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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážený delegáte, vážená delegátko, 

je mi mým mimořádným potěšením a poctou, že Vás tímto mohu přivítat na paté 

Minisimualaci Rady bezpečnosti OSN pořádané Plzeňskou diplomatickou simulací. Jedná 

se o naši v pořadí třetí jednodenní simulaci, ve které se zabýváme nějakou zajímavou 

historickou událostí, dnes z období arabsko-izraelských válek: 

Je pátého června, rok 1967. Po eskalaci napětí mezi Izraelem a přilehlými arabskými 

státy se Izrael rozhodl pro preventivní úder. Následná letecká smršť rozdrtila většinu 

arabských vzdušných sil a během šesti dnů bylo dobojováno. Izrael zásadně rozšířil 

své území a obsadil nejdůležitější strategické body ve svém okolí. Takovéto rozsáhlé změny 

se ovšem nezamlouvaly ostatním státům, a tak se pro další soužití na Blízkém východě 

a stabilizaci poválečného uspořádání stalo svolání Rady bezpečnosti nezbytným. 

Na tomto místě bych si dovolil poděkovat několika lidem. V první řadě bych rád 

vyjádřil svůj velký vděk členům PDS, zejména Kátě a Ondrovi, kteří pro Vás ve svém 

volném čase pilně připravovali tuto simulaci a díky nimž tu dnes můžeme všichni být. 

Náš vděk si jistě zaslouží také náš dlouhodobý partner, Informační centrum OSN v Praze, 

který nás pravidelně při organizaci našich akcí podporuje a v jejichž prostorách se dnes 

nacházíme. Ten poslední a největší dík je však adresován Vám – účastníkovi této akce. 

Bez Vás a bez Vašeho zájmu o širší souvislosti bychom toto všechno dělali úplně zbytečně.  

A protože delegát je nejdůležitějším článkem našeho projektu, rád bych Vás tímto 

také o něco požádal – budeme rádi za jakýkoliv, pozitivní i negativní, feedback. 

Proto se nám, prosím, nebojte říct, co se Vám líbilo, příp. nelíbilo, abychom si z toho mohli 

vzít pro další generace ponaučení a mohli i dalším účastníkům poskytnout kvalitní zážitek! 

Pevně doufáme, že následujících několik hodin pro Vás bude užitečných a že večer 

od nás budete odcházet s dobrým pocitem, zapálením a třeba i s novými přáteli. 

Se srdečnými pozdravy 

Viktor Karlíček, předseda PDS, e-mail: karlicek@simulaceplzen.cz, a za organizační tým: 

Ondřej Skrla, hlavní organizátor akce, 
Kateřina Špalková, tvůrkyně backgroundu a předsedkyně Rady bezpečnosti, 
 
Sufján Massalema, místopředseda Rady bezpečnosti, 
Ngoc Anh Nguyen, místopředsedkyně Rady bezpečnosti, 
Tomáš Kovářík, místopředseda Rady bezpečnosti, 
 
Vojtěch Domín, Tomáš Klaus, Tomáš Kovářík, Filip Lanči, Jonathan Machander, 
Nikolas Machander, Lucie Malánová, Iva Šalplachtová, organizátoři, grafici, backoffice
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ORIENTAČNÍ PROGRAM 

 09:15 – 09:30 příchody, registrace 

 09:30 – 10:00 zahájení 

 10:00 – 10:30 zahřívací program 

 10:30 – 11:00 vysvětlení jednacího řádu 

 11:00 – 12:00 oběd 

 12:00 – 13:45 jednání 

 13:45 – 14:00 coffee break 

 14:00 – 16:00 jednání 

 16:00 – 16:30 slavnostní zakončení 

 od 16:30 přesun na neformální program 

 

Tento program je pouze orientační a může se průběžně měnit. 

Budovu IC OSN je třeba opustit do 17 hodin večer.
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ODBORNÝ BACKGROUND K HISTORICKÉ SIMULACI 

Úvod 

Mírový proces na Středním východě s cílem ukončit výbušnou arabsko-izraelskou 

konfrontaci na území Palestiny trvá již desítky let. V jejím rámci došlo k již pěti válkám (válka 

o nezávislost Izraele, sinajská válka, šestidenní válka, opotřebovací válka, jomkipurská 

válka1) a k desítkám či stovkám nekonvenčních bojových akcí. Dovolává se jí ve svých 

výzvách většina islamistických a džihádistických skupin, které se navíc neustále obměňují. 

„Doktrinální závazek nikdy se nevzdat jednou dobytého území způsobuje, že se sám fakt 

koexistence s Izraelem mnohým jeví nikoli jako smíření s realitou, ale jako zavržení víry. 

Málokteré téma budí takové vášně jako otázka, jak smířit nárok Izraele na vlastní zajištění 

a zachování identity, úsilí Palestinců o správní autonomii a pokusy sousedících arabských 

vlád vytyčit politický přístup, jenž je slučitelný s jejich pohledem na závazky k historii 

a náboženství.“ 2 

Počátek arabsko-izraelskho konfliktu 

Na počátky konfliktu lze nahlížet z mnoha úhlů, ať už z nábožensko-historického 

(biblické nepřátelství mezi dvěma Abrahámovými syny, nástup islámu či hádka Mohameda 

s medicínskými Židy) či z pohledu moderní historie (zrod sionismu v devatenáctém století 

a britská koloniální politika ve století dvacátém), kde se novodobý arabsko-izraelsý konflikt 

zrodil společně s příchodem nacionalismu. 

