukrajinská armáda je dokonce zásobována zbraněmi ze Západu, což by ale mohlo být ze strany Ruska 

považováno za přímou angažovanost západních zemí v této válce), která by měla povstalce potlačit 

a nastolit znova mír. Situace v oblastech přerostla v ozbrojené konflikty, které se nadále nedaří zcela 

zklidnit. Dne 24. května 2014 byla vyhlášena federace Nové Rusko, která vznikla spojením Doněcké lidové 

republiky a Luhanské lidové republiky. Tato federativní republika není mezinárodně uznána, podporu jí 

vyjadřuje ale Rusko. Její vznik však významně narušuje stabilitu uvnitř Ukrajiny a vyvolává rovněž nejistotu 

a řadu otázek, například zda jde Rusku o připojení Ukrajiny nebo její převážné části do své federace? 

Mohou pak být ohroženy i jiné státy sousedící s Ruskem, jako je Bělorusko, Pobaltské státy či Finsko, jež 

byly rovněž v historii středem ruských zájmů či součástí Sovětského svazu? 
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Jak velkou hrozbou je situace na Ukrajině pro Evropskou unii z politického, ekonomického či 

bezpečnostního hlediska? Měly by se západní státy v Evropě a USA v této krizi více či méně angažovat? Měl 

by jejich postup být společný nebo by každý stát měl vystupovat sám za sebe?  

 

Na čí straně mají státy vystupovat? Bylo by správným rozhodnutím do konfliktu zapojit ozbrojené síly  

OSN či NATO?  

 

Jak situace ohrožuje lidská práva obyvatel Ukrajiny? Jde jen o násilí, anebo jsou základní lidské svobody 

ohroženy i připojením Krymu k Ruské federaci nebo vytvořením nové federativní republiky Nová Rus, což 

nebylo přáním naprosto všech obyvatel těchto oblastí?  

V každém případě situace nemá jasné a jednoduché východisko a patrně nelze naprosté vyřešení tohoto 

problému očekávat ani v krátkodobém horizontu. 

 

Tento text nezahrnuje případné události, ke kterým došlo po 31. srpnu 2014. 

 

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

http://www.mundo.cz/krym/historie 

http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/prehled-politickych-udalosti-na-ukrajine-listopad-a-prosinec-2013 

http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/co-prinesou-asociacni-dohody-eu-s-ukrajinou-gruzii-a-moldavskem-

011960 

http://zpravy.idnes.cz/okupace-vladnich-budov-na-ukrajine-

d5y/zahranicni.aspx?c=A140407_093048_zahranicni_mlb 

http://zpravy.idnes.cz/utok-na-ukrajinskou-jednotku-v-scolkine-fda-

/zahranicni.aspx?c=A140308_111007_zahranicni_mlb 

http://zpravy.idnes.cz/krize-na-ukrajine-0zl-/online.aspx?online=1005522 

http://www.lidovky.cz/prorusti-demonstranti-se-v-luhansku-zmocnili-zbrani-p07-/zpravy-

svet.aspx?c=A140407_091814_ln_zahranici_msl 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10101491767-studio-ct24/214411058060829/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/282869-libor-dvorak-k-deni-na-ukrajine-za-vsim-hledej-kreml/ 

http://www.lidovky.cz/prorusti-demonstranti-se-v-luhansku-zmocnili-zbrani-p07-/zpravy-

