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Milé delegátky, milí delegáti, vážení 

hosté, 

 

je mi ctí Vás ptivítat na již pátém ročníku 

Studentského modelu Valného 

shromáždění OSN v Plzni a vůbec první 

simulaci ECOSOC. V následujících několika 

dnech se můžete plně vžít do role 

diplomatů za země, které Vám jsou 

z nějakých důvodů blízké, nebo je 

považujete za zajímavé. 

 

Jistě Vás v tuto chvíli napadá mnoho 

otázek o tom, jak správně vytvotit 

stanovisko, jak se ptihlásit do diskuze a 

další. Proto se Vám do rukou dostává 

tento průvodce,  

 

Pteji Vám, aby se letošní PDS pro Vás 

stala hodnotným zážitkem a abyste na ni 

pamatovali jako na chvíle, kdy jste si 

uvědomili, že učení a zábava nejdou vždy 

proti sobě, ale mohou kráčet i ruku v 

ruce. 

 

 

 

 

 

 

Dear delegates and guests, 

 

 

it is my honor to invite you at the fifth 

annual Student model of the United 

Nations in Plzeň and the first simulation 

of ECOSOC in English language. In few 

upcoming days, you will be able to enjoy 

roles of diplomats of countries, which are 

close to you for various reasons. 

 

Of course, you have lots of questions 

about writing statements, negotiation or 

debate. I can promise you, that this 

handbook will help to answer them. 

 

I wish you lots of fun at the PDS. I want 

you to gain as much knowledge and new 

information as you possibly can. And do 

not forget, that learning and fun do not 

have to be separated from each other, 

but remember, that they can walk hand 

in hand side by side. 

 

 

 

 

 

Veronika Vyletová, 

zakladatelka a čestná ptedsedkyně PDS 
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Představení organizátora projektu 
 

 

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

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

vzdělávacích akcí pro studentskou i širší vetejnost a dalších iniciativ spojených s vetejným vystupováním na 

těchto akcích. 

Sdružení se vyznačuje ptedevším 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 pottebu posílení mimoškolního vzdělávání, které se bude 

sousttedit 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 ptipravilo 3 ročníky Studentského modelu Valného shromáždění OSN – projekt byl 

realizován v letech 2010, 2012 a 2013. 

 

Náš tým se skládá jak ze sttedoškoláků, tak vysokoškoláků, tím se zde snoubí dva pohledy na danou 

problematiku. Ptestože se nejedná o generační odstup, je zajímavá vzájemná názorová odlišnost pti 

diskusích o tématech lidských práv, světové ekonomiky, tešení konfliktů v různých částech naší planety. 

Cílem sdružení je naučit se formulovat svůj názor, obhájit jej a ptípadně prosadit.  

 

 

 

Na ptípravě a organizaci V. ročníku Studentského modelu Valného shromáždění OSN se podíleli tito 

členové sdružení a dobrovolníci: 

 

Tereza Kubínková  vedení projektu / project leader 

Michaela Ederová  vedení projektu / project leader 

Alice Peková   vedení anglické sekce projektu / english section leader 

Milan Vosáhlo   ptedseda I. výboru / the I. Committee Chair 

Václav Šindelát  místoptedseda I. výboru / the I. Committee Vice-chair 

Vojtěch Šamárek  místoptedseda I. výboru / the I. Committee Vice-chair 

Markéta Langová  místoptedsedkyně II. výboru / the II. Committee Vice-chair 

Jakub Kuchar   místoptedseda II. výboru / the II. Committee Vice-chair 

Jana Bártová   ptedsedkyně III. výboru / the III. Committee Chair 

Iva Šalplachtová  místoptedsedkyně III. výboru / the III. Committee Vice-chair 

Dominika Poláčková  místoptedsedkyně III. výboru / the III. Committee Vice-chair 

Filip Unger   místoptedseda ECOSOC / ECOSOC Vice-chair  

Martin Slivoně  Bulletin 

Barbora Tichá   Bulletin 

Tomáš Frömmel  Backoffice 

Jan Hronek   Backoffice 
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Organizace spojených národů 
 

 

Organizace spojených národů je ztejmě nejvýznamnější mezinárodní organizací na světě, jejími členy jsou 

témět 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 ptíliš 

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 ptíliš 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.  

 

Vnittní 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, 

 Hospodátskou a sociální radu, která teší 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 ptechod nesamostatných území k plné 

suverenitě,  

 Sekretariát, který zajišťuje vnittní chod organizace, v jeho čele stojí generální tajemník OSN (aktuálně 

jihokorejský diplomat Pan Ki-mun), 

 Mezinárodní soudní dvůr, který teší spory mezi členskými státy. 

 

Tyto orgány si k usnadnění své činnosti vytvátí různé další stálé i ad hoc komise, výbory, rady, atp. Kromě 

toho v rámci systému orgánů OSN existuje celá tada ptidružených organizací, mezi které pattí napt. 

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 ptedstavitelů 

členských států se schází se jednou ročně, koncem zátí v sídle OSN v New Yorku. Práce stálých misí pti OSN 

ale probíhá neptetržitě po celý rok. 
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Vzhledem k množství a různorodosti témat, které teší, ptiděluje Valné shromáždění tyto body k bližšímu 

projednání svým výborům, ve kterých jsou hledány kompromisy a vytváteny dokumenty. Konečnou verzi 

dokumentů ale vždy vytvátí 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 vytvátení a udržování míru, ptedevším otázkami odzbrojení, 

 Hospodátský a finanční výbor (Druhý výbor), který teší témata jako ekonomický rozvoj, boj proti 

chudobě, globalizace a také otázky ochrany životního prosttedí, 

 Sociální, kulturní a humanitární výbor (Ttetí 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 teší spíše politické otázky, které nespadají do agendy Prvního výboru, 

 Administrativní a rozpočtový výbor (Pátý výbor), který se zabývá správou vnittního 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 ptijetí návrhu je tteba prosté většiny (s výjimkou hlasování o rozpočtu OSN a ptijímání nových 

členů, u kterých je vyžadována většina dvouttetinová). Dokumenty ptijaté Valným shromážděním mají jen 

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

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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Migrace a terorismus 

Každý rok se na cestu do Evropy vydá zhruba 200 tisíc uprchlíků, což je jen o tti desítky tisíc lidí více než je 

obyvatelů města Plzně. V minulém roce to bylo okolo 170 tisíc uprchlíků ročně. Nejvíce uprchlíků ptichází 

ze zemí, jako jsou Sýrie (22 tisíc), Eritrea (10 tisíc), Somálko (5 tisíc) a Afghánistán (10 tisíc), ktetí nejčastěji 

mítí do Francie a Německa nebo také do velmi často do severských zemí. Můžeme v tom spattovat několik 

důvodů. Jako ten hlavní se často uvádí to, že v těchto zemích je již existující silná komunita imigrantů, která 

vytvátí alespoň nějaké podmínky pro nově ptíchozí. Dalším neméně důležitým faktorem je velká tolerance 

vůči cizincům obecně. Pro některé imigranty může být faktorem také to, že ptijímací státy mají velmi 

bohatý sociální systém – tímto argumentují nejvíce politici, ktetí se staví k imigraci negativně (Německo – 

Pegida Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) a AfD Alternative für Deutchlad, 

Francie - Front National, atd.). Nutno také ptipomenout, že stále je největším emigračním tokem na světě 

hranice USA s Mexikem. 

Je důležité si uvědomit, proč imigranti pticházejí nejvíce ze Sýrie, Eritree, Somálska a Afghánistánu. 

Ptedevším jsou to země, které dlouhodobě sužuje celá tada problémů: v ptípadě Sýrie a Afghánistánu je to 

dlouho trvající válčený konflikt, v ptípadě Eritrejců je důvodem pro odchod diktátorský režim, který v zemi 

funguje od 90. let. 

 

Konflikt v Sýrii začal v bteznu roku 2011 a jeho ukončení se rozhodně nedočkáme v nejbližší době. Pokud se 

na tento konflikt pozorněji zamětíme, zjistíme, že již pterostl hranice samotné Sýrie a rozšítil se do 

Libanonu a Iráku. Konflikt v Sýrii začal rozpoutáním občanské války mezi syrskou armádou, která je věrná 

prezidentu Bašáru al-Asadovi, a jíž se dostává vojenské podpory od Ruska, Venezuely, KLDR a Číny. Proti ní 

stojí syrská opoziční koalice, kterou podporuje Katar, Saúdská Arábie, Turecko, USA, Libye, UK a Francie. 

Další stranou konfliktu je Islámský stát, který je ve válce s vládou, opozicí i Sjednocenou demokratickou 

stranou. Hlavní hybnou silou v SDS je Strana kurdských pracujících, Pešmergové a Irácký Kurdistán. SDS je 

podporována USA, Francií, Katarem, SEA, Jordánskem, Bahrajnem, atd.  Je nutné si ptipomenout, jaké 

zájmy v této oblasti mají jednotlivé státy světa. Spojené státy chtějí ptedevším omezit své vojenské 

angažmá na Blízkém východě. Saúdská Arábie a menší ropné monarchie v okolí se snaží o boj proti Íránu, 

ten se naopak snaží u moci udržet Bašára al-Asada. Turecko naopak chce Asada svrhnout a s ohledem na 

svoji rebelující kurdskou menšinu zabránit vzniku kurdského státu na turecko-syrské hranici.  

 

Druhou nejpočetnější skupinou utečenců jsou Eritrejci. K pochopení situace v jejich zemi je potteba 

zabrousit trochu do historie této země. Etiopská nadvláda nad Eritreou byla ukončena 24. května 1993, kdy 

Eritrea vyhlásila nezávislost. Do čela sátu se dostal prezident Afwerki, pod jehož vedením byla v roce 1997 

vypracována nová ústava, která ale dodnes nevstoupila v platnost. Vláda prezidenta Afwerkiho měla být 

ptechodná, dokud nedojde k tádným volbám – k těm však dodnes nedošlo. V roce 1998 vypukl mezi 

Eritreou a Etiopií vojenský konflikt, který ptinesů ptes 100 tisíc mrtvých a čtvrtina eritrejské populace byla 

vyhnána ze svých domovů. V roce se 2001 se konaly velké protesty proti režimu, ale vláda tvrdě zasáhla a 

protesty rozehnala. Hlavní ptíčinou odchodu lidí z Eritrey je neptedstavitelné potlačování všech práv a 

svobod ze strany místní vlády. V Eritrei dochází k cílené likvidaci opozice, která zahrnuje nejen uvěznění 

odpůrců ale i jejich fyzickou likvidaci. Dalším důvodem pro tadu mladých mužů k útěku ze země je také to, 
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že v zemi je povinná vojenská služba, která se ovšem v praxi zvrhává v otročinu. Taktéž je často vojenská 

služba prodlužována nad rámec zákona z 18 měsíců i na více než 10 let. 

Ttetím nejčastějším výchozím státem uprchlíků je Afghánistán. Zdejší konflikt začal v roce 2001 jako 

odpověď Spojených států amerických a Velké Británie na útoky z 11. zátí. Války v Afghánistánu se zúčastnila 

celá tada zemí, napt. Itálie, Francie, Polsko, Německo, Kanada, Austrálie, ČR (mise ISAF) a další, proti 

naopak stojí Talibán s Al-Káidou a od tohoto roku také Islámský stát. Výsledkem konfliktu byl zatím pád 

Islámského emirátu v Afghánistánu a vznik nové vlády, která má mezinárodní podporu, ačkoliv se jí ptíliš 

nedatí stabilizovat ptedevším severozápadní část svého území, kde dodnes probíhají boje mezi ptíslušníky 

ISAF a Talibánem.  

Emigrace uprchlíků z těchto zemí se aktuálně stává tématem číslo jedna v mnoha zemích EU a to ptedevším 

díky obavám občanů EU o svoji bezpečnosti. Na klidu jim jistě neptidává množství propagandistický videí 

z dílny IS, kde teroristé podtezávají zajatcům hlavy a upalují je. Další propagandistickým počinem IS byla 

prohlášení, že začne do uprchlíků „zamíchávat“ svoje lidi, ktetí budou útočit na cíle v Evropě. Nicméně je 

tteba si uvědomit, že větší nebezpečí pro občany EU ptedstavují ptedevším navrátilci, ktetí v boji prošli 

radikalizací a mají pas členské země EU anebo občané EU, ktetí se radikalizovali ptímo na území EU.  Pokud 

se již podatí IS vmísit do skupiny uprchlíků svého člověka, bývá velmi rychle odhalen a ptedán do rukou 

spravedlnosti, zatím na evropském kontinentu neevidujeme žádnou úspěšně provedenou teroristickou akci 

organizovanou IS, pokud už nějaká byla plánována, byla včas odhalena. Vždy se zatím jednalo jen o 

takzvané „vlky samotáte“.  