„Sionismus a arabský nacionalismus nastoupily v devatenáctém století cestu 

paralelního vývoje jako převážně sekulární politické ideologie založené na emancipaci 

a sebeurčení.“ Klasický sionismus byl zakořeněn v tradičních vazbách, které Židé v diaspoře 

zdůrazňovali vůči ‚Zemi izraelské‘ v tradici, že s příchodem Mesiáše dojde k obnovení 

židovské nezávislosti. V rámci evropského osvícenství či nových konceptů občanství 

a politického života se klasický sionismus začal přetvářet v sionismus politický.“ Jeho 

základem se staly především následující myšlenky: židovský lid tvořil národ a tuto národnost 

bylo potřeba opětovně stvrzovat; odmítání asimilace; a náboženské a kulturní sepětí 

se „Zemí izraelskou“.3 

                                                           
1 [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: https://www.britannica.com/event/Arab-Israeli-wars. 
2 KISSINGER, Henry. Uspořádání světa: Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha. Praha: Prostor, 2016. 400 stran. ISBN 
978-80-7260-335-0. Str. 139. 
3 SCHULZE, Kirsten E. Arabsko-izraelský konflikt. Brno: CPress, 2012. 208 stran. ISBN 978-80-264-0000-4. Str. 8. 
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Tyto myšlenky začal formovat myslitel Theodor Herzl v období před první světovou 

válkou. Výsledkem jeho práce se stalo založení Světové sionistické organizace, jejíž 

nejdůležitějším posláním se stala židovská imigrace do Palestiny a získávání půdy.4 Oproti 

tomu arabský nacionalismus vychází z přesvědčení, že arabské obyvatelstvo tvoří jedinou 

politickou komunitu či národ, který by měl být buďto nezávislý a sjednocený pod společnou 

vládou, anebo v podobě řady nezávislých, vůči sobě spojenecky vystupujících států.5 

Moderní arabský nacionalismus se začal objevovat v kontextu arabského národního 

obrození, které začalo na konci 18. století. Jako takový v sobě spojoval princip sebeurčení; 

protiturecké zaměření v důsledku nadvlády osmanské říše a odsouzení evropského 

kolonialismu a imperialismu. Zároveň spor o Palestinu mu přirozeně poskytl 

i antisionistickou ideologii. 

Ideologie se začaly rozvíjet v době, kdy byla Palestina součástí britského mandátu.6 

Roku 1917 byla díky sionistickému úsilí vydána britským ministrem zahraničí Balfourova 

deklarace, v jejímž textu stálo, že britská vláda je nakloněna k vytvoření národní domoviny 

pro židovský lid v Palestině.7 Zároveň ovšem bylo za vojenskou podporu v první světové 

válce přislíbeno v dopisech známých jako Husajnova a McMahonova korespondence 

navrácení území Osmanské říše pod arabskou nadvládu.8 V důsledku toho sionisté i arabští 

nacionalisté věřili, že Palestina byla přislíbena právě jim. V meziválečném období zůstala 

Palestina pod britským vlivem, ale napětí mezi tamními Židy a Araby se neustále zvyšovalo. 

Po vypuknutí druhé světové války zůstala část Arabů neutrální a část se ve snaze o vyhnání 

Britů a Židů z Palestiny spojila s Německem. Oproti tomu Židé se přidávali na stranu Britů. 

Během druhé světové války došlo k oslabení vlivu Spojeného království a na území 

Palestiny začal díky lobbingu amerických židů narůstat vliv USA.9 To vyústilo roku 1942 

k přijetí Biltmorského programu, který v Palestině vyžadoval vytvoření samostatného 

židovského státu.10 Židům se jako hlavní oběti holokaustu dostalo mezinárodních sympatií, 

které cíl sionistů potřeboval pro poslední fázi boje za státní suverenitu. Navíc v poválečném 

období začal v Evropě problém s uprchlíky narůstat do obrovských rozměrů. 

  

                                                           
4 Schulze, str. 9. 
5 GOLDSCHMIDT JR., Arthur a Lawrence DAVIDSON. A Concise History of the Middle East [online]. 9. Westview Press, 2010 
[cit. 2018-01-02]. 528 stran. ISBN 978-0-8133-4388-4. Dostupné z: http://islamicblessings.com/upload/A-Concise-History-of-
the-Middle-East-9th-Edition.pdf. Str. 197. 
6 Schulze, str. 9–10. 
7 [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: https://www.britannica.com/event/Balfour-Declaration. 
8 [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Husayn-McMahon-correspondence. 
9 Schulze, str. 11–17. 
10 [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-biltmore-conference-1942. 
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První arabsko-izraelská válka a vznik státu Izrael 

Tyto a další faktory přispěly k tomu, že Britové se z Palestiny stáhli a nově vzniklá 