svet.aspx?c=A140407_091814_ln_zahranici_msl  

http://www.mundo.cz/krym/historie
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/prehled-politickych-udalosti-na-ukrajine-listopad-a-prosinec-2013
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/co-prinesou-asociacni-dohody-eu-s-ukrajinou-gruzii-a-moldavskem-011960
http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/co-prinesou-asociacni-dohody-eu-s-ukrajinou-gruzii-a-moldavskem-011960
http://zpravy.idnes.cz/okupace-vladnich-budov-na-ukrajine-d5y-/zahranicni.aspx?c=A140407_093048_zahranicni_mlb
http://zpravy.idnes.cz/okupace-vladnich-budov-na-ukrajine-d5y-/zahranicni.aspx?c=A140407_093048_zahranicni_mlb
http://zpravy.idnes.cz/utok-na-ukrajinskou-jednotku-v-scolkine-fda-/zahranicni.aspx?c=A140308_111007_zahranicni_mlb
http://zpravy.idnes.cz/utok-na-ukrajinskou-jednotku-v-scolkine-fda-/zahranicni.aspx?c=A140308_111007_zahranicni_mlb
http://zpravy.idnes.cz/krize-na-ukrajine-0zl-/online.aspx?online=1005522
http://www.lidovky.cz/prorusti-demonstranti-se-v-luhansku-zmocnili-zbrani-p07-/zpravy-svet.aspx?c=A140407_091814_ln_zahranici_msl
http://www.lidovky.cz/prorusti-demonstranti-se-v-luhansku-zmocnili-zbrani-p07-/zpravy-svet.aspx?c=A140407_091814_ln_zahranici_msl
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058060829/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/282869-libor-dvorak-k-deni-na-ukrajine-za-vsim-hledej-kreml/
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Diplomatický slovníček 
 

 

Během příprav 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, ale pak jsem ten nápad zavrhl. 

Jak jistě víte… 

= Jak jistě nevíte… 

Není to ve veřejném zájmu. 

= Není to v našem zájmu. 

Tento návrh si mě příliš nezískal. 

= Jsem zásadně 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. 

Vyvíjející se situaci pozorně sledujeme. 

= Situaci nerozumíme. 

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. 
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Toto řešení nepovažuji za šťastné. 

= Naše země z toho nebude nic mít. 

Velice rádi bychom pomohli, ale… 

= Pomoct můžeme, ale nechceme. 

Domyslel jste všechny důsledky? 

= Nedělejte to! 

Je to poněkud překvapující rozhodnutí. 

= Vy jste se snad zbláznil! 

Delegát má zřejmě 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. 

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. 
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Jak se připravit na jednání 
 

 

Před každým jednáním (nejen na PDS) je nutná důkladná příprava. Nepřipravený vyjednavač stěží dokáže 

prosadit své priority a stěží dokáže odporovat argumentům svých oponentů. Důkladná příprava na PDS 

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. 

 

 

 

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 třeba i na Wikipedii, ale spíše doporučujeme některý ze specializovaných serverů, např. 

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. 

 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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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 i 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. 

 

Předem je také vhodné si ujasnit, co konkrétně byste chtěli v rámci daného bodu prosadit, klidně si předem 

připravte příslušné formulace, které budete prosazovat do výsledného dokumentu. Je také vhodné si 

ujasnit, z kterých požadavků jste ochotni ustoupit (a za jakých podmínek) a které jsou pro vás tak zásadní, 

že z nich v žádném případě neustoupíte. Rozdělení konkrétních návrhů do těchto 2 skupin zřejmě 

nevyčtete z žádného oficiálního 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. 

 

Pokud budete mít s přípravou problémy, neváhejte se obrátit na členy našeho organizačního týmu, kteří 

vám pomohou. V rámci víkendových přípravných workshopů je také vyhrazen čas na vyhledávání vládních 

stanovisek a přípravou na jednání. 

  



Plzeňská diplomatická simulace  Studentský model Valného shromáždění OSN 2014 

 

 

 
- 23 - 

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 

Plénum Valného shromáždění je řízeno jeho předsedou. V rámci předsednictva výborů Valného shromáždění působí 
předseda a stanovený počet místopředsedů.  
 

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 řádný projev, 
d. s řádným odůvodněním může přijmout či zamítnout každý předložený návrh, s výjimkou návrhů dokumentů, 

pozměňovacích návrhů a jiných 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.  Délka řádného projevu není omezena, delegáti se mohou usnést na opaku. 
 

Článek 9 
Reakce na řádný projev 

Reakce na řádný projev umožňuje delegátovi reagovat na řádný projev jiného delegáta. K reakci je nutné se řádným 
způsobem přihlásit během projevu, ke kterému má reakce směřovat. Delegát je k reakci vyzván neprodleně po 
skončení projevu. 
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 přednesený 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, pozměněna může být na základě návrhu 
kteréhokoli delegáta a následného hlasování. 
 