Nicméně strachu z uprchlíků využívají některé politické strany, které se snaží nalákat voliče na proti-

islámskou notu. V ČR aktuálně můžeme jmenovat ptedevším Tomia Okamuru a jeho nový projekt SPD a 

hnutí „Islám v ČR nechceme“ (IVČRN). V sousedním Německu se vytvátí podobná sdružení PEGIDA a 

LEGIDA, nicméně je si tteba ptipomenout, že podobná sdružení mají poměrně dobré kontakty na 

neonacistické organizace a samy ptedstavitelé byli členy neonacistických organizací v minulosti, což tteba 

stálo za koncem ptedsedy hnutí PEGIDA. Reakce evropských politiků vůči stranám a hnutím typu PEGIDA je 

výrazně odmítavá a to nejen kvůli jejich názorům, ale často také proto, že nemají jiný program než „anti-

islám“. Dalším důvodem můžete být to, že emigrace je pro Evropskou unii ve skrze ptíznivá. Evropě začínají 

chybět pracovní síly na „podtadné“ práce a právě těchto prací se imigranti nebojí a s chutí je vykonávají. 

Dalším argumentem těchto hnutí bývá také to, že za několik let počet imigrantů pteroste počet 

starousedlíků. Pokud se ale podíváme na reálné počty a ne jen na (lživé) prognózy, které často ptichází 

z pochybných zdrojů, zjistíme, že nic takového se v nejbližších 30 až 35 letech stát nemůže. 

 

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/314950-odbornik-pocty-uprchliku-nerostou-evropa-neceli-nezvladatelne-

vlne/ 

http://zpravy.idnes.cz/eritrea-jako-kldr-afriky-08z/zahranicni.aspx?c=A150424_180338_zahranicni_ert 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/198698-operace-trvala-svoboda-trva-uz-jedenact-let/ 

  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/314950-odbornik-pocty-uprchliku-nerostou-evropa-neceli-nezvladatelne-vlne/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/314950-odbornik-pocty-uprchliku-nerostou-evropa-neceli-nezvladatelne-vlne/
http://zpravy.idnes.cz/eritrea-jako-kldr-afriky-08z/zahranicni.aspx?c=A150424_180338_zahranicni_ert
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/198698-operace-trvala-svoboda-trva-uz-jedenact-let/
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Ukrajinská krize 

Začátek krize 

Jako ukrajinská krize se označují zpočátku poklidné demonstrace postupně ptecházející v ozbrojené 

protesty a svržení vlády strany Strana regionů prezidenta Viktora Janukovyče ústící v občanskou válku na 

východě Ukrajiny. Oficiálním počátkem krize je označován listopad 2013, kdy ukrajinská vláda v čele 

s prezidentem Janukovyčem lehce ptekvapivě zanechala ptíprav na podpis asociační dohody s Evropskou 

Unií. Tento, po mnohé občany (ptevážně z chudší a agrární západní a sttední části Ukrajiny), krok zpět byl 

tou ptíznačnou “poslední kapkou“, a tak se, už tak nespokojení obyvatelé, vydali do ulic, konkrétně na 

kyjevské náměstí Nezávislosti a začaly demonstrace a protesty proti prezidentu Janukovyčovi a jeho 

proruské vládě. Pro tyto protesty se vžil název Majdan, nebo Euromajdan. Ptímým opakem se pak stal tzv. 

Antimajdan, který byl v režii ptevážně obyvatel z průmyslovější a bohatší proruské východní a jižní Ukrajiny 

a sloužil na vyjádtení podpory prezidentovi Janukovyčovi.  Zpočátku pokojné protesty se postupně měnily 

v pouliční boje demonstrantů se státními represivními složkami. K tomuto neblahému vývoji došlo hlavně 

kvůli silné ptítomnosti ukrajinských ultrapravicových a silně nacionalistických stran Svoboda a Pravý sektor. 

Prezident Janukovyč stále zakazoval použití ostré munice a urgoval vládní jednotky k použití tzv. 

neinvazivních prosttedků, jako jsou vodní děla, peptové spreje a gumové náboje. V únoru roku 2014 se 

zdálo, že zástupci demonstrantů a opozice dospějí s vládou a prezidentem Janukovyčem k dohodě. Vše se 

změnilo 20. února 2014, kdy dosud neznámí osttelovači spustily palbu jak do tad demonstrantů, tak do tad 

policejních složek a zdroje uvádí 80 až 100 obětí. Počáteční závěry byly takové, že rozkazy těmto 

osttelovačům vydal sám Janukovyč, dodnes se však oficiálně nevyšettilo jaké národnosti či dokonce na čí 

rozkaz tito sttelci jednali. Napětí na náměstí Nezávislosti se začalo stupňovat a demonstranti byli čím dál 

tím agresivnější a začali obsazovat nejen vládní budovy poblíž náměstí. Janukovyč se ve strachu o svůj život 

rozhodl i s rodinou uprchnout z Kyjeva.  Jeho vládu strany Strana regionů nahradila opoziční proevropská 

vláda Arsenije Jaceňukaa prozatímního prezidenta Oleksanda Turčynova, čímž porušili dohody s legitimním 

prezidentem Janukovyčem, podle nichž měl Janukovyč zůstat prezidentem až do prosince roku 2014, tedy 

konce svého volebního období. 

 

Krymská krize 

Vzhledem k ptítomnosti zástupců ultranacionalistických a antisemitských stran Svoboda a Pravý sektor, 

ktetí se významně podíleli na ozbrojených sttetech s ukrajinskými bezpečnostními složkami na 

Euromajdanu, a také ptítomnosti tří členů stranySvobodav Jaceňukově první prozatímní vládě od 27. 2. 

2014 do 12. 11. 2014, byla tato vláda, zejména Ruskou federací, označována za vládu fašistickou. Stejné 

ptízvisko bylo Ruskem vztaženo i na celý Euromajdan, jenž byl prohlášen za fašistický převrat, a ruská 

média rozpoutala rozsáhlou mediální kampaň o tom, že ruská menšina na Ukrajině, a ptedevším na Krymu, 

je ve výrazném nebezpečí “pod jhem tohoto banderovského a fašistického kabinetu.“ Místní proruské 

obyvatelstvo na Krymu obsadilo útady a dosadilo své útedníky. Rázem se na Krymu objevily militantní 

jednotky v neoznačených uniformách, vydávány za krymskou domobranu. Po postupném obsazování 

jedné ukrajinské vojenské základny za druhou a silné proruské propagandě začal krymský parlament 

ptipravovat referendum o ptipojení tohoto poloostrova k Ruské federaci. Po jeho jednoznačném výsledku 

Rusko uznalo nezávislost Krymu na Ukrajině a obratem ho ptipojilo ke svému území.  
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Občanská válka 

Témět analogicky s Euromajdanem probíhaly protesty i na východě a jihovýchodě Ukrajiny. Tyto protesty 

však byly proruské a na podporu prezidenta Janukovyče. Po ptevratu v Kyjevě a odtržení Krymu zde 

protesty sílily, zejména v oblastech s největší ruskou menšinou okolo měst Doněck, Charkov a Luhansk. 

Dne 7. dubna v těchto oblastech se dokonce protestující občané opakovaně pokusili obsadit radnice a další 

administrativní budovy. V Charkově došlo k potlačení těchto pokusů a bylo zatčeno na 70 demonstrantů. 

V Doněcku se obsazení podatilo a místní obyvatelé vyhlásili Doněckou lidovou republiku, nezávislou na 

Ukrajině. Dne 8. dubna tento krok následoval Luhansk, kde byla vyhlášena Luhanská parlamentní 

republika. Zpočátku místními orgány nepodporované samozvané republiky začaly podnikat další kroky 

k ovládnutí oblasti. Dne 13. dubna začaly potádkové síly útočit na protestující ve městě Slavjansk. Po 

vypršení ultimáta prezidenta Turčynova zasáhla ukrajinská armáda u města Kramatorsk, což vyvolalo útok 

separatistů na místní letiště. I ptes neúspěch se jim podatilo obsadit některé další budovy v Doněcku. Ptes 

Velikonoce 2014 bylo vyhlášeno ptímětí mezi vládními jednotkami a separatisty. Po konci tohoto ptímětí 

nastala drtivá ofenziva ze strany proruských separatistů, jež zatlačila ukrajinskou tadovou armádu na 

ústup. Kvůli brysknímu ústupu ale i z důvodu nedostatečné logistiky a podcenění závažnosti tohoto 

začínajícího konfliktu byla ukrajinská armáda zpočátku značně neorganizovaná, nedostatečně zásobená a 

oslabená. Z několika jednotlivců, ktetí odcházeli z tad ukrajinské armády k separatistům, se postupně staly 

celé jednotky. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že pokud dojde k ohrožení ruských občanů, 

budou nuceni reagovat podobně jako pti válce s Gruzíí. 

 

17. 4. 2014 se i ptes jisté problémy uskutečnila konference USA, RF, EU a Ukrajiny v Ženevě, kde bylo 

dohodnuto vyklizení nelegálně obsazených budov a navrácení jejich legitimním vlastníkům. Ukrajinská 

vláda však několikrát upozornila na ignorování této dohody podílením se ruských agentů na 

separatistických akcích.  

 

25. 5. 2014 byl do funkce prezidenta zvolen kontroverzní oligarcha Petro Porošenko. Ten až do konference 

v Minsku prosazoval pokračování bojových operací na východě Ukrajiny proti separatistům. 

Prozatím nejdůležitější dohody jsou tzv. Minské dohody, konkrétně Minsk II. Tyto dohody se konaly na jate 

roku 2015 a šlo v podstatě o dohody mírové. Hlavní podstatou dohod bylo zastavení sttelby a snaha vytešit 

nastalou situaci diplomatickou cestou. Tyto dohody však byly opakovaně porušovány oběma stranami. 

 

Nedílnou součástí celé ukrajinské krize jsou sankce. Kvůli neustálému vměšování se do interních záležitostí 

Ukrajiny a hlavně podílu na odtržení Krymu, byly některými zeměmi v čele s USA a většinou členských států 

EU zavedeny sankce proti mnohým ruským a ukrajinským politikům a podnikatelům. Kvůli těmto sankcím 

se některé ruské firmy, banky, ale i bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč obrátili na Soudní dvůr 

Evropské unie. Jako odveta za sankce uvalené západem vůči Rusku se Ruská federace rozhodla uvalit 

sankce na některé potraviny z těchto zemí.  

 

Kyjevská vláda se stále distancuje od nacionalistických stran Pravý sektor a Svoboda, stále však existují jisté 

vazby a zákulisní vliv právě od těchto stran na rozhodnutí vlády. Na jihovýchodě Ukrajiny, v Doněcko-

Luhanské oblasti, kde probíhají hlavní ohniska bojů, mají velký podíl na organizaci ukrajinské armády i 

národní gardy, jejichž jádro má silné vazby právě na Pravý sektor. 
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Zájmy obou stran se od počátku konfliktu více či méně měnily. Ukrajinská vláda až do uzavtení Minských 

dohod chtěla nekompromisně postupovat proti separatistům a jejich výbojům. Od uzavtení těchto dohod 

se názory na tešení této situace trochu zmírnily a vláda je údajně ptístupna vyjednávání se separatisty. 

Separatisté zpočátku velice silně a jasně proklamovali svou touhu o ptipojení sloučené Doněcké lidové 

republiky s Luhanskou parlamentní republikou (tzv. Novorusko)k Ruské federaci. Po ne tak zcela usilovném 

avšak vytrvalém mlčení a částečnému odmítání ptipojení Novoruska k RF ze strany Ruska se cíle 

separatistů změnily. Sjednocení Luhanské a Doněcké republiky je stále aktuální, byť už ne pod názvem 

Novorusko. Co však aktuální není, je touha o ptipojení této oblasti k Ruské federaci, tedy aspoň oficiálně. 

Hlavním cílem separatistů je nyní federalizace Ukrajiny a rozšítení samosprávy jednotlivých regionů. Kyjev 

sice již pomalými náznaky tuto možnost zvažují, na jednom z jednání ukrajinského parlamentu byl 

ptedložen návrh na částečnou decentralizaci Ukrajiny, ale jednání zatím ke smítlivému konci nevedou. 

V současné chvíli na jihovýchodě Ukrajiny probíhá občanská válka a stále kolují nepodložené informace o 

polském návrhu na rozdělení Ukrajiny na tti části, tyto informace ruských medií však byly několikrát 

dementovány polskou stranou. Situace je stále natolik vážná, a nezdá se, že by mělo dojít k uklidnění 

situace, že smír je v nejbližší době stále z kategorie sci-fi. 
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Islámský stát 

Islámský stát v Iráku a Sýrii (geograficky ptesnější je pak název Islámský stát v Iráku a Levantě, ISIS/ISIL) je 

sunnitská radikální organizace mající za cíl vytvotit chalífát, tj. společenský útvar vedený politickým a 

náboženským lídrem v jedné osobě, působící na území západního Iráku a sttední a východní Sýrie.  