Organizace spojených národů (OSN) ustavila Zvláštní výbor pro Palestinu (UNSCOP). Tento 

výbor vypracoval dokument zvaný Plán OSN na rozdělení Palestiny podle existující struktury 

osídlení a populačních center s disputovaným Jeruzalémem spadajícím pod mezinárodní 

kontrolu.11 

Sionistickým politikům se sice nelíbil status Jeruzaléma ani nedostatek teritoriální 

celistvosti, plán ale přijali jako první krok směrem ke státnosti. Vedoucí představitelé Arabů 

však v plánu, který přiděloval část jejich přisvojeného území sionistům, nespatřovali žádné 

kladné stránky. Členové Ligy arabských států12 přijali společnou strategii a rozhodli se 

pro vstup do války s židovským státem v případě jeho vzniku.13 Když byl plán rozdělení 

v listopadu 1947 odsouhlasen Valným shromážděním OSN poměrem 33 hlasů pro, 13 proti 

(včetně Spojeného království) a 10 států zdržujících se hlasování, arabské státy se postavily 

proti.14 Arabské státy i Izrael začaly zbrojit a již v prosinci se objevovaly první srážky. Dne 

14. května 1948 prohlásila Židovská agentura území přidělené Židům za nový stát Izrael.15 

Hned následujícího dne zaútočili na židovský stát egyptští, libanonští, jordánští, syrští a iráčtí 

vojáci, aby dobyli izraelské území. I přes počáteční problémy Izraele se zbrojením, obtíže 

při koordinaci armády složené z evropských uprchlíků a početní převaze Arabské 

osvobozenecké armády se Izraeli podařilo útok odrazit a dobýt nová území, a to i navzdory 

nařízení o příměří vydanému v červnu 1948 Radou bezpečnosti OSN. Válka skončila 

až 20. července 1949 s výsledkem obhájení existence státu Izraele. Samostatný arabský 

stát ovšem nevznikl.16 

K vítězství Izraele vedle společenské resilience značně přispěla také technická 

a organizační vyspělost založená na zkušenostech získaných z druhé světové války. 

Dalším faktorem byla nesjednocenost a vzájemné přetahování o moc mezi Araby, k čemuž 

docházelo i v následujících válkách.17  

                                                           
11 [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/181(II). 
12 Založena roku 1945 Egyptem, Irákem, Libanonem, Saúdskou Arábií, Sýrií, Zajordánskem a Jemenem za účelem 
spolupráce. (Schulze, str. 18.) 
13 Schulze, str. 18. 
14 [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Resolution-181. 
15 [online]. [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-agency-for-israel-jafi. 
16 Schulze, str. 20–27. 
17 BROŽ, Ivan. Arabsko-izraelské války. Praha: Nakladatelství Epocha, 2010. 360 stran. ISBN 978-80-7425-044-6. Str. 68–69. 
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Druhá arabsko-izraelská válka – sinajská válka 

V roce 1952 došlo v Egyptě ke svržení monarchie Hnutím svobodných důstojníků 

a pozdějšímu nastolení tzv. Násirova režimu, jenž provedl v zemi rozsáhlé společensko-

ekonomické reformy. Jednou z takových reforem byla výstavba Asuánské přehrady. 

Za účelem získání financí na výstavbu znárodnil Egypt Suezský průplav, který do té doby 

patřil Velké Británii a Francii. Obě země tento krok vnímaly jako přímé ohrožení svých 

hospodářských zájmů a dodávek ropy. Egypt zároveň vojensky zablokoval Tiranskou úžinu, 

která tvořila izraelský přístup k Rudému moři. 

Na základě společných zájmů vznikla koalice Velké Británie, Francie a Izraele. 

Pod záminkou, že Egypt podporuje ozbrojené akce z Pásma Gazy, zahájil Izrael v říjnu 

invazi. Hlavním cílem koalice bylo dostat izraelské jednotky až k Suezskému průplavu, což 

se také během několika dní povedlo. Francie a Spojené království pak daly oběma stranám 

ultimátum k zastavení vojenských akcí, stažení všech ozbrojených sil do vzdálenosti deseti 

mil od Suezského průplavu a souhlasu s dočasným obsazením strategických bodů Británií 

a Francií. Násir ovšem toto ultimátum odmítl. 

Nakonec však došlo k zastavení celé operace, ať již kvůli negativním reakcím 

ze strany Sovětského svazu a USA, či pádu libry. OSN do průplavu vyslala pohotovostní 

jednotky OSN (UNEF) a zároveň se sovětskou a americkou podporou pohrozila intervencí, 

načež se izraelské síly v prosinci stáhly. Následky krize, především ztrátou Suezského 

průplavu, ztratily Británie i Francie velkou část svého vlivu na Blízkém východě. Egypt posílil 

svoji prestiž a zároveň začal prohlubovat své spojenectví se Sovětským svazem.18 

Třetí arabsko-izraelská válka – šestidenní válka 

Ve druhé polovině 50. let byl Střední východ svědkem řady velkých změn. 

Když se izraelská armáda stáhla z území, které obsadila v suezské válce, začaly se 

v okolních zemích projevovat revoluční tendence. V Sýrii byl svržen dosavadní režim a došlo 

k obnovení parlamentu. Vlády se chopila nová, nacionalisticky zaměřená, demokraticky 

socialistická strana Baas, která se rozhodla usilovat o získání přední pozice v prosazování 

panarabismu. 