Článek 14 
Obecná rozprava 

Obecná rozprava je standardní formou jednání a slouží k projednávání jednotlivých bodů agendy, předložených 
návrhů dokumentů, či jiných návrhů.  
Delegáti se do diskuse přihlašují zdvižením svého hlasovacího štítku, následně jsou předsedajícím zapsáni na 
pořadník řečníků. 
 

Článek 15 
Řízená rozprava 

Řízená rozprava slouží k rychlému zjištění postoje členských států k projednávaným otázkám.  
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V režimu řízené rozpravy nelze žádat o zapsání na pořadník řečníků, delegáty k vyjádření jejich stanoviska vyvolává 
předsedající v předem stanoveném pořadí. 
Režim řízené rozpravy neumožňuje reakce na řádný projev. 
 

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, ale neopouštějí ji. 
 

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 v obecné rozpravě. Předsedající dá 
o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 
 

Článek 18 
Omezení vystoupení 

Delegát může v rámci svého řádného projevu v obecné rozpravě navrhnout omezení délky řádného projevu, omezení 
délky reakce na řádný projev, omezení počtu řádných projevů každého delegáta k projednávané otázce či omezení 
počtu reakcí na každý 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. Žádost o vysvětlení má 
přednostní právo před reakcí na řádný projev, podle uvážení předsedajícího je možné s ní přerušit vystoupení jiného 
delegáta. 
 

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. Námitku pro porušení Jednacího řádu lze stanoveným způsobem podat kdykoli, podle uvážení 
předsedajícího je možné s ní přerušit vystoupení jiného delegáta. 
O námitce dá předsedající bez zbytečného odkladu hlasovat, pokud není námitka očividně nesmyslná. 
 

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 Jednacím řádem určeno jinak, hlasování je hromadné. 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.  
Vyzvaný delegát není povinen své hlasování vysvětlovat, 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, nechá o návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 
 

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 může podat předkladatel či některý z garantů návrhu dokumentu 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 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. O návrhu musí být vedena rozprava. 
 

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.  
O pozměňovacím návrhu se hlasuje hromadně. 
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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. Hlasovat o návrhu dokumentu lze jen tehdy, je-li přítomno 
alespoň 70 % delegátů daného orgánu. 
 

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, Jednacím řádem nespecifikované, návrhy. Předsedající 
o takovém návrhu dá hlasovat. Dbá při tom na to, aby návrh nebyl nemorální, zavádějící nebo jinak neférový. 
 

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. Celá 
operativní část dokumentu je psána v přítomném čase ve 3. osobě.  
Skutečný dokument tak může vypadat např. takto (zkrácená rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1737 

z roku 2006): 
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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 tak může 

vypadat třeba takto: 

 
 

Ohledně formálních náležitostí dokumentů vám poradí předsednictvo výboru. Delegáti vytváří obsah 
(myšlenky) dokumentu, formu již doladí sekretariát. 
 
Návrh dokumentu lze předložit předsedajícímu kdykoli během obecné rozpravy o daném bodu agendy. 
Návrh musí mít jednoho předkladatele a alespoň dva garanty. Předkladatel pak ve svém řádném projevu 
seznámí ostatní delegáty s navrženým dokumentem a tím je zahájeno jeho projednávání. Během něho 
mohou delegáti vypracovávat a předkládat pozměňovací návrhy (viz níže). Je-li dokument dostatečně 
projednán a všechny pozměňovací návrhy schváleny či zamítnuty, může kterýkoli delegát ve svém řádném 
projevu navrhnout hlasování o návrhu dokumentu. Toto hlasování je vždy jmenovité. 
 
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. 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: 
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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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Stanoviska delegací 
 

 

Dokument je výsledkem spolupráce tří delegátů, zástupců jedné země – tedy celé delegace reprezentující 

v rámci Valného shromáždění OSN jeden stát. Každý z těchto delegátů je specialistou na jinou oblast 

problematiky situace v Ukrajině, podle níž zastupuje svůj stát i v příslušném výboru. Jelikož budou tito tři 

delegáti připravovat dokument společně, měl by shrnovat takové stanovisko pohlížející na situaci 

v Ukrajině ze všech tří možných úhlů pohledu – bezpečnostního, ekonomického a lidskoprávního. 