Původní kmenová organizace „Džamáa at-Tavhíd wa-al-Džihád“ (Organizace pro monoteismus a džihád) 

byla založena Abú Musabem az-Zarkávím, jordánským militantním islamistou a později asi nejznámějším 

vůdcem Al-Káidy na území Iráku. V dalších letech se společenství různě proměňuje, sttídá názvy, 

zintenzivňuje svou činnost zejména po americké invazi a svržení režimu iráckého prezidenta Saddáma 

Husajna, ptičemž se ve své činnosti zamětuje jak na okupační, tak na šíitské cíle - Husajnův Irák tídili lidé 

hlásící se k sunnitské větvi islámu, která je zde co do počtu větících poloviční oproti šíitské většině (zde je 

dobré zmínit tento fakt jako jednu z ptíčin krvavého irácko-íránského konfliktu v letech 1980-88). Propojuje 

ptitom své aktivity i s mimo arabský svět ukotvenou Al-Káidou. 

V prosinci 2011 odcházejí z Iráku zahraniční vojska. U moci zůstává už šestým rokem vládnoucí šíitská 

Islámská strana Dawa (politicky podporovaná Íránem) v čele s premiérem Núrí Málikím. Postupně 

propukající občanská válka v obdobně nábožensky komplikované Sýrii, mimochodem vyeskalovaná 

zejména po neochotě syrského prezidenta Bašára al-Asada vyslyšet původně pokojné protesty proti útlaku 

a policejní brutalitě, dává uskupení nyní již pod názvem Islámský stát vhodnou ptíležitost k rozsáhlé 

realizaci svých ptedstav o organizaci společnosti – postupně se pod jejich kontrolu dostávají rozsáhlá, byť 

spíše tídce obydlená, území ve východní polovině země. Zde také leží současné hlavní město IS Rakka. Na 

ptelomu let 2013 a 2014 využil IS nespokojenosti sunnitských obyvatel ve městě Ramádí a začínají 

ozbrojené sttety s iráckou špatně organizovanou a demoralizovanou armádou. 3. ledna 2014 je ve sttedo-

irácké Fallúdži vyhlášena nezávislost, chalífou se prohlašuje muž známý pod jménem Abú Bakr al-Bagdádí. 

Na obsazených územích je veškerá samosprávná moc podtízena radikálnímu výkladu Koránu včetně prvků 

práva šaría. Dochází k porušování celé tady lidských práv, zejména včetně méněcenného společenského 

postavení žen, obvyklé jsou vetejné exemplární tresty nevyjímaje popravy. Navzdory možnému dojmu a 

očekávání tady expertů, je IS schopen na celé tadě míst uspokojit životní potteby obyvatel a v mnoha 

ohledech tak plně substituuje běžnou úlohu skutečného, mezinárodně uznávaného státu.  

 

Podle reportů rady bezpečnosti OSN se od bojů na straně IS zapojilo více než 25 000 cizinců z více než 

stovky zemí, tedy více než z poloviny členských zemí OSN. Krom toho ptes 60 islamistických skupin z tticeti 

zemí, mimo jiné Boko Haram a některé odnože Al-Káidy.  

 

Islámský stát používá konvenční i nekonvenční metody bojů. Konvenční zbraně získává z velké části 

ukotisťováním, nejvíce jich právě získal ze skladů, které v Iráku zůstaly po Saddámu Husajnovi z období 

války v Iráku. Další velké množství zbraní získal útokem na syrské vládní a opoziční jednotky. Kromě 

pěchotních zbraní má nyní IS k dispozici obrněná vozidla, dělosttelectvo, protiletadlové rakety typu země-

vzduch a dokonce i letadla. Díky rychlosti, kterou IS tyto zbraně získal a byl schopný hned využít, se mu 

podatilo dobýt rozsáhlá území. 

 



Plzeňská diplomatická simulace  Studentský model Valného shromáždění OSN 2015 

  

 
- 12 - 

Jako ostatní teroristické skupiny má IS zkušenosti s používáním vozidel naplněných výbušninami, IED 

(Improvised Explosive Device), tedy bombami vyrobených z různé munice a odpalovaných nejčastěji 

mobilními telefony nebo kabely. V Iráku a Sýrii IS použil chemické zbraně. Z irácké univerzity v Mosulu se IS 

podatilo ukotistit nezanedbatelné množství jaderného materiálu, nicméně je velmi nepravděpodobné že IS 

bude schopno tento materiál pteměnit v jadernou bombu. 

 

Mezi nekonvenční metody bojů pattí také možnosti kyber-války. Ptedevším na sociálních sítích verbuje 

stoupence do svých tad, objevily se ale také hackerské útoky na servery západních zemí, ptedevším 

Francie, Velké Británie a USA. Za těmito útoky stojí skupina Cyber Caliphate, u které však není potvrzené, že 

je součástí IS, nicméně Islámský stát podporuje a hlásí se k němu. Nejvýraznějším útokem bylo shození 

serverů a kanálů francouzské televize TV5Monde. Kromě toho získala skupina ptístup na twitterový účet 

této televize, kde zvetejnila obrázek s titulem “Je suIS IS”. 

Na druhé straně “kyberfronty” bojují mimo jiné hacketi z mezinárodní skupiny Anonymous. Za poslední rok 

smazali několik tisíc účtů na sociálních sítích, které měly verbovat bojovníky pro IS, také se jim podatilo 

zmrazit několik bankovních účtů a některé citlivé informace ptedat vojenské alianci NATO. 

 

Je velmi pravděpodobné, že IS využívá migračních vln pro ptesun svých bojovníků do Evropy.  

 

Na běh Islámského státu je potteba nemalé množství finančních zdrojů, nicméně IS nemá problém s jejich 

získáváním. Nejvíce peněz získává z bank a ropných polí na dobytých územích. Dále vyděračstvím, únosy 

(výkupným), také ptes neziskové organizace vybírající peníze na Islámský stát, prodejem různých 

starožitností a artefaktů a v neposlední tadě ptevozem heroinu z Afghánistánu ptes svoje území. Pouhé 

zisky z ptevozu drog jsou odhadovány na jednu miliardu dolarů za rok. 

 

Proti islámskému státu bojují hlavně země, jejichž území IS ohrožuje (Sýrie, Irák, Egypt), ale také jednotky 

zemí NATO (ptevážně dodávají leteckou podporu), CCASG (Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu). 

Dále několik zemí podporuje bojující jednotky dodáváním vojenských materiálů, mezi nimi naptíklad Česká 

republika nebo Izrael (který daroval Jordánsku vrtulníky pro boj proti IS). 

 

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

http://www.theguardian.com/world/2015/may/26/islamist-fighters-drawn-from-half-the-worlds-countries-says-un 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant 

http://www.nytimes.com/2015/07/24/world/middleeast/israel-helicopters-sent-to-jordan-for-border-

security.html?ref=topics&_r=1 

http://www.respekt.cz/tydenik/2015/13/islamsky-stat-slabne 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1018336-islamsky-stat-novy-prizrak-blizkeho-vychodu 

http://www.wsj.com/articles/islamic-state-suspected-of-using-chemical-weapon-u-s-says-1439499549  

http://www.theguardian.com/world/2015/may/26/islamist-fighters-drawn-from-half-the-worlds-countries-says-un
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant
http://www.nytimes.com/2015/07/24/world/middleeast/israel-helicopters-sent-to-jordan-for-border-security.html?ref=topics&_r=1
http://www.nytimes.com/2015/07/24/world/middleeast/israel-helicopters-sent-to-jordan-for-border-security.html?ref=topics&_r=1
http://www.respekt.cz/tydenik/2015/13/islamsky-stat-slabne
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1018336-islamsky-stat-novy-prizrak-blizkeho-vychodu
http://www.wsj.com/articles/islamic-state-suspected-of-using-chemical-weapon-u-s-says-1439499549
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Ekonomická migrácia v globálnej perspektíve 

Organizácia spojených národov (OSN) odhaduje, že viac ako 230 miliónov svetovej populácie sú migranti. 

A toto číslo stále rastie. Krajinou s najväčším počtom prisťahovalcov (cez 45 mil./14%) sú Spojené štáty 

americké, zatiaľ čo krajinou s najväčším percentuálnym zastúpením migrantov sú Spojené arabské emiráty 

(7,8 mil./83%). Téma migrácie sa vďaka konfliktom na blízkom východe a v Afrike stala v priebehu roka 

politickou a mediálnou témou číslo jeden v Európe. Tisícky utečencov, prekračujúcich hranice 

Schengenského priestoru, zamestnali nielen politické elity, ale aktivizovali aj mnohé občianske hnutia na 

opačných stranách ideového spektra. Je však dôležité rozlišovať medzi migráciou zapríčinenou nestabilitou 

v domovskej krajine a migráciou ekonomickou. V prvom prípade je človek prinútený opustiť krajinu svojho 

zvyčajného pobytu z dôvodu ohrozenia života alebo zo strachu pred prenasledovaním. Stáva sa z neho 

utečenec. Motiváciou pre takýto druh migrácie je bezpečnosť a dostupnosť ľudských práv, pričom naspäť 

do svojej krajiny sa môže vrátiť iba v prípade, že situácia, ktorá ho prinútila k odchodu, už pominula. 

Naopak, ekonomická migrácia ponúka možnosť voľby a čas na adekvátnu profesionálnu a osobnú prípravu 

pred odcestovaním: zabezpečenie bývania, získanie pracovnej príležitosti alebo zvládnutie cudzieho jazyka. 

Človek má možnosť vrátiť sa kedykoľvek späť domov, či len krátkodobo alebo celkom na trvalo. 

Je nutné si uvedomiť, že s ekonomickou migráciou sa bežne stretáva takmer každý, aj keď si to často 

neuvedomujeme. Rovnako ako nútená migrácia, aj ona má svoje výzvy a OSN sa jej venuje v rámci 

rozsiahlej migračnej agendy. 

OSN v rámci migrácie definuje viaceré základné pojmy, ako napríklad: krajina zvyčajného pobytu, 

zahraničná populácia štátu, dlhodobá a krátkodobá migrácia. Krajinou zvyčajného pobytu je miesto, kde 

človek trávi väčšinu svojho voľného času (Vynímajúc krátkodobé cesty za rodinou, oddychom, zdravotnou 

starostlivosťou a podobne). Zahraničnú populáciu štátu predstavujú občania iného štátu, pre ktorých je 

prvý štát miestom zvyčajného pobytu. Kanaďan žijúci na Aljaške je teda súčasťou zahraničnej populácie 

Spojených štátov amerických. Krátkodobú migráciu časovo ohraničuje na tri až dvanásť mesiacov, zatiaľ čo 

dlhodobá migrácia predstavuje obdobie minimálne jedného roka, pričom v oboch prípadoch sa pre osobu 

stáva krajina aj novou krajinou zvyčajného pobytu. Samotné ekonomické ukazovatele už ale nie sú tak 

jasné. Levinov Inštitút pri State University of New York podotýka, že hospodársky zisk/strata plynúca 

z migrácie závisí na viacerých premenných, a to bez ohľadu na to, či ide o imigráciu alebo o emigráciu. Do 

úvahy treba brať nielen odbornosť migrujúcej populácie. Pre cieľový štát môže imigrácia znamenať vykrytie 

neobsadených pracovných pozícií alebo nedostatočnej odbornosti, zároveň mu ale hrozí zníženie 

priemerných miezd a zaťaženie sociálneho systému pri vykrývaní zvýšeného dopytu po práci cez 

krátkodobé pracovné programy. Výzvou preň nie je imigrácia samotná, ale integrácia imigrantov do 

pracovného procesu a do spoločnosti, ktorá ak zlyháva, hrozí ich vyčlenenie zo spoločnosti, problémy s 

bývaním a zvyšovanie sociálnych rozdielov. Naopak, štátu ktorý pociťuje emigračnú vlnu hrozí úbytok 

„mozgov“, ktorý vytvorí vysoký dopyt po určitých typoch povolania alebo špecializácie. Zároveň ale môže 

štát ohromne benefitovať zo zdrojov, ktoré späť do vlasti posielajú jeho občania žijúci v zahraničí. Podľa 

Svetovej banky (WB), celosvetový objem takýchto zdrojov v roku 2014 presiahol 583 miliárd dolárov. 

Prístup k migrácií sa teda líši od krajiny ku krajine, prípad od prípadu. Rokovaniu vo výbore určite neuškodí, 

ak si delegáti stanovisko svojej krajiny k migrácií naštudujú. 

 

 



Plzeňská diplomatická simulace  Studentský model Valného shromáždění OSN 2015 

  

 
- 14 - 

Aktuálnymi východiskovými dokumentmi pre zahraničnú migráciu sú: 

 Správa o medzinárodnej migrácií k roku 2013. 