Později se začala rozvětvovat i do dalších arabských zemí, konkrétně do Jordánska 

a Iráku.19 V roce 1964 byla Násirem ustanovena Organizace pro osvobození Palestiny 

(OOP). Tato nová organizace Násirovi zároveň poskytovala oprávnění k vedoucímu 

                                                           
18 Brož, str. 105–170. 
19 Brož, str. 171–190. 
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postavení v regionálním soupeření se Sýrií a Irákem. Není tedy překvapením, že právě OOP 

se stala předmětem zápasu o vliv mezi Sýrií, Egyptem a Irákem. 

Díky nové baasistické rétorice se konflikt s Izraelem začal opět vyostřovat. K prvnímu 

střetu došlo roku 1966 se Sýrií. Po tomto střetu následovalo podepsání syrsko-egyptské 

smlouvy o vzájemné obraně. Menší útoky na Izrael se přidávaly z Egypta i Jordánska. 

V dubnu 1967 se Izrael a Sýrie střetly v letecké bitvě. 

Ač ve skutečnosti Izrael své jednotky po tomto incidentu nemobilizoval, do Egypta 

přišla z SSSR zpráva o opaku a Egypt vázaný smlouvou musel zasáhnout. Jako 

demonstrativní ukázku egyptské síly přesunul vojenské jednotky do Sinaje a zároveň 

požádal o částečné stažení jednotek UNEF. Nakonec ovšem došlo k celkovému stažení 

jednotek a Egypt tak přišel o poslední „nárazník“ na hranicích. Navíc opět uzavřel Tiranskou 

úžinu, což později Izrael označil jako casus belli20 pro pozdější vojenské akce. Mezitím 

docházelo k mobilizaci v Jordánsku, které o pár dní později podepsalo s Egyptem smlouvu 

o vzájemné obraně. 

Izrael se rozhodl pro preventivní úder, jenž byl zahájen dne 5. června 1967. Hned 

první den zničil většinu egyptského, syrského i jordánského letectva. Bez letecké podpory 

zůstaly arabské síly ve značné nevýhodě, i když jednotkami přispěly i sousední arabské 

země. Do 10. června souhlasily Sýrie, Jordánsko a Egypt s příměřím. Vítězství Izraele 

vyústilo v kontrolu Západního břehu Jordánu, egyptského Sinajského poloostrova, Pásma 

Gazy a syrských Golanských výšin. 

Egypt byl jednoznačně poražen a nebyl považován za další hrozbu. V důsledku jeho 

oslabení se jako hlavní odpůrce Izraele začal stavět do popředí stále radikálnější baaský 

režim v Sýrii, což způsobilo syrsko-izraelské závody ve zbrojení, které poskytlo důvod 

k angažmá supervelmocí. Došlo i k poškození vztahů Egypta a SSSR, zatímco USA začaly 

Izrael v daném regionu považovat za užitečný prostředek proti sovětskému vlivu. Důsledkem 

války se Izrael stal dominantní mocností v regionu. Arabské režimy byly pokořeny, což 

odstartovalo další období nestability. 

Rozsáhlé územní změny si vyžádaly pozornost OSN, jejíž Rada bezpečnosti zasedla 

krátce po šestidenní válce za účelem sepsání rezoluce č. 242, jež představí plán zajišťující 

mír v regionu a stabilní poválečné uspořádání.21 

 

Kateřina Špalková 
předsedkyně Rady bezpečnosti

                                                           
20 důvod pro vyhlášení války (lat.) 
21 Schulze, str. 37–44. 
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STANOVISKA JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ 

Latinskoamerické státy (Argentina a Brazílie) 

Argentina a Brazílie zaujímají jednotné stanovisko, v němž požadují, aby v rámci 

smíření obou stran byly veškeré izraelské síly staženy z území, jež Izrael obsadil 

v šestidenní válce, neboť tento akt považují za okupaci a odmítají uznat jeho platnost. 

Dále apelují na dosažení vhodného zaručení územní nedotknutelnosti a politické 

nezávislosti států v regionu prostřednictvím opatření zahrnujících zřízení demilitarizovaných 

zón. Také potvrdily potřebnost zřízení mezinárodního režimu pro město Jeruzalém. 

 

Bulharsko 

Bulharsko se striktně drží politiky Sovětského svazu, která je značně proarabská. 

Také požaduje stažení izraelských sil z nově nabytého území, okamžité zastavení bojů 

a řešení otázky palestinských uprchlíků. 

 

Čínská republika 

Čína zaujala podobné stanovisko jako Kanada, což znamenalo silné apelování 

na okamžité zastavení bojů, silné prohlubování dialogu mezi zeměmi a vyslání zvláštního 

zástupce generálního tajemníka OSN na Blízký východ, který by pomohl nastolit jednání 

a mírové podmínky. 

 

Dánské království 

Dánské království ve svých stanoviscích především zdůrazňuje důležitost nalezení 

konsenzu, který by byl tak pečlivě vyvážený, aby obě strany konfliktu souhlasily s řešením, 

jenž by umožňovalo mírové soužití v dané oblasti. Podporuje tak proto vyslání zástupce 

generálního tajemníka OSN na Blízký východ. 
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Etiopské císařství 

Etiopie zaujímá podobné stanovisko jako Sovětský svaz. V první řadě požaduje 

vyslání zástupce generálního tajemníka OSN do oblasti konfliktu. Zároveň klade důraz 

na nepřípustnost nabytí územního zisku Izraele po válce. 