Příprava tohoto dokumentu tedy vyžaduje aktivní spolupráci všech tří členů delegace, jelikož každý by měl 

k formulaci jednotného stanoviska přispět poznatky z oblasti, jíž se věnoval ve svém výboru. Dokument by 

pak měl sloužit jako shrnutí a vyjádření jednotného postoje daného státu ke krizi v Ukrajině. Stanovisko 

státu musí být podloženo relevantními fakty a musí odrážet skutečné rysy daného státu z hlediska 

politického, ekonomického, kulturního, ale i co se mezinárodního postavení týká. 

V tomto ohledu je dobré využít mnoha odlišných pramenů, zdrojů a porovnat například svůj stát 

s Ukrajinou v rámci politického uspořádání, vzájemných vztahů, geografických aspektů apod. 

 

Tipy 
 

Důležité pro formulaci postoje daného státu je v první řadě znalost situace na Ukrajině a všech souvisejících 

faktů. V tuto chvíli, jak všichni již jistě víte, by se dal konflikt na Ukrajině zjednodušit na rozlišení několik 

proti sobě stojících stran. Na jedné straně se nachází povstalci, kteří se snaží o vytvoření vlastních států 

a jsou prorusky orientovaní. Proti nim se staví nynější vláda a prezident, kteří se snaží zachovat celistvost 

Ukrajiny a povstalce potlačit. Jako další strana zde pak vystupuje mezinárodní společenství reprezentované 

opět na jedné straně Západem, tedy Evropskou unií a USA, a na opačné straně Ruskou federací. 

Již v této fázi je možné zabývat se otázkou, na které straně daný stát stojí? Jaké státy jsou mu z hlediska 

partnerství či mezinárodního uspořádání blíže? Se kterými ho pojí např. obchodní spolupráce a proti 

kterým státům naopak vystupuje a nesouhlasí s jejich postoji? Záleží to i na politickém uspořádání? A jakou 

roli zde hrají historické události? 

V dalším kroku se lze zaměřit na podobnost problematiky separatistických skupin. Na Ukrajině žije velký 

počet obyvatel s ruským původem a tito obyvatelé již nechtějí být nadále součástí Ukrajiny, nýbrž usilují 

o odtržení a vytvoření vlastních států (nebo se jim to již podařilo). Je Ukrajina jediným státem, který se 

potýká se separatistickými tendencemi menšin nebo v současné době takových států existuje po celém 

světě více? Pokud se v daném státě nachází nějaká menšina, jež má za cíl separaci, jak by se mě daný stát 

projevit vůči ruskému obyvatelstvu Ukrajiny – podpořit ho a riskovat, že separatistické skupiny na jeho 

území tento postoj budou chápat jako určitý precedens pro své odtržení, anebo by tedy daný stát měl 

rovněž prosazovat zachování celistvosti Ukrajiny? 

Dalším diskutovaným bodem je také přímý zásah mezinárodního společenství v Ukrajině. Narušení státní 

suverenity nebo nutná ochrana mezinárodního míru a bezpečnosti? 
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Formulace  
 

A jakým stylem by měl být dokument sepsán? Jelikož jde vlastně o oficiální prohlášení delegace státu, musí 

mít i takovou formu. Ačkoliv autory daného textu budou samotní delegáti, budou v textu zastupovat stát, 

o kterém bude hovořeno ve třetí osobě. 

 

Stát XXX tímto prohlašuje, že … 

 

Ve věci krize na Ukrajině zastává stát XXX postoj… 

 

Stát XXX se zasazuje o co? A vyjadřuje tímto podporu komu? A z jakého důvodu? 