 Rezolúcia VZ OSN - Deklarácia k dialógu vysoko postavených činiteľov o medzinárodnej migrácií 

a rozvoji. (A/RES/68/4) 

 Správa generálneho tajomníka OSN o medzinárodnej migrácií a rozvoji. (A/69/207) 

Správa o medzinárodnej migrácií zhsňa informácie - objemy, krajiny a trendy v migrácií k roku 2013. Vo 

svojej poslednej, tretej časti sa zaoberá právnym stavom utečencov, migrujúcej pracovnej sily a ochrany 

migrantov pred pašovaním a obchodom z ľuďmi, pričom medzi nimi zisťuje výraznú disproporciu. Zatiaľ čo 

právnu agendu týkajúcu sa utečencov a ochrany migrantov pred pašovaním a obchodom s ľuďmi 

ratifikovali v priemere tri štvrtiny členských štátov, právnu agendu týkajúcu sa práv migrujúcej pracovnej 

sily ratifikoval v priemere každý šiesty člen. Ide o štyri dokumenty, s výrazným prispením Medzinárodnej 

organizácie práce (ILO): 

 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o migrácii za zamestnaním. (C097) 

 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zneužívaní pomerov migrantov a o podpore rovnakých 

príležitostí a zaobchádzania s migrujúcimi pracovníkmi. (C143) 

 Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojnej práci pre domácich pracovníkov. (C189) 

 Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín. 

(A/RES/59/262) 

Rezolúcia VZ OSN 68/4 podporuje doposiaľ vynaložené úsilie, zaväzuje sa a menuje dôležité body agendy, 

napríklad upozorňuje na dôležitú rolu Globálneho fóra pre migráciu a rozvoj (GFMD) a Medzinárodnej 

organizácie pre migráciu (IOM), ktoré spolu s ďalšími združuje Global migration Group (GMG). 

Konkrétnejšie túto tému rozoberá Správa generálneho tajomníka OSN. Okrem iného identifikuje 

nasledovné body agendy, ktoré hlbšie analyzuje: 

 Ochrana ľudských práv všetkých migrantov. 

 Zníženie nákladov na migráciu za prácou. 

 Odstrániť vykorisťovanie migrantov, ako aj obchod s ľuďmi. 

 Riešenie biednych podmienok, v ktorých sa nachádzajú vyčlenený migranti. 

 Zlepšenie verejného vnímania migrantov. 

 Začlenenie migrácie do rozvojovej agendy. 

 Posilnenie faktických podkladov o migrácií. 

 Prehĺbenie partnerstva a spolupráce v migrácií. 

 

Okrem migrácie zahraničnej sa OSN zaoberá aj migráciou vnútroštátnou. Jedným z najznámejších príkladov 

takejto migrácie je migrácia amerických farmárov z okolia Oklahomy v tridsiatych rokoch minulého 

storočia, zapríčinená fenoménom prašných búrok a nemožnosťou ďalšieho obrábania vysušenej pôdy. 

Najväčší problém globálnej migrácie sa ukazuje práve vo vnútroštátnej ekonomickej migrácií: je ním stále 

silnejúca urbanizácia, teda dlhodobá migrácia populácie z vidieka do miest. Populačný fond OSN (UNFPA) 

je hlavným orgánom, ktorý sa touto tematikou zaoberá. Od roku 2009 žije viac ľudí v mestách ako na 

vidieku a odhaduje sa, že do roku 2035 sa k nim pridajú ďalšie 2,5 miliardy. Iba Čína bude musieť podľa 

odhadov vynaložiť na integráciu vidieckeho obyvateľstva takmer 8 biliónov dolárov. Najväčšie výzvy 
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zvyšujúcej sa urbanizácie je vidieť na zväčšujúcom sa počte chudobných štvrtí a mestských „slumov“. 

Rovnako je signálom aj starnutie vidieckeho obyvateľstva, zapríčinené stratou bežného kontaktu medzi 

rodičmi a mladšou generáciou, sťahujúcou sa do mesta za prácou a lepšími možnosťami. 

Diskusné okruhy: 

 Snaha o voľný pohyb osôb cez hranice krajín alebo zvýšená regulácia? 

 Migrujúca pracovná sila a spôsob dosiahnutia jej štandardizovanej legislatívnej ochrany. 

 Východiská pre riešenie silnejúceho trendu urbanizácie. 

Zdroje a odporúčané odkazy: 

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o migrácii za zamestnaním. (AJ) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312242:NO 

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zneužívaní pomerov migrantov a o podpore rovnakých príležitostí a 

zaobchádzania s migrujúcimi pracovníkmi. (AJ) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO 

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojnej práci pre domácich pracovníkov. (AJ) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO 

Ekonomické efekty migrácie (AJ) 

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 

Globálne fórum pre migráciu a rozvoj. (AJ) 

http://www.gfmd.org 

Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín. (AJ) 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm 

Medzinárodná organizácia pre migráciu. (AJ) 

http://www.iom.int 

Populačný fond OSN - Migrácia. (AJ) 

http://www.unfpa.org/migration 

Rezolúcia VZ OSN - Deklarácia k dialógu vysoko postavených činiteľov o medzinárodnej migrácií a rozvoji. (AJ) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/439/69/PDF/N1343969.pdf?OpenElement 

Správa generálneho tajomníka OSN o medzinárodnej migrácií a rozvoji. (AJ) 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/A-69-207_en.pdf 

Správa o medzinárodnej migrácií k roku 2013. (AJ) 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Docu

ment_final.pdf 

 

  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312242:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
http://www.gfmd.org/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www.iom.int/
http://www.unfpa.org/migration
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/439/69/PDF/N1343969.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/A-69-207_en.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Document_final.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Full_Document_final.pdf
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Překážky obchodu s farmaceutickými prostředky a technologiemi 

Zdravotnické technologie 

Zdravotnické technologie zahrnují vše od zatízení na jedno použití až po nejpokročilejší lékatské vybavení 

jako ptístroje na magnetickou rezonanci (MRI) a další. Technologie se využívá ve všech typech 

zdravotnických zatízení a hraje klíčovou roli v současném systému zdravotní péče a ptímo ptispívá ke 

kvalitě péče o pacienty. Primárním klíčem je však kvalitní odborné vzdělávání, které je nutné k zajištění 

efektivní organizace zdravotnických služeb. 

V rámci iniciativy týkající se zdravotnických technologií spolupracuje WHO/Evropa  v rámci globálního týmu 

na rozvoji HTM (Health technology management), který by měl být nástrojem pro zavádění technologií do 

pilotních zemí a dále pro trvalé implementování. 

Farmaceutický průmysl 

Globální farmaceutický trh je v současné době ve fázi expanze, v době ttí let se očekává růst na obrat až 

400 miliard amerických dolarů ročně. Deset největších společností vyrábějících léky ovládá celou ttetinu 

tohoto trhu.  Šest z nich sídlí ve Spojených státech amerických a čtyti jsou společnostmi evropskými.  

Firmy v současné době utratí ttetinu všech tržeb za marketingové výdaje na své výrobky. To je ptibližně 

dvakrát více, než vydají na vývoj a výzkum. 

Některé velké farmaceutické společnosti podporují rozvoj světového zdravotnictví prosttednictvím 

partnerství mezi soukromým a vetejným sektorem. V tadě ptípadů tato spolupráce umožnila distribuci 

pottebných léků ptímo na místo postižené chorobou. I díky tomu může být v některých rozvojových zemích 

poskytována nutná zdravotnická péče bezplatně. 

Stále existují země, které stále nemají funkční systém pro registraci léčiv. V takových situacích musí být de 

facto neoficiálně provozován systém pro zajištění kvality léčiv. Vše je děláno za úmyslem nákupu a 

certifikace pted samotným importem. Informace vycházející z certifikace jsou pak poskytnuty vetejnosti. 

Tam, kde oficiálně funguje národní registr léčiv, musí všichni, kdo zadávají vetejnou zakázku na jakákoliv 

farmaceutika, jednat v souladu se zákonem a tádně výsledky evaluovat. 

Zásady pohybu farmaceutik vytyčené mezinárodními organizacemi 

-  Obchod s medicinskými a zdravotnickými technologiemi by měl volně a efektivně proudit naptíč národy 

a státy pro pottebu pacientů. 

-  Daně, cla a jiné ptekážky obchodu zdržují tok a zvyšují náklady na léky a ostatní výrobky s nimi 

spojenými a měly by proto být odstraněny. 

-  Vlády by měly zajistit, aby celní postupy a hraniční kontroly zajistily efektivní tok legitimních léků a 

dalších produktů souvisejících se zdravím.  

Působení OSN v dané oblasti 

WHO (World Health Organization) 

Nezávislá mezinárodní organizace v rámci OSN, která byla založena v roce 1948 na půdě konference OSN. 

Od svého vzniku podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví. 

Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potteb členských 

států, odborná pomoc pti vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního 

stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových 

technologií a postupů pro kontrolu nemocí a tízení zdravotní péče. (Zdroj: http://www.who.cz/zaklinfo.html) 
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WTO (World Trade Organization) 

Deklarace o dohodě TRIPS a vetejném zdraví  

1. Uvědomujeme si vážnost problémů v oblasti veřejného zdraví postihujících mnohé 

rozvojové a nejméně rozvinuté země, zejména problémů způsobených virem HIV/AIDS, 

tuberkulózou, malárií a jinými epidemiemi. 

2. Uznáváme, že ochrana duševního vlastnictví je důležitá pro vývoj nových léků. Také 

však uznáváme obavy ohledně jejího vlivu na ceny léků. 

3.  Usnesli jsme se, že Dohoda TRIPS nebrání, ani by neměla bránit Členům v přijímání 

opatření na ochranu veřejného zdraví. Proto znovu zdůrazňujeme náš závazek vůči 

Dohodě TRIPS a zároveň stvrzujeme, že tato Dohoda může a měla by být vykládána a 

implementována způsobem, který podporuje právo Členů WTO chránit veřejné zdraví 

a především prosazovat dostupnost léků pro všechny. 

Zdroj: http://blisty.cz/art/15443.html#sthash.B5T0PiQJ.dpuf 

Spolupráce s: 

International Pharmaceutical Federation (FIP) 

FIP nastavuje globální standardy farmacie prosttednictví profesionálních vědeckých požadavků, stanovisek 

a deklarací. Také aktivně udržuje úroveň farmaceutického odvětví ptímo i neptímo v rozvojových i 

rozvinutých zemích světa.  

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) 

IFPMA ptedstavuje organizaci složenou z asociací a výrobců zabývajících se vývojem a výzkumem 

farmaceutik naptíč světem.  

IFPMA podporuje program OSN a WHO usnadňující posuzování kvality léčiv (včetně očkovacích látek) a 

laboratotí pro agentury OSN, mezinárodní organizace a země, které se zajímají o zadávání vetejných 

zakázek na farmaceutické výrobky používané pro léčbu HIV/AIDS, tuberkulózy, malárie a nemocí 

ohrožujících zdravou reprodukci v rozvojových zemích. 

 

Nejčastěji diskutované otázky a okruhy k zamyšlení 

1. Odstraňování ptekážek obchodu s farmaceutiky (cla, kvóty, dotace …) 

2. Celosvětová centrální evidence léčiv 

3. Kontrola kvality léčiv 

4. Práva duševního vlastnictví aplikovaná na léky a zdravotnické technologické postupy 

Zdroje a doporučené odkazy: 

WHO – mezinárodní obchod s farmaceutiky (AJ): 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1813e/1.8.html#Jh1813e.1.8 

IFPMA – kontrola kvality (AJ): 

http://www.ifpma.org/quality/about-quality.html#sthash.lvQdNkJe.dpuf 

Práva duševního vlastnictví (AJ): 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1405447 

WHO – zdravotnické technologie (AJ): 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-technologies/health-technologies 

 

http://blisty.cz/art/15443.html#sthash.B5T0PiQJ.dpuf
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1813e/1.8.html#Jh1813e.1.8
http://www.ifpma.org/quality/about-quality.html#sthash.lvQdNkJe.dpuf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1405447
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-technologies/health-technologies
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Migrace a lidská práva 

„The movement of a person or a group of persons, either across an international border, or within a State. 

It is a population movement, encompassing any kind of movement of people, whatever its length, 

composition and causes; it includes migration of refugees, displaced persons, economic migrants, and 

persons moving for other purposes, including family reunification“ (International Organization for 

Migration). 

 

Migrace lidí není na světě nic neobvyklého, docházelo k ní už mnohokrát i v minulosti. Důvody pro 

stěhování lidí jsou různé, od hledání lepších podmínek pro živobytí až po nucený odchod z domova kvůli 

ohrožení na životě. Je nutné tedy důvody pro migraci rozlišovat. Mnoho lidí v dnešní době migruje za lepší 

prací, životními podmínkami nebo studiem, většinou z chudších (rozvojových) zemí do hospodátsky 

vyspělých zemí (napt. do Evropy či Severní Ameriky). O takových důvodech lze tíci, že jsou spíše svobodnou 

volbou člověka, který se dobrovolně rozhodne opustit svou rodnou zemi. 

 

Ne však vždy je rozhodnutí opustit své bydliště dobrovolné. Velmi často jsou podmínky pro život 

v některých oblastech tak špatné, že lidé musí takové oblasti opustit, v mnoha ptípadech je dokonce jejich 

život ohrožen. Takový stav může nastat naptíklad v důsledku ptírodních katastrof (sesuvy půdy, 

zeměttesení, povodně či tsunami), průmyslových havárií (znečištění únikem chemikálií, jaderné havárie), 

politických režimů ve státě (napt. komunistické režimy) či válečných konfliktů. V těchto ptípadech jsou lidé 

ptinuceni okolnostmi, které je mohou ohrožovat na životě. 