Také apeluje na všechny strany konfliktu, aby navzájem uznaly právo na nezávislou 

existenci a respektovaly politickou nezávislost a územní celistvost ostatních států v dané 

oblasti. Dále požaduje řešení problému s palestinskými uprchlíky a volný průchod 

mezinárodními vodami v oblasti v souladu s mezinárodními dohodami. 

 

Francouzská republika 

Francouzským hlavním požadavkem bylo, aby existenci státu Izrael uznaly všechny 

státy v regionu a aby tato existence byla spolehlivě zajištěna. Dále apelovala na garanci 

svobody plavby v mezinárodních vodách na daném území, zastavení bojů a řešení otázky 

palestinských uprchlíků. 

 

Indická republika 

Indie zaujala totožné stanovisko jako Nigérie a Mali. Požadovala stažení veškerých 

izraelských vojsk z dobytého území, vzájemné uznání státní suverenity všech států 

na Blízkém východě a urychlené vyslání zástupce generálního tajemníka OSN za účelem 

koordinace mírových jednání. 

 

Japonsko 

Japonsko především apeluje na spolupráci všech stran konfliktu na mírových 

jednáních a dosažení konsenzu. Zároveň podporovalo co nejrychlejší vyslání mezinárodního 

tajemníka OSN, který by jednání pomohl koordinovat. 

 

Kanada 

Kanada v této oblasti nemá větší ekonomické zájmy, naopak se předně snaží 

o prohloubení dialogu mezi zeměmi, aby bylo dosaženo konsenzu. Navrhuje vyslání 

zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN na Blízký východ, který by pomohl nastolit 

jednání a mírové podmínky.  
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Mali 

Mali zaujalo totožné stanovisko jako Nigérie a Indie. Požadovalo stažení veškerých 

izraelských vojsk z dobytého území, vzájemné uznání státní suverenity všech států 

na Blízkém východě a urychlené vyslání zástupce generálního tajemníka OSN za účelem 

koordinace mírových jednání. 

 

Nigérie 

Nigérie zaujímá totožné stanovisko jako Indie a Mali. Požaduje stažení veškerých 

izraelských vojsk z dobytého území, vzájemné uznání státní suverenity všech států 

na Blízkém východě a urychlené vyslání zástupce generálního tajemníka OSN za účelem 

koordinace mírových jednání. 

 

Sovětský svaz 

Sovětský svaz před i po Šestidenní válce vojensky podporuje arabské státy, neboť 

s jejich pomocí chce upevnit své geostrategické zájmy. Požaduje tedy především stažení 

izraelských jednotek zpět na jejich pozice před 5. červnem 1967 pod dohledem oddílů OSN 

v souladu se zásadou nepřípustnosti zabavení území získaného válkou. Také apeluje 

na řešení otázky palestinských uprchlíků a volný průchod mezinárodními vodami v regionu 

v souladu s mezinárodními dohodami. 

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Spojené království zaujalo podobný postoj jako Spojené státy americké. Největší 

zájmy spočívají ve stabilizaci oblasti Suezského průplavu a zajištění jeho průchodnosti. 

Zároveň klade důraz na vyslání zástupce generálního tajemníka OSN, který by dopomohl 

k jednání mezi zúčastněnými stranami. Otázku odchodu izraelských vojsk nepokládá britská 

delegace jako zásadní předpoklad pro politické urovnání. 

 

Spojené státy americké 

Spojené státy americké jsou jako velmoc nejbližším spojencem Izraele, zastávají 

tedy jeho požadavek přímého jednání s Araby, konkrétně projednání statutu Jeruzaléma 

mezi Izraelem a Jordánskem. Zároveň apelovaly na ukončení válečného stavu 

a znovuotevření Tiránské úžiny a Suezského průplavu.
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JEDNACÍ ŘÁD RADY BEZPEČNOSTI OSN 

Kapitola I: Zasedání 

Čl. 1 

Zasedání Rady bezpečnosti je svoláno na podnět předsedy. 

Čl. 2 

Rada bezpečnosti zasedá v nejbližším sídle OSN, pokud její předseda nerozhodne jinak. 

Kapitola II: Agenda 

Čl. 3 

Agendu pro zasedání sestavuje předseda Rady bezpečnosti a schvaluje předseda PDS. 

Čl. 4 

O agendě obeznámí zástupce členských států předseda Rady bezpečnosti, a to nejméně 7 dní 
před ohlášeným zasedáním. Rovněž poskytne potvrzeným zástupcům členských států plné znění 
odborného podkladu v elektronické formě, a to nejméně 48 hodin před ohlášeným zasedáním. 

Kapitola III: Zastoupení a mandát 

Čl. 5 

Členské státy zastupují pověření delegáti, kterým pověření uděluje, pozastavuje a odjímá 
předseda PDS, a to na základě jím stanovených podmínek. 

Kapitola IV: Předsednictví 

Čl. 6 

Předsedu Rady bezpečnosti jmenuje předseda PDS a podle uvážení mu propůjčuje pravomoci, 
které plynou z čl. 5. 