 

Z hlediska ekonomického/kulturního/bezpečnostního/lidsko-právního… 

 

 

Pro inspiraci je zde malá ukázka oficiálního prohlášení České republiky k situaci na východě Ukrajiny: 

 

 
 

Zdroj: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/x2014_08_25_prohlaseni_k_situaci_na_vychode_ukrajiny.html 

 

 

Ideální délka textu je na půl až jednu normostranu. Důležitá je i jeho stylistická a formální úprava. Texty se 

budou hodnotit na základě mnoha aspektů a tři nejlepší budou vybrány a odměněny. Posuzovat se bude 

celkové splnění zadání a nejlépe vystihnutý a argumenty podložený postoj daného státu. Vyhlášení 

nejlepších dokumentů proběhne na slavnostním zakončení celého Modelu. 
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Praktické informace pro mimoplzeňské účastníky 
 

 

Z orientace v Plzni nemusíte mít strach. Pomůže vám tento krátký text i členové organizačního týmu, kteří 
na vás budou čekat na nádražích a odvedou vás na koleje a na Masarykovo gymnázium. 
 
 
Během svého šestidenního pobytu v Plzni pravděpodobně navštívíte tato místa: 

 Masarykovo gymnázium (Petákova 2) 

 plzeňská radnice (náměstí Republiky 1) 

 koleje LF UK (Bolevecká 34) 

 hlavní vlakové nádraží (Nádražní 9) 

 centrální autobusové nádraží (Husova 60) 
 
 
Všechna tato místa jsou v dosahu městské hromadné dopravy. 

 Chcete-li se dostat z vlakového nádraží na koleje, jděte z nádraží podchodem na trolejbusovou 
zastávku Hlavní nádraží, zde nastupte do trolejbusu č. 11, 15, 16 nebo 17. Na zastávce U Práce 
přestupte na tramvaj č. 4. Vystupte na zastávce Pod Záhorskem, která je od kolejí vzdálena asi 7 
minut. 

 Přijedete-li autobusem, máte cestu na koleje snazší. Podchodem se dostanete na tramvajovou 
zastávku CAN Skvrňanská, ze které vás linka 1/2 odveze až na zastávku Pod Záhorskem. 

 Z kolejí na Masarykovo gymnázium se dostanete tramvají č. 4. Nastupte na zastávce Pod 
Záhorskem, která je od kolejí vzdálena asi 5 minut. Vystupte na zastávce Masarykovo náměstí, 
odtud dojdete na gymnázium za 3 minuty. 

 Z kolejí na radnici jeďte tramvají č. 1/2 nebo 4. Nastupte opět na zastávce Pod Záhorskem, 
vystupte hned na následující zastávce Jízdecká. V opačném směru nastupte na zastávce Sady 
Pětatřicátníků. Obě zastávky jsou od radnice vzdáleny asi 5 minut. Z důvodu rekonstrukce 
tramvajové trati na náměstí a s ní související výlukou není možné vystoupit přímo na náměstí 
Republiky. 

 Z radnice na vlakové nádraží je nejsnazší cesta trolejbusem. Asi 7 minut od radnice je zastávka 
Mrakodrap, kde nastoupíte na trolejbus č. 11, 15, 16 nebo 17, který vás doveze na Hlavní 
nádraží.  

 Pokud domů pojedete autobusem, čeká vás kratší cesta. Od radnice dojděte na tramvajovou 
zastávku Jízdecká a odtud jeďte tramvají č. 1/2 na zastávku CAN Skvrňanská.  

 
 
Aktuální jízdní řády všech linek městské hromadné dopravy najdete na http://jizdnirady.pmdp.cz/. 
 
Nemáte-li od nás zajištěnou cenově zvýhodněnou jízdenku na MHD, lístky lze zakoupit v každé trafice. Cena 
základní jízdenky, která platí pro jednu jízdu bez přestupu, je 18 Kč. 
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Partneři projektu 
 

 

Záštitu nad IV. ročníkem Studentského modelu Valného shromáždění OSN převzali: 
 

Informační centrum OSN v Praze 

Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně 

Milan Chovanec, poslanec a ministr vnitra 

PhDr. David Šanc, Ph.D., vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů ZČU 

Velvyslanectví USA v Praze 

 
 

Projekt finančně a materiálně podpořili: 
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Mgr. Miroslav Nenutil, senátor za Chebsko a Tachovsko 

Japonské informační a kulturní centrum 

Velvyslanectví Japonska 

Velvyslanectví Švýcarské konfederace 

Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela 

 
 

Projekt dále podpořili: 
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