 

V některých z těchto ptípadů je nutné znát pojem uprchlík. Ptesná definice uprchlíka se nachází v Úmluvě o 

právním postavení uprchlíků z roku 1951, podle níž se jedná o osobu, která se „nachází mimo svou vlast a 

má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z 

důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je 

neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti“, která byla 

později upravena Protokolem z roku 1967. O takové lidi se potom stará organizace spadající pod OSN – 

Útad Vysokého komisate OSN pro uprchlíky (zkráceně UNHCR). Definice uprchlíka v Úmluvě však 

nepokrývá všechny ptípady migrantů. Nespadají do ní totiž lidé, ktetí jsou sice nuceni opustit své domovy, 

ale neptekročí hranice státu, tzv. vnittně ptesídlení uprchlíci. I o ně se však stará UNHCR. 

 

Pomoc UNHCR spočívá hlavně ve ztizování uprchlických táborů, poskytování potravin, lékatské péče, 

vzdělání apod. Hlavním úkolem této organizace je najít tešení pro uprchlíky, ptičemž se vždy snaží o 

navrácení do jejich země původu. To však není vždy možné nebo to trvá mnoho let. Vedle uprchlíků se tato 

organizace stará i o žadatele o azyl, tedy lidi, ktetí uprchli do jiné země (nejsou však ještě oficiálně uznáni 

uprchlíky), zažádali v ní o azyl a čekají na vytízení své žádosti. Velký problém, se kterým se tato organizace 

potýká, je nedostatek finančních prosttedků, jelikož je financována z ptevážné části pouze od dobrovolných 

ptíspěvků členských států OSN. 

Její práce je však nenahraditelná, protože uprchlíci často opouštějí své domovy bez majetku a proto je pro 

ně pomoc UNHCR nezbytná. Také lidem, ktetí už se dostali do nové země, pomáhá zvládnout začátky (napt. 
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pomoc se sháněním práce, bydlení, výuka jazyků). UNHCR ulehčuje situaci ptedevším samotným státům, 

jelikož ty by se nejspíš o uprchlíky postarat nezvládly. 

 

V současné době nás média informují snad o nejhorší uprchlické krizi v dějinách. Celkový počet lidí, ktetí 

uprchli z domova, je ptibližně 60 milionů, z toho velkou část tvotí vnittně ptesídlení uprchlíci (cca 38 

milionů) a cca 20 milionů jsou uprchlíci, zbytek tvotí žadatelé o azyl. S velkým nárůstem uprchlíků se 

potýkají evropské státy, kam prchají lidé hlavně ze Sýrie (do Turecka) nebo z Libye (do Itálie a Řecka), a 

odtud často dále do sttedu Evropy, ale také z důvodu konfliktu na Ukrajině (IC OSN Praha). Situaci uprchlíků 

však není jednoduché vytešit, protože státy nejsou (už) ochotné ptijímat uprchlíky a protože je zde mnoho 

sporných otázek. 

 

Kdo má právo žádat o azyl v jiné zemi? A v jakých zemích? Může Evropa pojmout všechny, ktetí tam mítí? 

Měly by se angažovat i státy jiných kontinentů, kterých se tato otázka ptímo netýká? 

Jak se mají více angažovat státy, aby společně nynější situaci vytešili? A kde spočívá tešení této situace – 

nalezení východiska pro uprchlíky nebo vytešení ptíčiny způsobující masivní migraci? 

Mají země právo bránit se pted ptílivem uprchlíků nebo by je měly ptijmout? Liší se nynější situace od 

situace napt. za 2. světové války nebo v období komunismu? 

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

Definice migrace: http://www.iom.int/key-migration-terms#Migration 

UNHCR: http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/index.html 

Úmluva o právním postavení uprchlíků (1951): http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-

informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich/umluva-o-pravnim-postaveni-uprchliku-z-roku-1951.html 

Protokol (1967): http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-

uprchlicich/protokol-z-roku-1967.html 

Počty uprchlíků za rok 2014: http://www.osn.cz/rekordni-pocet-uprchliku-ve-svete-vice-nez-polovina-z-nich-jsou-

deti/ 

Organizace pro pomoc uprchlíkům: http://www.opu.cz/ 

Migration Policy Institute: http://www.migrationpolicy.org/ 

What is Human Migration? (National Geographic): 

http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf 

The Migration Observatory: http://migrationobservatory.ox.ac.uk/ 

  

http://www.iom.int/key-migration-terms#Migration
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/index.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich/umluva-o-pravnim-postaveni-uprchliku-z-roku-1951.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich/umluva-o-pravnim-postaveni-uprchliku-z-roku-1951.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich/protokol-z-roku-1967.html
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich/protokol-z-roku-1967.html
http://www.opu.cz/
http://www.migrationpolicy.org/
http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf
http://migrationobservatory.ox.ac.uk/
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Porušování lidských práv definovaných v mezinárodních úmluvách 

zvyklostmi a tradicemi 

Tradice je obvykle chápána jako souhrn zvyků a zvyklostí, které se ptedávají z generace na generaci. 

Jakožto součást kultury jsou tradice pro každý národ nejcennějším dědictvím, které v sobě nese odkaz 

minulých generací a utvátí hmotné, duchovní a ptedevším morální hodnoty a normy dané skupiny či 

národa. Tradice se však v závislosti na místě, čase, historii, náboženství i rozvoji mění. Různí se i důležitost, 

jakou tradicím jednotlivé skupiny ptikládají, a jak velkou roli v životě jednotlivce i celku hrají. Zásadním 

faktorem je i rozvoj, ptičemž více rozvinuté státy obyčejně na svých tradicích natolik nelpí nebo se 

ptinejmenším v průběhu vývoje mění, a tak takové tradice, které by dnes neodpovídaly tomu, co 

pokládáme za vhodné, nebo by dokonce odporovaly všeobecně platným lidským právům, dávno vymizely.  

Princip mezinárodních organizací je založen právě na rozmanitosti států a názorů, které hledají 

společný konsensus. Jenže každý stát je na jiné úrovni vývoje i ptijmutí univerzálních lidských práv, a tak 

mnohdy dochází ke konfrontaci "západního" konceptu lidských práv s diametrálně odlišným pohledem 

zemí, kde právě tradice mají větší váhu než lidská práva, která my považujeme za nedotknutelná. Z tohoto 

důvodu je velmi složité, aby "omezování" tradic ve prospěch ochrany lidských práv bylo ve stejné míte 

ptijato všemi zúčastněnými státy. Rozpor mezi odlišnými kulturami, tím, co je pro každou skupinu tak 

jedinečným a citlivým bohatstvím, tradičním chováním, normami a naopak lidskými právy, která by měla 

být ptijímána všude, je nejčastějším problémem, na který ve III. výboru VS OSN narážíme pti jednání nad 

jakýmkoli tématem, a zároveň hlavním důvodem, proč drtivé množství rezolucí není schváleno. Úlohou 

OSN a ptedevším kulturního III. výboru je chránit jedinečnost a rozmanitost tradic a zvyklostí jednotlivých 

skupin. Musíme ale nalézt takovou míru, abychom nezapomínali, že úlohou je i chránit a rozvíjet lidská 

práva a dbát na jejich dodržování. A právě z tohoto důvodu je zrovna tohle téma tím sporným bodem; nutí 

nás totiž rozhodovat, zda jsou cennější jedinečné tradice, nebo univerzální lidská práva. A právě v dnešní 

době, kdy dochází k výraznému prolínání odlišných kultur a s ptihlédnutím k současné situaci ve světě jistě i 

nadále nevyhnutelně docházet bude, jde o téma, které nesmíme ptehlížet. 

V kultute každé skupiny bychom nalezli alespoň jeden zvyk či zvyklost, která by skupinou jinou byla 

považována za nepochopitelnou, nevhodnou nebo dokonce neakceptovatelnou, v jiné kultute ovšem hraje 

zásadní roli. Jednou skupinou mohou být naptíklad zkoušky dospělosti. S těmi se můžeme setkat ptedevším 

v oblastech Afriky a Austrálie, kde se zkoušky liší etnikum od etnika. V jižní části Sahary a v Nigérii žije 

nomádský kmen Fulba, jehož filosofií je nedávat najevo bolest nebo nepohodlí. Zkoušky dospělosti v tomto 

etniku proto probíhají tak, že se proti sobě postaví dva do půl těla svlečení adepti, ktetí se vzájemně do 

krve bijí holemi a proutěnými biči, pti čemž se musí jako projev odolnosti smát; zkouška končí v momentě, 

kdy jsou adepti zastaveni dospělými muži nebo padnou-li k zemi. Lidé u teky Sepik na ostrově Papua-Nová 

Guinea zase větí, že krokodýl je nejsilnějším tvorem na Zemi, a tak se pti zkoušce dospělosti snaží stát se 

stejně silným pomocí několikatýdenního obtadu, pti kterém starší ptíslušníci kmene vyřezávají do těla 

mladíků ostrými nástroji hluboké rány a po zahojení je několikrát opět otevírají; pokud by muž během 

tezání hlasově projevil bolest, zkouška neúspěšně končí. Extrémně nebezpečný je i rituál Onbašira, který se 

koná každých šest let v Japonsku. Jde o výměnu vysokých sloupů ve svatyni Suwa, které musí napted být 

pokáceny na zalesněné hote a jsou poté spouštěny po stometrovém svahu dolů, ptičemž mladí 

dobrovolníci soutěží, kdo se na jedoucím kmeni nejdéle udrží. Právě pti této části, kdy lidé padají z 
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dvanáctitunového kmene a často končí pod ním, pravidelně dochází k mnoha smrtelným zraněním. 

Nebezpečná je i druhá část, ruční vztyčování dvanáctimetrových kůlů, kdy muži visí na kmeni a mají za úkol 

jej upevnit. Mnohokrát se v tuto chvíli však neudrží a spadnou, tento pád většinou neptežijí. Velmi častou 

zkouškou dospělosti bývá obřezávání, které mimo jiné provádí i australský kmen Mardudjara. Mladý muž 

je odveden daleko od vesnice, starší muži mu drží končetiny, do úst je mu vložen dtevěný bumerang a 

nakonec musí bez žvýkání spolknout odtíznutou ptedkožku. Snad nejčastěji kritizovanou rituální praktikou 

je však ženská obřízka, která je podle údajů organizace UNICEF vykonána asi na dvou milionech žen, 

organizace WHO uvádí až tti miliony. Nejčastěji je vykonávána v Egyptě a Etiopii jako součást pterodu dívky 

v ženu a zároveň jako prevence promiskuity. Podle mnohých názorů jde ale jen o velmi bolestné 

zohavování. Z tohoto důvodu už byla v některých státech zakázána: Pobteží slonoviny zavedlo trest pět až 

dvacet let vězení, Guinea celoživotní nucené práce či trest smrti. Mnoho tradic odporujících lidským 

právům dodnes ptežívá kvůli pověstem, které mají naptíklad v Asii velký význam. Takovým ptípadem jsou i 

tzv. svatby mrtvých, které stále ptežívají v Číně. Číňané větí, že pokud se nestihne muž pted svou smrtí 

oženit, musí se konat právě "svatba mrtvých", aby mohl být pohtben vedle své ženy a jeho duch tak nebyl 

sám. Existují tak skupiny zločinců, ktetí se živí prodejem "mrtvých nevěst". Exhumují čerstvě pohtbená těla, 

ale ještě častěji vraždí ženy, aby mohla být vystrojena svatba s co nejlépe vypadající nevěstou. Rodiny jsou 

ochotny zaplatit za těla velké částky, které státím mrtvoly klesají. Pokud je rodina chudá a může si dovolit 

pouze kostru, je pak vycpána látkou a oblečena do svatebních šatů. Velmi známé jsou i smluvené sňatky, 

dětské manželství nebo vraždy ze cti, které sice nejsou typicky tradičním chováním, nicméně stále jsou to 

důsledky různosti kultur a hodnot. Můžeme uvést i indickou kastu nedotknutelných, která díky zrušení 

kastovního systému sice oficiálně neexistuje, avšak v ptístupu lidí k sobě samým ptetrvává i nadále. 

Co se ptístupu mezinárodních organizací týče, liší se ptípad od ptípadu, i podle vážnosti, jakou dané 

tradice narušují lidská práva. Je však tteba k tomuto problému ptistupovat velice opatrně, jelikož jde o 

konflikt lidských práv a kultury, dvou hodnot, které mají právě organizace jako OSN ochraňovat. 