Čl. 7 

Předseda Rady bezpečnosti vede, přerušuje a ukončuje jednání Rady bezpečnosti, uděluje a odjímá 
slovo, provádí výklad jednacího řádu a rozhoduje v případech jím neupravených. Své pravomoci 
může propůjčit dle svého uvážení. 

Místopředseda Rady bezpečnosti vede, přerušuje a ukončuje jednání Rady bezpečnosti, uděluje 
a odjímá slovo, provádí výklad jednacího řádu a rozhoduje v případech jím neupravených pouze 
v nepřítomnosti předsedy nebo v souladu s jeho pokyny. 

Kapitola V: Sekretariát 

Čl. 8 

Předseda PDS má právo dočasně nebo trvale převzít pravomoci předsedy Rady bezpečnosti. 
Tuto pravomoc může dle svého uvážení propůjčit i svému zástupci. 
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Kapitola VI: Průběh jednání 

Čl. 9 

Jednací řád zná tyto režimy jednání: 

 Obecná rozprava 

o Předseda uděluje slovo delegátům v pořadí, ve kterém se přihlásili do pořadníku 
řečníků. Po udělení slova probíhá delegátův řádný projev, který je ukončen uplynutím 
časového limitu, vzdáním se slova, nebo odebráním slova předsedou. Řečník 
se může vzdát slova ve prospěch předsedy, nebo kteréhokoliv delegáta – v takovém 
případě může daný delegát využít zbývající čas řádného projevu pro svoji řeč. 

o Na řádný projev je, po jeho skončení, možné krátce reagovat. Své přání delegáti 
signalizují bezprostředně po skončení projevu či během něj viditelným překřížením 
rukou se zdviženým hlasovacím štítkem. Reakce eviduje předseda v jím stanoveném 
pořadí, na základě kteréhož pak uděluje delegátům slovo. 

o Řečník může na reakci reagovat formou doplnění, ve kterém zodpoví položenou 
otázku nebo dovysvětlí svoji argumentaci. 

 Řízená rozprava 

o Delegáti jsou postupně vyvoláváni předsedou, aby se vyjádřili k projednávanému 
tématu. Po vyjádření posledního řečníka se jednání navrací do obecné rozpravy, 
pakliže předseda nerozhodne jinak. 

 Moderovaná diskuse 

o Slouží k hlubšímu rozboru specifické oblasti v rámci stanovené agendy. Případný 
navrhovatel musí předsedovi sdělit téma, celkový čas a časový limit na projev v rámci 
moderované diskuse. Předseda se následně řídí čl. 12. 

o V rámci moderované diskuse se delegáti hlásí o projev do pořadníku řečníků. 

 Kuloární jednání 

o Delegáti se po stanovenou dobu zdržují ve vymezeném prostoru a jednají 
o zvoleném tématu formou neřízené diskuse. Po skončení kuloárního jednání 
se jednání vrací do režimu, ve kterém se nacházelo před jeho začátkem. 

 Rozprava o předloženém návrhu rezoluce nebo o pozměňovacím návrhu rezoluce 

o Členové se vyjadřují pouze k projednávané rezoluci a s ní spojeným pozměňovacím 
návrhům. Rozpravu začíná předkladatel rezoluce, který po udělení slova rezoluci 
představí. Pokud jsou k rezoluci podané pozměňovací návrhy, tak je stejným 
způsobem představí jejich předkladatelé. Následně je předsedou zahájena 
obecná rozprava. 

o V rámci rozpravy o předloženém návrhu rezoluce je možné využívat libovolný režim 
jednání. Rozprava přijetím nebo nepřijetím rezoluce automaticky končí a vrací 
se do režimu obecné rozpravy. 

o Hlasování o projednávané rezoluci je možné spustit až ve chvíli, kdy byly 
představeny a odhlasovány všechny pozměňovací návrhy podané k dané rezoluci. 

Čl. 10 

Jednání začíná prezencí. Rada bezpečnosti je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň 
nadpoloviční většina jejích členů. 

Bezprostředně po prezenci obeznámí předseda členy o bodech agendy pro dané zasedání. 
Následně se členové Rady bezpečnosti k agendě vyjádří v rámci řízené diskuse. 
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Čl. 11 

Delegát má právo mimo svůj řádný projev vznést následující poznámky a žádosti: 

 Technická poznámka 

o Delegát po vyzvání uvede důvody, které ztěžují jemu nebo jinému delegátovi 
bezproblémový a důstojný výkon jednání. 

 Faktická poznámka 

o Delegát po vyzvání upozorní na porušení jednacího řádu. 

 Žádost o vysvětlení 

o Delegát po vyzvání přednese otázku týkající se výkladu jednacího řádu 
nebo projednávané agendy. 

O jejich oprávněnosti a vyřešení rozhoduje předseda okamžitě a v uvedeném pořadí. 
Rada bezpečnosti vyčká jeho rozhodnutí. 

Čl. 12 

Delegát má právo v rámci svého řádného projevu vznést následující návrhy: 

 Návrh na zahájení přestávky 

o Delegát uvede také časové rozmezí navrhované přestávky. 

 Návrh na změnu hlasovací procedury, při hlasování o projednávané věci, na jmenovitou 

 Návrh na hlasování o projednávané věci 

o Pokud delegát nenavrhne jinak, forma hlasovací procedury je určena dle čl. 17. 