 

 

Zdroje a doporučené odkazy: 

https://www.opendemocracy.net/5050/maggie-murphy/traditional-values-vs-human-rights-at-un 

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/leo-igwe/tradition-should-defer-to-human-rights-not-other-

way-around 

https://jsmida.wordpress.com/2014/09/04/lidskaprava-tradice/ 

http://paideia.pedf.cuni.cz/index.php?sid=2&lng=cs&lsn=10&jiid=13&jcid=107 

http://www.atllanka.net/index.php?text=341-zenska-obrizka-odporna-ritualni-praktika 

http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/africa/UniversalHumanRights.pdf 

http://video.idnes.cz/?idvideo=V100510_140639_tv-zpravy_uba 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRValues/NaturalJustice.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-2_en.pdf  

http://www.htf.cuni.cz/HTF-154-version1-LidskaPravaSkripta.pdf  

http://www.hrw.org/world-report/2013/essays/trouble-tradition  

http://www.hrw.org/topic/womens-rights/child-marriage 

  

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/leo-igwe/tradition-should-defer-to-human-rights-not-other-way-around
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/leo-igwe/tradition-should-defer-to-human-rights-not-other-way-around
https://jsmida.wordpress.com/2014/09/04/lidskaprava-tradice/
http://paideia.pedf.cuni.cz/index.php?sid=2&lng=cs&lsn=10&jiid=13&jcid=107
http://www.hrw.org/topic/womens-rights/child-marriage
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Práva domorodých lidí 

Nejprve si zkusme odpovědět na otázku: “Kdo jsou to domorodé národy?”, protože za domorodce se může 

považovat každý, jehož rodina žije už několik generací na jednom místě, ovšem tento typ domorodce se tu 

tešit nebude. Domorodí obyvatelé žijí na všech kontinentech od Arktidy k Pacifiku, v Asii, Africe, Americe, i 

v Evropě. Žádná jednotná a oficiální definice domorodých národů podle mezinárodního práva a politiky 

neexistuje a Deklarace OSN o právech původních obyvatel, také žádnou nestanovila. Ve skutečnosti články 

9 a 33 uvádí, že domorodé národy a jednotlivci mají právo určit si do jakého společenství či národa spadají, 

podle svých kulturních tradic a zvyků. Rovněž Mezinárodní organizace práce (ILO) a její Úmluva o 

domorodém a kmenovém obyvatelstvu a nezávislých zemích zdůrazňuje význam sebe-identifikace: 

1. Kmenové národy v nezávislých státech, jejichž sociální, kulturní a ekonomické podmínky se odlišují 

od jiných v oddílech OSN, a jejichž postavení je upraveno zcela nebo částečně dle jejich vlastních 

zvyků či tradic nebo zvláštními zákony a ptedpisy; 

2. Sebe-identifikace jako domorodý, nebo kmenový obyvatel se považuje za základní kritérium pro 

určení skupiny, na které se tato úmluva vztahuje. 

Ovšem i ptes nedostatky definic jsou zde kritéria, která pomáhají určit domorodé obyvatele. Hlavním z nich 

jsou kritéria sebe-identifikace, které navrhl José Martínez Cobo ve své studii problému „Diskriminace 

domorodého obyvatelstva".  

Ptíklady kritérií: 

- historická kontinuita s pre-invazí a/nebo pre-koloniální společností, která se vyvinula na jejich 

území; 

- rozlišovací; 

- odhodlání zachovat, rozvíjet a ptedávat budoucím generacím jejich rodové území a identitu jakožto 

národu v souladu s jejich vlastními kulturními vzorci, sociálními institucemi a právním systém OSN 

fóra pro problematiku domorodých lidí; 

- silná vazba na území a okolí ptírodních zdrojů; 

- výrazné sociální, ekonomické nebo politické systémy;  

- ztetelný jazyk, kultura a ptesvědčení. 

 

Mnoho domorodých národů žije ve stejné oblasti s více domorodými národy a často udržují odlišné 

kulturní a politické zvyky. Mají ovšem i některé společné znaky napt. zkušenost z nadvlády jiných, zejména 

nepůvodních skupin nebo silné historické a pokračující spojení s jejich zemí, územím a zdroji, kromě 

ptípadů, kdy domorodé národy praktikují kočovný způsob života.  

 

I ptes to, že právní postavení původních obyvatel se částečně liší od postavení menšin, jsou často, ačkoli ne 

vždy, označováni jako menšina ve státech, v nichž mají trvalé bydliště. I když menšiny a domorodé národy 

mají některá práva podobná podle mezinárodního práva, tak podle komplexnější a podrobnější Deklarace 

OSN o právech původních obyvatel, žádná společná práva nemají.  

 

Práva původních obyvatel se v průběhu posledních tticeti let stala důležitou součástí mezinárodního práva 

a politiky. Výsledkem je nespočet hnutí, která jsou tízena domorodými lidmi, ale i různé občanské 

společnosti na vnitrostátních i mezinárodních úrovních. Byla to ptedevším Organizace spojených národů a 
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její politika, zákony a orgány, jako jsou naptíklad Pracovní skupiny OSN pro domorodé obyvatele (dodnes se 

považuje za tehdejší klíčový orgán k tešení problému s domorodci), která zde hrála průkopnickou roli. 

Pracovní skupiny OSN pro domorodé obyvatele nyní pokračují pod správou Rady pro lidská práva ve 

spolupráci s OSN Fórem pro problematiku domorodých lidí. Témět tticetileté snažení těchto organizací 

vyústilo v roce 2007 k ptijetí Deklarace OSN o právech původního obyvatelstva, která je již podporována 

drtivou většinou všech členských států OSN. Tato deklarace je výsledkem několika desetiletí vyjednávání 

mezi státy a domorodými lidmi, a pomáhá jim tak vymanit se z jejich specifické situace, a tím pomoci zvrátit 

jejich historické vyloučení z mezinárodního právního systému.  

 

I ptes veškeré snahy OSN o začlenění domorodých národů do právních systémů a udržení jejich kultury, 

není vše tak růžové, jak se může zdát. Záleží ptedevším na státech samotných, jak se k domorodým 

národům postaví. Některé státy (napt. Finsko a Švédsko) dávají domorodcům na jejich území poměrně dost 

volnosti a v posledních letech nebyly zaznamenány jakékoliv problémy. Na druhou stranu mnohé africké 

státy se snaží poslední zbytky domorodých národů potlačit a ničí jim tak jejich ptirozené prosttedí. To se 

děje částečně i v celé Americe, ovšem s tím rozdílem, že se státy snaží vykupovat od domorodců jejich 

území, a tak jim nabízí odškodnění a snaží se je začlenit do společnosti, což ovšem rovněž ničí jejich 

osobnosti, tradice a zvyklosti. 
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Migration 

The United Nations Economic and Social Council constitutes one of the principal organs of the United 

Nations. It is responsible for coordinating the economic, social and related work of 14 UN specialized 

agencies, their functional commissions and five regional commissions. 

That duty is done through ECOSOC´s most essential function: drafting a resolution that assesses progress in 

achieving the internationally agreed development goals. 

 

Your task during PDS, when it comes to migration, will also be to draft a resolution tackling mainly the 

most recent events with migrants coming from Africa, mostly Syria, and the Middle East to Europe, in 

search of asylum but also social and economic opportunities. 

The goal of this resolution ought to be to come up with a solution for this situation (but also generally for 

setting policies in terms of migrating worldwide, for both economic migrants and refugees) that meets 

requirements from as many countries as possible, as each country stands by a different policy for when it 

comes to migration. 

 

Precise information about these topics and clues, which should guide you while coming up with the 

resolution, containing more on what the current situation is, what could be working and other background 

data, as well, is to be found at: 

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/international-migration/ 

 

As already mentioned, your job will be to make a document that includes advices for countries all over the 

World on how to tackle the current issues around migrants coming from third world countries to Europe 

and also how to set policies about migrating worldwide in general, if possible. When coming up with this 

document of resolution, you can inspire yourself by this official UN resolution on migration: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2012/16 

  

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/international-migration/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2012/16
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Global health issues 

The Economic and Social Council of the United Nations is mandated to convene Annual Ministerial Reviews 

(AMR) and biennial Development Cooperation Forum (DCF).  

The objective of the AMR is to assess progress in achieving the internationally agreed development goals 

(IADGs) arising out of the major conferences and summits. 

The objective of the DCF is to enhance the coherence and effectiveness of activities of different 

development partners. 

 

Your task during PDS, when it comes to health issues, will be to draft a resolution tackling Ebola, HIV/AIDS, 

malaria and other diseases and maternal health.  

The goal of this resolution ought to be to halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS, achieve 

universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who need it and halt and begin to reverse the 

incidence of malaria and other major diseases. Also, it should include steps on how to reduce the maternal 

mortality ratio and achieve universal access to reproductive health. 

 

Precise information about these topics and clues, which should guide you while coming up with the 

resolution, containing more on what the current situation is, what could be working and other background 

data, as well, is to be found at: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Goal_6_fs.pdf and 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Goal_5_fs.pdf . 

 

As already mentioned, your job will be to make a document that includes advices for countries all over the 

World on how to tackle the growing maternal mortality ratio and more importantly worldwide diseases (of 

witch Ebola will be the one we´ll elaborate most on, as it has already caused many lives in Africa and other 

countries around the Globe). 

When coming up with this document of resolution, you can inspire yourself by this official, currently 

newest, UN resolution on health issues: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2014/10 , too. 

  

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Goal_6_fs.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Goal_5_fs.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2014/10
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Gender equality 

According to ECOSOC report from 1997, the way to promote gender equality is „mainstreaming a gender 

perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including 

legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well 

as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and 

evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and 

men benefit equally and inequality is not perpetuated.“1 

 

The United Nations Population Fund states that Women's empowerment and gender equality requires 

strategic interventions at all levels of programming and policy-making including: 

 reproductive health, 

 economic empowerment, 

 educational empowerment, 

 political empowerment. 

 

In order to address the structural causes of gender-based discrimination and to support true 

transformation in gender relations, the UN Women propose an integrated approach that addresses three 

critical target areas of gender equality, women’s rights and women’s empowerment: 

 Freedom from violence against women and girls – Concrete actions to eliminate the debilitating 

fear and/or experience of violence must be a centrepiece of any future framework. 

 Gender equality in the distribution of capabilities – knowledge, good health, sexual and 

reproductive health and reproductive rights of women and adolescent girls; and access to resources 

and opportunities, including land, decent work and equal pay to build women’s economic and 

social security. 

 Gender equality in decision-making power in public and private institutions, in national parliaments 

and local councils, the media and civil society, in the management and governance of firms, and in 

families and communities.2 

The Rio+20 outcome document states that: “We recognize that gender equality and women’s 

empowerment are important for sustainable development and our common future. We reaffirm our 

commitments to ensure women’s equal rights, access and opportunities for participation and leadership in 

the economy, society and political decision-making.” 

The last ECOSOC resolution concerning gender equality mainly focuses on mainstreaming the gender 

perspective to all UN into all operational mechanisms in UN system, including the agencies, funds, and 

programmes and also it stresses the need of support to UN member states in the implementation of 

national policies for achieving gender equality.3 

 

                                                 
1
 https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality#cite_note-1 

2
 http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/7/post-2015-long-paper 

3
 Economic and Social Council resolution 2/2014, Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the 

United Nations system. E/RES/2014/2 (11 July 2014) available from  
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The discussion should cover following topics: 

 Specific steps to take in the UN system to support mainstreaming the gender perspective, 

 Channels to target support gender equality in member states (special programmes, task forces, 

commission etc.). 

 The main areas which the member states should focus on in relation to their economic status. 
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Diplomatický slovníček 
 

 

Během ptíprav na jednání i v průběhu jednání samotného se budete setkávat s různými frázemi, jejichž 

význam lidé neznalí světa diplomacie nechápou. Diplomaté většinou netíkají ptímo, co si myslí, své 

myšlenky a stanoviska zaobalí do vzletně znějících frází, ve kterých laik stěží najde nějakou myšlenku. 

Ptesně 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 „ptekládat“ 

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 ptemýšlel, 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 tešit. 

Navrhujeme ustanovit zvláštní komisi. 

= Doufáme, že než komise problém vyteší, všichni na něj zapomenou. 

Svět nás sleduje. 

= Musíme vymyslet, co tekneme novinátům. 

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. 

= Potád 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 ptíště 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 ptinesl lahev vodky. 

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

= Delegát Mexika ptinesl tequilu. 

Delegát Francie nás přesvědčoval o významu ochrany místních produktů. 

= Probíhala degustace francouzských vín. 
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Diplomatický protokol 

Diplomatický protokol je soubor pravidel, zásad a formálních konvencí využívaných pti oficiálním 

společenském styku na mezinárodní úrovni. Zároveň také umožňuje vzájemnou komunikaci mezi státy.  

Historie  

Diplomatický protokol se vyskytoval již ve starověkých tíších, avšak ne pod tímto názvem. První písemná 

úprava diplomatického protokolu proběhla na Vídeňském kongresu v roce 1815, kde byly 

stanoveny diplomatické hodnosti. Pro kodifikaci norem hrála posléze hlavní úlohu Organizace spojených 

národů, která nechala v roce 1961 vytvotit Komisí pro mezinárodní právo Vídeňskou úmluvu o 

diplomatických stycích. 

Prvky diplomatického protokolu  

Mezi prvky diplomatického protokolu pattí diplomatická ceremonie, diplomatická etiketa, diplomatické 

tituly, diplomatická korespondence a diplomatický šatník. Diplomatická ceremonie je oficiálním vetejným 

aktem diplomacie. Zahrnuje vetejné státní ceremonie, státní pohtby, ptedávání cen a tádů, jmenování či 

ptevzetí oficiálních dokumentů a ptijetí diplomatického zástupce (tedy ptedání povětovacích listin 

hostícímu státu). Diplomatická etiketa stanovuje pravidla, která jsou akceptovatelná pro každého pro 

snadnější fungování společnosti a diplomacie. Diplomatická etiketa ptesně určuje, co se děje na společných 

setkáních státníků a jak je nutné se obléct na večeti s ambasadorem.Diplomatické tituly ptedstavují 

hodnosti, které diplomatům ptiděluje stát. Jsou stanoveny v diplomatických smlouvách a podle nich se 

požívají práva a pravomoci. Diplomatická korespondence je zabezpečena zvláštní ochranou, která je 

dána mezinárodními smlouvami. Mezi diplomatickou korespondenci pattí povětovací odvolací listiny, 

deklarace atelegramy. Diplomatický protokol také stanovuje diplomatický šatník, tedy pro jaké 

diplomatické ptíležitosti musí mít diplomat konkrétní oblečení.[1] 

Předmět diplomatického protokolu 

Ptedmět diplomatického protokolu je definován Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích a dalšími 

mezinárodními smlouvami. Do ptedmětu pattí formy navázánídiplomatických vztahů, ukončení činnosti 

diplomatické mise, forma zahájení a ukončení konzulární činnosti, pravidla oficiálních návštěv ptedstavitelů 

států v zahraničí, diplomatické ptijetí, zásady mezinárodních konferencí a summitů, způsob uzavírání 

mezinárodních dohod a s tím souvisejících formalit, účast na činnosti v mezinárodních vládních 

organizacích, způsob ptedávání diplomatické korespondence, určování potadí a ptednosti, udělování tádů 

a vyznamenání, používání symbolů pti ceremoniích a oslovování oficiálních osobností a státních 

ptedstavitelů. 

 

Ptevzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomatick%C3%BD_protokol  

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD_kongres
https://cs.wikipedia.org/wiki/1815
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomatick%C3%A9_hodnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kodifikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1961
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%A1_%C3%BAmluva_o_diplomatick%C3%BDch_styc%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%A1_%C3%BAmluva_o_diplomatick%C3%BDch_styc%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomatick%C3%A9_hodnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomatick%C3%A9_hodnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomacie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomatick%C3%A9_hodnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomat
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravomoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomatick%C3%BD_protokol#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomatick%C3%BD_vztah
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konzul
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konference
https://cs.wikipedia.org/wiki/Summit
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How to be diplomatic 

1. Think before you act. Even if you’re angry or feeling offended, take a second to breathe and think 

things through before you say or do anything. If you have to, actually think, “Breathe!” in your head to 

keep yourself calm. It might seem difficult, but taking that extra second to evaluate the situation will 

keep you from seeming hot-headed or presumptuous. 

2. It’s especially important if you’re in a public situation, like addressing a rude salesperson in a retail 

setting or trying to address the issue of an unruly child that’s disrupting your meal from the next table at 

a busy restaurant. 

3. Focus on the facts of the situation. Take a moment to step back and evaluate the situation objectively 

and assess the factual information before you without including your emotions. 

4. Use decisive language. Speak clearly in simple language so that the person or people you’re addressing 

won’t misunderstand your points. 

5. Be non-confrontational. It’s okay to be assertive, and assertiveness can even help you get your 

diplomatic points heard, but avoid language that could be heard as confrontational or overly aggressive. 

Try simply saying, “No” instead of saying, “There’s no way…” or, “You’ve got to be kidding”. 

6. Avoid highly emotional situations. If you are involved in a discussion that’s already emotional charged 

or argumentative, your attempts to be diplomatic will go unheard. Try again later. Suggest to the parties 

involved that everyone take a break and return to the conversation in five minutes when calm has 

returned. Offer to mediate a discussion once everyone has relaxed and cooled off. Being a mediator will 

allow you to be diplomatic with everyone involved without anyone feeling that you’re taking sides. 

7. Refuse to be interrupted. Politely ask that the person interrupting you allow you to finish your thought 

and continue with your statement. Ask them to continue their thought after you’ve finished. 

8. Choose a diplomatic posture. Use neutral body language to get your diplomatic point across. Look 

other people squarely in the eye when speaking and use a calm tone of voice. Relax any parts of your 

body that can become tense during opinionated discussions, like your hands, shoulders and brows. 

Avoid waving your hands when you talk as this can be viewed as aggressive or distracting. Don’t think 

that you have to smile or laugh every two seconds to be diplomatic. Being overly friendly will make you 

appear facetious and your colleagues will take you less seriously. 

9. Stand your ground. Being diplomatic means standing up for yourself, so do it. Be firm in your responses 

and opinions and stand by them. 
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Jak se připravit na jednání 
 

Pted každým jednáním (nejen na PDS) je nutná důkladná ptíprava. Neptipravený vyjednavač stěží dokáže 

prosadit své priority a stěží dokáže odporovat argumentům svých oponentů. Důkladná ptíprava 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, ptípadně stát výrazně zaangažovaný v některém z bodů agendy, je nutná důkladnější ptíprava. 

Tento text by vám měl s ptípravou 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, ptesto je vhodné je znát. Stačí znát základní informace – 

polohu „vaší“ země, rozlohu, počet obyvatel, ekonomickou situaci dané země či ptevládající náboženství 

(podle výboru se zamětte 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 tteba i na Wikipedii, ale spíše doporučujeme některý ze specializovaných serverů, napt. 

ekonomicky zamětený 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 

ptipraveno stručné shrnutí daného tématu. To by pro ptípravu na jednání mělo být dostačující. Pokud 

byste se o tématu chtěli dozvědět více, na konci každého textu naleznete odkazy na rozšitující články, 

ptípadně 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 tešilo 

a jaké dokumenty k němu ptijalo. Toto ale doporučujeme jen pro velké nadšence, protože stránky OSN jsou 

velice neptehledné a chaotické.  

Vhodné je také občas otevtít 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 zvetejňuje na jiných místech. 

Obecně lze doporučit stránky ministerstva zahraničí, ptípadně podle tématu i dalších ministerstev.Většina 

zemí má tyto stránky v angličtině, ptípadně i jiných světových jazycích.  

Nejsnazší je na těchto stránkách použít vyhledávač a podle názvu bodu agendy vyhledat pottebné 

dokumenty. Stačí projít základní dokumenty, z nich byste měli zjistit stanovisko „vašeho“ státu a často 

i konkrétní návrhy k tešení projednávaných problémů. Dávejte si pozor na datum vydání dokumentu 

a nepoužívejte stará vyjádtení, se sttídáním vládních stran se oficiální stanoviska často mění. 

 

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

ptipravte ptíslušné 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 ptípadě neustoupíte. Rozdělení konkrétních návrhů do těchto 2 skupin ztejmě 

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 pattí mezi podstatné a které mezi méně podstatné. 

 

Pokud budete mít s ptípravou problémy, neváhejte se obrátit na členy našeho organizačního týmu, ktetí 

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

stanovisek a ptípravou na jednání. 
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Jak připravit oficiální dokument k migraci 
 

Dokument je výsledkem spolupráce ttí 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 migrace, podle níž zastupuje svůj stát i v ptíslušném výboru. Jelikož budou tito tti delegáti 

ptipravovat dokument společně, měl by shrnovat takové stanovisko pohlížející na migraci ze všech ttí 

možných úhlů pohledu – bezpečnostního, ekonomického a lidskoprávního. 

Ptíprava tohoto dokumentu tedy vyžaduje aktivní spolupráci všech ttí členů delegace, jelikož každý by měl 

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

pak měl sloužit jako shrnutí a vyjádtení jednotného postoje daného státu k migraci. 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 a zdrojů apod. 

 

 

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 hovoteno ve ttetí osobě. 

 

Stát XXX tímto prohlašuje, že … 

 

Ve věci krize na Ukrajině zastává stát XXX postoj… 

 

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

 

Z hlediska ekonomického/kulturního/bezpečnostního/lidskoprávního… 

 

 

 

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 tti 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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Jednací řád 
 

 

Část první: Obecná ustanovení 
 

Článek 1 
Jednací řád 

Jednací tád vyjadtuje 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 ptedseda, který stanovuje termín a místo zasedání, a to 
s dostatečným ptedstihem. 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 tízeno jeho ptedsedou. V rámci ptedsednictva výborů Valného shromáždění působí 
ptedseda a stanovený počet místoptedsedů.  
 

Článek 5 
Předsedající 

Ptedsedající je stanovený člen ptedsednictva, který má tyto pravomoci: 
a. zahajuje, tídí, pterušuje a ukončuje zasedání orgánu, 
b. uděluje a odebírá slovo tečníkům, 
c. má právo omezit délku projevu, počet projevů, se kterými může delegát vystoupit k dané otázce, a počet 

reakcí na tádný projev, 
d. s tádným odůvodněním může ptijmout či zamítnout každý ptedložený návrh, s výjimkou návrhů dokumentů, 

pozměňovacích návrhů a jiných návrhů, o kterých se hlasuje jmenovitě, 
e. dbá na dodržování Jednacího tádu a rozhoduje spory o jeho výklad, 
f. dbá na zajištění důstojných podmínek pro jednání. 

 
Článek 6 
Agenda 

Agenda ptedstavuje potadí bodů, které budou diskutovány během zasedání pléna Valného shromáždění a jeho 
výborů. Agenda je stanovena ptedsednictvem a s dostatečným ptedstihem sdělena delegátům.  
 

Článek 7 
Pořadník řečníků 

Potadník tečníků ptedstavuje potadí delegátů, ve kterém jim bude v rámci zasedání výboru či pléna Valného 
shromáždění uděleno slovo.  
Potadník tečníků vede ptedsedající, o zapsání může stanovenou formou každý z delegátů požádat. Každý z delegátů 
může být na potadníku tečníku zapsán nejvýše jednou. 
V odůvodněných ptípadech může ptedsedající udělit slovo ptednostně mimo potadník tečníků. 
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Článek 8 
Řádný projev 

Řádným projevem se rozumí vystoupení tečníka, který byl za tímto účelem zapsán do potadníku tečníků, 
a ptedsedajícím mu bylo uděleno slovo.  Délka tádného projevu není omezena, delegáti se mohou usnést na opaku. 
 

Článek 9 
Reakce na řádný projev 

Reakce na tádný projev umožňuje delegátovi reagovat na tádný projev jiného delegáta. K reakci je nutné se tádným 
způsobem ptihlásit během projevu, ke kterému má reakce smětovat. Delegát je k reakci vyzván neprodleně po 
skončení projevu. 
Reakce na reakci není ptípustná. 
 
 
 

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 ptedsedou 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 pteje vystoupit v průběhu zasedání pléna Valného shromáždění, se ptihlašuje do 
potadníku tečníků pted zahájením zasedání u ptedsedy Valného shromáždění. V průběhu zasedání již není možné se 
do potadníku tečníku ptihlašovat. 
 

Článek 12 
Reakce na projev přednesený před plénem Valného shromáždění  

Na projevy ptednesené 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 vytvátejí 
a schvalují k nim dokumenty.  
Agenda je stanovena ptedsednictvem a ptedem 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, ptedložených 
návrhů dokumentů, či jiných návrhů. 
Delegáti se do diskuse ptihlašují zdvižením svého hlasovacího štítku, následně jsou ptedsedajícím zapsáni na 
potadník tečníků. 
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Článek 15 
Řízená rozprava 

Řízená rozprava slouží k rychlému zjištění postoje členských států k projednávaným otázkám.  
V režimu tízené rozpravy nelze žádat o zapsání na potadník tečníků, delegáty k vyjádtení jejich stanoviska vyvolává 
ptedsedající v ptedem stanoveném potadí.Režim tízené rozpravy neumožňuje reakce na tádný projev. 
 

Článek 16 
Kuloární jednání 

Kuloární jednání není tízeno ptedsednictvem, delegáti pti něm volně diskutují a teší otázky a spory vyvstalé 
z ptedchozích 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 ptechod k jiné formě jednání lze podat kdykoli během tádného projevu v obecné rozpravě. Ptedsedající dá 
o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 
 

Článek 18 
Omezení vystoupení 

Delegát může v rámci svého tádného projevu v obecné rozpravě navrhnout omezení délky tádného projevu, omezení 
délky reakce na tádný projev, omezení počtu tádných projevů každého delegáta k projednávané otázce či omezení 
počtu reakcí na každý tádný projev. 
Ptedsedající 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 ptedsedajícího zjednat jejich 
nápravu. Technickou poznámku lze stanoveným způsobem podat kdykoli, podle uvážení ptedsedajícího je možné s ní 
pterušit vystoupení jiného delegáta. 
 