 Návrh na ustanovení časového limitu pro vystoupení 

 Návrh na změnu režimu jednání 

o Delegát kromě režimu uvede také navrhované časové limity, které daný režim 
rozeznává. V opačném případě je stanoví předseda. 

O jejich přijetí rozhoduje na základě hlasování předseda. S adekvátním odůvodněním může jakýkoliv 
návrh přijmout, odmítnout nebo pozměnit i bez hlasování, a to zejména v případech nejasností 
nebo časové tísně. 

Čl. 13 

Delegát má právo v rámci svého řádného projevu přednést návrh rezoluce, nebo její pozměňovací 
návrh. Předseda tyto návrhy zaeviduje v plném znění. Rezoluci, nebo její pozměňovací návrh, může 
podpořit každý delegát, který není jejich předkladatelem. 

Čl. 14 

O přednesených procedurálních návrzích, návrzích rezolucí a pozměňovacích návrzích se jedná 
v pořadí, v jakém byly představeny. 

Čl. 15 

Stáhnutý může být každý procedurální návrh, návrh rezoluce a pozměňovací návrh, pokud o něm 
ještě neproběhlo hlasování. Pokud byl návrh podpořen, může podporovatel požádat o hlasování 
o jeho projednání nebo o přijetí jako o vlastním návrhu, a to ve stejném pořadí, jako kdyby původní 
návrh stáhnutý nebyl. 

Čl. 16 

O zápis na pořadník řečníků a využití možnosti reakce nebo doplnění se delegát hlásí viditelným 
zdvižením svého hlasovacího štítku. Při vznášení poznámek a žádostí úkon doplní zvoláním názvu 
příslušné procedury dle čl. 11. 
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Kapitola VII: Hlasování 

Čl. 17 

O přijetí rezoluce, její části a o pozměňovacích návrzích se hlasuje jmenovitě: 

 Předseda postupně vyvolává všechny přítomné členy dle abecedního pořadí. Členové 
si v prvním kole hlasování vybírají ze šesti postojů: 

o Pro návrh 

o Proti návrhu 

o Pro návrh, s výhradou 

 Po ukončení hlasování má stát právo na vystoupení, ve kterém vysvětlí 
důvod svého hlasování a s ním spojenou výhradu. 

o Proti návrhu, s výhradou 

 Po ukončení hlasování má stát právo na vystoupení, ve kterém vysvětlí 
důvod svého hlasování a s ním spojenou výhradu. 

o Zdržuje se hlasování 

o Vynechává hlasování 

 Automaticky přechází do druhého kola hlasování. 

 V druhém kole si členové, kteří se rozhodli vynechat hlasování v prvním kole, vybírají 
ze dvou postojů: 

o Pro návrh 

o Proti návrhu 

 Pokud je pro návrh alespoň nadpoloviční většina všech přítomných členů a žádný ze stálých 
členů nevyužil své právo veta, návrh se přijímá. 

O všech ostatních věcech se hlasuje hromadně: 

 Předseda se táže delegátů, kdo je pro návrh a kdo je proti návrhu. Delegát, při předsedou 
zvolené možnosti, viditelně zdvihne svůj hlasovací štítek. 

 Pokud je pro návrh alespoň nadpoloviční většina všech přítomných členů, návrh se přijímá 
v souladu s čl. 12. 

Čl. 18 

Na žádost kteréhokoliv delegáta se o částech přednesených procedurálních návrhů, návrhů rezolucí 
a pozměňovacích návrhů hlasuje jednotlivě, a to pokud se jejich předkladatel proti takovému 
hlasování neohradí. 

Kapitola VIII: Jazyk 

Čl. 19 

Český a slovenský jazyk jsou oba oficiálními a pracovními jazyky zasedání Rady bezpečnosti. 

Kapitola IX: Veřejnost zasedání a zápis 

Čl. 20 

Přijaté rezoluce, společně se zprávou o jednání Rady bezpečnosti, předá předseda Rady bezpečnosti 
předsedovi PDS, který je v co nejkratší možné době zveřejní jím zvolenou cestou.
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VZOROVÁ REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN 
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JAK BÝT DIPLOMATICKÝ? 
1. Držte se své role. Během jednání je důležité neustále si uvědomovat svou 

roli delegáta a nevystupovat z ní. Ačkoli je použito slovo role, mějte na paměti, 

že se nenacházíte na jevišti, ale na půdě OSN, a Vaše chování by se od toho mělo odvíjet. 

Dívejte se lidem do očí a mluvte klidným, jasným hlasem. Pokuste se vyhnout se expresivní 

gestikulaci rukama či přehnaně zúčastněnému postoji. Také Vaše reakce by neměly být 

příliš emočně zanícené. Jinak se Vám může stát, že budete působit neseriózně a ostatní 

se k Vám podle toho mohou chovat. 

2. Nenechte se nikým vyvést z míry. I v diplomatickém prostředí se občas 

dostanete do vypjatých situací. Když se budete cítit dotčeni nebo naštváni, zhluboka 

se nadechněte a racionálně si rozmyslete, co chcete říct a udělat. Existuje mnoho metod, 

jak se rychle uklidnit a neztratit hlavu. Jednou z nich je například klidně napočítat do deseti 

a pak teprve reagovat. Někdy to může být složité, ale povede-li se Vám to, zachováte si 

profesionalitu a vyhnete se zbytečným osobním rozepřím. 