Článek 20 
Žádost o vysvětlení 

Žádost o vysvětlení umožňuje delegátovi dotázat se tečníka či ptedsedajícího na věc spojenou s projednávanou 
otázkou či Jednacím tádem. Žádost o vysvětlení lze stanoveným způsobem podat kdykoli. Žádost o vysvětlení má 
ptednostní právo pted reakcí na tádný projev, podle uvážení ptedsedajícího je možné s ní pterušit vystoupení jiného 
delegáta. 
 

Článek 21 
Námitka pro porušení Jednacího řádu 

Námitka pro porušení Jednacího tádu je delegátem ptedložena, existuje-li pochybnost, zda jednání probíhá v souladu 
s Jednacím tádem. Námitku pro porušení Jednacího tádu lze stanoveným způsobem podat kdykoli, podle uvážení 
ptedsedajícího je možné s ní pterušit vystoupení jiného delegáta. 
O námitce dá ptedsedající bez zbytečného odkladu hlasovat, pokud není námitka očividně nesmyslná. 
 

Článek 22 
Návrh na přerušení projednávání bodu agendy 

Ptijetím návrhu na pterušení projednávání bodu agendy se pterušuje 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 tádně ptedloženy.  
Návrh na pterušení projednávání bodu agendy lze podat kdykoli během tádného projevu v režimu obecné rozpravy. 
Ptedsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. Hlasování o pterušení projednávání bodu agendy 
je vždy jmenovité. 
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Článek 23 
Návrh na ukončení projednávání bodu agendy 

Ptijetím 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 tádně ptedloženy.  
Návrh na ukončení projednávání bodu agendy lze podat kdykoli během tádného projevu v režimu obecné rozpravy. 
Ptedsedající 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 tádného projevu v obecné rozpravě navrhnout vyškrtnutí bodu ze schválené agendy, 
ptidání nového bodu do schválené agendy, ptípadně změnu potadí bodů schválené agendy.  
Ptedsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. Hlasování o změně agendy je vždy jmenovité. 
 
 
 

Část čtvrtá: Hlasování 
 

Článek 25 
Zahájení hlasování 

Ptedsedající zahájí hlasování, je-li v jednacím sále ptítomna nadpoloviční většina všech delegátů členských států 
výboru.  
Ptedsedající či jím povětený delegát seznámí ostatní delegáty s návrhem, o kterém se hlasuje. Ptedsedající 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 tád rozlišuje hlasování hromadné a jmenovité.  
Není-li Jednacím tádem určeno jinak, hlasování je hromadné. Delegát může v rámci svého tádného projevu ptedložit 
návrh na prohlášení hlasování za jmenovité, ptedsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 
 

Článek 27 
Hromadné hlasování 

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

 
Článek 28 

Jmenovité hlasování 
Pti jmenovitém hlasování vyvolává ptedsedající v abecedním potadí 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 ptijetí návrhu jmenovitým hlasováním je tteba podpory nadpoloviční většiny všech členských států. 
 

Článek 29 
Žádost o změnu hlasování 

Žádost o změnu hlasování umožňuje delegátovi změnit své ptedchozí hlasování. S žádostí o změnu hlasování lze 
vystoupit pouze pted 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 pted vyhlášením výsledků hlasování.  
Vyzvaný delegát není povinen své hlasování vysvětlovat, může odmítnout podat vysvětlení svého hlasování. 
 
 
 

Článek 31 
Návrh na opakování hlasování 

Existuje-li podeztení, že hlasování neproběhlo v souladu s Jednacím tádem nebo že delegáti nebyli dostatečně 
obeznámeni s návrhem, o kterém se hlasuje, lze podat návrh na opakování hlasování. Návrh musí být podán pted 
vyhlášením výsledků hlasování a musí být tádně zdůvodněn.  
Shledá-li ptedsedající důvody za relevantní, nechá o návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 
 

Článek 32 
Vyhlášení výsledků hlasování 

Pted vyhlášením výsledků hlasování se ptedsedající ujistí, zda si žádný z delegátů nepteje vystoupit s žádostí o změnu 
hlasování, žádostí o vysvětlení hlasování či s návrhem na opakování hlasování. 
Vyhlášení výsledků hlasování provede ptedsedající tak, že oznámí počty hlasů pro a proti návrhu a sdělí, zda byl 
návrh ptijat. 
 
 
 

Část pátá: Dokumenty 
 

Článek 33 
Předložení návrhu dokumentu 

Kdykoliběhem obecné rozpravy lze k rukám ptedsedajícího v písemné formě ptedložit návrh dokumentu. Tento 
návrh musí mít kromě ptedkladatele také alespoň 2 garanty. Ptedsedající po kontrole formálních náležitostí návrhu 
oznámí delegátům ptedložení návrhu dokumentu. 
 

Článek 34 
Návrh na zahájení projednávání dokumentu 

Ptijetím návrhu na zahájení projednávání dokumentu se ptejde od obecné rozpravy o bodu agendy k rozpravě 
o ptedloženém návrhu dokumentu. 
Návrh na zahájení projednávání dokumentu může podat ptedkladatel či některý z garantů návrhu dokumentu kdykoli 
během tádného projevu v obecné rozpravě. Ptedsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat. 
 

Článek 35 
Pozměňovací návrh 

Ptijetím pozměňovacího návrhu se mění návrh ptedloženého dokumentu.  
Pozměňovací návrhy se ptedkládají k rukám ptedsedajícího v průběhu projednávání dokumentu v písemné formě. 
Tento návrh musí mít kromě ptedkladatele také alespoň 1 garanta. S ptedloženým pozměňovacím návrhem seznámí 
ptedkladatel či garant delegáty ve svém tádném projevu. O návrhu musí být vedena rozprava. 
 

Článek 36 
Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Ptijetím návrhu na hlasování o pozměňovacím návrhu vyhlásí ptedsedající hlasování o daném návrhu.  
Návrh na hlasování o pozměňovacím návrhu lze podat kdykoli během tádného projevu v průběhu projednávání 
návrhu dokumentu. Ptedsedající dá o tomto návrhu bez zbytečného odkladu hlasovat.Je-li pozměňovací návrh ptijat, 
je zapracován do projednávaného dokumentu.  
O pozměňovacím návrhu se hlasuje hromadně. 
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Článek 37 
Stažení návrhu dokumentu 

Ptedkladatel může se souhlasem všech garantů stáhnout ptedložený návrh dokumentu. Učiní tak ve svém tádném 
projevu v průběhu projednávání návrhu dokumentu. Stáhnout lze pouze takový návrh dokumentu, ke kterému nebyl 
ptijat žádný pozměňovací návrh. 
 

Článek 38 
Hlasování o návrhu dokumentu 

Ptijetím návrhu na hlasování o návrhu dokumentu vyhlásí ptedsedající hlasování o daném dokumentu.  
Návrh na hlasování o návrhu dokumentu lze podat během tádného projevu v průběhu projednávání návrhu 
dokumentu, nejsou-li k tomuto návrhu dokumentu ptedloženy žádné pozměňovací návrhy. O návrhu na hlasování 
o návrhu dokumentu dá ptedsedající bez zbytečného odkladu hlasovat.  
Hlasování o návrhu dokumentu je vždy jmenovité. Hlasovat o návrhu dokumentu lze jen tehdy, je-li ptítomno 
alespoň 70 % delegátů daného orgánu. 

 
 
 

Část šestá: Další ustanovení 
 

Článek 39 
Výlučná pravomoc předsedajícího 

Ptedsedající má právo činit rozhodnutí ve věcech neupravených tímto Jednacím tádem. Své rozhodnutí musí vždy 
náležitě zdůvodnit. 
 

Článek 40 
Jiné návrhy 

Delegáti mohou v průběhu jednání ptedkládat i jiné,Jednacím tádem nespecifikované, návrhy. Ptedsedající 
o takovém návrhu dá hlasovat. Dbá pti tom na to, aby návrh nebyl nemorální, zavádějící nebo jinak neférový. 
 

Článek 41 
Odvolání proti rozhodnutí předsedajícího 

Proti rozhodnutí ptedsedajícího se lze odvolat k ptedsedovi Valného shromáždění. Delegát tak učiní písemnou 
formou prosttednictvím ptedsedajícího, který pteruší jednání a vyčká rozhodnutí ptedsedy 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 tešení, 
• deklarace, které též vymezují určité problémy, ale již nenavrhují jejich tešení, jen deklarují vůli se 
problémem dále zabývat, 
• zprávy, což jsou vyjádtení orgánu k určité otázce na základě žádosti jiného orgánu. 
 
Dokument začíná (po nezbytných formalitách jako je číslo dokumentu či název orgánu, který dokument 
ptijal) deklaratorní částí. V té se orgán většinou odvolává na dtíve ptijaté rezoluce a závěry proběhlých 
summitů a je zde akcentován význam projednávané otázky. Tato část je psána v ptechodnících.  
Druhou částí dokumentu je pak část operativní, ve které jsou již konkrétní návrhy tešení problémů.  
V posledním bodě dokumentu obvykle orgán konstatuje, že se danou otázkou bude i nadále zabývat. Celá 
operativní část dokumentu je psána v ptítomném čase ve 3. osobě.  
Skutečný dokument tak může vypadat napt. 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 natizovat, povětovat, 

vyhlašovat, rozhodovat, ztizovat, 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 

vytvátíme rezoluce, deklarace či zprávy, a nebudeme rozlišovat ani deklaratorní a operativní část 

dokumentu. Vše budeme psát v ptítomném čase ve 3. osobě. Námi vytvotený a ptijatý dokument tak může 

vypadat tteba takto: 
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Ohledně formálních náležitostí dokumentů vám poradí ptedsednictvo výboru. Delegáti vytvátí obsah 
(myšlenky) dokumentu, formu již doladí sekretariát. 
 
Návrh dokumentu lze ptedložit ptedsedajícímu kdykoli během obecné rozpravy o daném bodu agendy. 
Návrh musí mít jednoho ptedkladatele a alespoň dva garanty. Ptedkladatel pak ve svém tádném projevu 
seznámí ostatní delegáty s navrženým dokumentem a tím je zahájeno jeho projednávání. Během něho 
mohou delegáti vypracovávat a ptedkládat pozměňovací návrhy (viz níže). Je-li dokument dostatečně 
projednán a všechny pozměňovací návrhy schváleny či zamítnuty, může kterýkoli delegát ve svém tádném 
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, ptidání jednoho či více nových bodů do 
návrhu dokumentu, odstranění jednoho či více bodů z návrhu dokumentu nebo o změnu potadí bodů 
v návrhu dokumentu. 
Pozměňovací návrh nemá žádné složité formální náležitosti. Kromě čísla návrhu a označení dokumentu (což 
doplní ptedsedající) stačí uvést ptedkladatele a alespoň jednoho garanta a text samotného návrhu.  
Ptedložený pozměňovací návrh může vypadat naptíklad takto: 

 
 

 
 

Úkolem delegáta je tvotit obsah dokumentu. K tomu je nutné, aby delegáti již pted jednáním znali postoje 
svých zemí k projednávaným otázkám a věděli, co chtějí do dokumentu prosadit. Každý dokument je však 
kompromisem, nikomu se nepodatí prosadit vše, co by chtěl. Je proto užitečné si již pted jednáním ujasnit, 
ze kterých bodů lze ustoupit a naopak na kterých bodech je tteba 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 netešících formulacích. Pamatujte proto, že 
nejednáme proto, abychom ptijali co největší počet dokumentů. Ptemýšlejte o tom, co dokument ve 
skutečnosti změní, a zda má smysl ho ptijímat. 
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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, ktetí 
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 
ptestupte na tramvaj č. 4. Vystupte na zastávce Pod Záhorskem, která je od kolejí vzdálena asi 7 
minut. 

 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 nebo 4. Nastupte opět na zastávce Pod Záhorskem. 
Pojedete-li tramvají č. 4, vystupte hned na následující zastávce V Sadech Pětatřicátníků, která je 
od radnice vzdálena asi 5 minut. Pojedete-li tramvají č. 1, můžete vystoupit až na zastávce 
Náměstí Republiky, od které je radnice vzdálena 1 minutu. 

 Z radnice na vlakové nádraží je nejsnazší cesta tramvají. Ze zastávky Náměstí Republiky jeďte 
tramvají č. 1 nebo 2 do zastávky Hlavní nádraží. Ptípadně můžete zvolit cestu 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 Náměstí Republiky a odtud jeďte tramvají č. 2 na zastávku CAN Skvrňanská.  

 
 
Aktuální jízdní tády 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. 
Cenazákladní jízdenky, která platí pro jednu jízdu bez ptestupu, je 18 Kč. 
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Záštitu nad V. ročníkem Studentského modelu Valného shromáždění 

OSN převzali: 
 

Informační centrum OSN v Praze 

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., emeritní rektor Univerzity Karlovy v Praze 

 
 

Projekt finančně a materiálně podpořili: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu 
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