3. Soustřeďte se na fakta. Dejte si chvilku na rozmyšlenou, podívejte se 

na situaci s odstupem a vyhodnoťte relevantní fakta předtím, než do svého projevu vložíte 

nepřiměřené emoce. Nevnášejte osobní záležitosti do oficiálního jednání a pokuste se zůstat 

co nejobjektivnější. 

4. Mluvte k věci. Své myšlenky a reakce prezentujte čistě, účelově 

a jednoduše, aby nedošlo k nedorozumění ohledně toho, co chcete vyjádřit. Pomůže-li Vám 

to, sepište si osnovu a držte se jí během projevu. 

5. Nevyhledávejte konfrontace. Je zcela na místě a adekvátní být asertivní – 

naopak, je to nutnost – avšak zdržte se projevu, který by se mohl zdát zbytečně útočný nebo 

agresivní. Je lepší říct jednoduché „Ne.“ než fráze typu „To se mi snad zdá…“ nebo „Máte 

Vy vůbec tušení…“. Mějte na paměti, že hlas delegáta, na kterého právě reagujete, může 

v budoucím jednání znamenat rozdíl mezi přijetím a zamítnutím Vašeho návrhu. 

6. Nenechte se přerušit. Slušně požádejte delegáta, který Vám skočil do řeči, 

aby Vás nechal dokončit myšlenku. Po jejím vyjádření jej vyzvěte, aby přednesl svůj projev. 

7. Stůjte si za svým. Být diplomatický znamená nejenom dělat ústupky, ale taky 

vědět, kdy si stát za svým názorem. Mluvte sebevědomě a s jistotou v to, co říkáte. 
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8. Diplomat je také člověk. I když jednání se občas může zdát oproštěné 

od lidského faktoru, nezapomínejte na něj. Stanoviska, která delegáti zastávají, jsou 

oficiálními stanovisky států a nemusí mít vůbec nic společného s jejich vlastními názory. 

Je důležité si to uvědomovat nejen při jednání, ale i mimo něj. Nevytvářejte si zbytečně 

averzi a nerozdmýchávejte osobní spory s lidmi na základě státu, který zastupují. Využijte 

doprovodných programů a socializací k poznání delegátů jako osobností, kterými jsou 

v běžném životě. 

 

Diplomacie je především o vytváření a udržování vztahů nejen mezi státy, ale i mezi 

diplomaty samotnými. Buďte proto milí, otevření poznání a jděte příležitostem naproti. 

 

 

DRESS CODE 
Pro tuto minisimulaci není předepsán striktní dress code, avšak doporučujeme zvolit 

business formal nebo business casual. A jelikož zásady „simulačního oblékání“ mohou být 

někdy matoucí, zde je pár rad, jak dress code zvládnout elegantně a s grácií. 

 

 

  



Diplomacie, dress code  Historická simulace, 19. února 2018 

Plzeňská diplomatická simulace  19 

Dámy nic nezkazí tmavým kostýmkem. Vhodná je varianta kalhotová i varianta 

se sukní. Důležité je však myslet na správnou délku sukně, která by vsedě neměla končit 

výš než jednu šířku dlaně nad koleny. Příliš krátká sukně může působit neprofesionálně 

a zkazit tak první dojem. Košile či blůza by měla mít límeček a je vhodné volit jemnější 

odstíny bez příliš nápadného vzoru. Lodičky s podpatkem nejsou nutností, dobré je ale dbát 

na to, aby špička boty byla uzavřená a případný podpatek nepřesahoval 10 cm. 

Celkově se snažte působit čistým a elegantním dojmem, který můžete podtrhnout ne příliš 

křiklavým doplňkem, jako je spona do vlasů, náušnice nebo hodinky. 

I když se i při volbě doplňků obyčejně vyplatí vsadit na jednoduchost, zde 

je Váš prostor pro osobitý šmrnc. Například designová brož je doplňkem, kterým 

rozhodně zaujmete. 

 

Pánové by se měli držet obleku. Nejlépe tmavého, formálního obleku, do kterého 

je jasnou volbou světlá košile bez vzoru či s velmi drobným a nenápadným vzorem. Kravata, 

nebo motýlek by také neměly chybět. Celý komplet nejlépe doplní tmavá lakovaná obuv. 

Máte-li chuť doladit svůj outfit do posledního puntíku, skvělou volbou jsou elegantní hodinky, 

barevně sladěný kapesníček, kravatová spona či manžetové knoflíčky. 

Pokud však doma zrovna nemáte slonovinou vykládané manžetové knoflíčky, 

nezoufejte. Důležité je především být upravený a nezapomínat na 3 jednoduchá pravidla: 

1. Košile má být zastrčená v kalhotách. 

2. Sako patří na tělo a ne na opěradlo židle. 

3. Vstoje je horní knoflík saka zapnutý. Pokud je jich více, spodní zůstává rozepnutý. 

Budete-li se jich držet, máte z půlky vyhráno! 
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POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE 
Doufáme, že se vám dnešní simulace líbila, a na závěr bychom vás rádi pozvali 

na některé další akce PDS. 

 

 Simulace Valného shromáždění OSN – naše vlajková loď. Šestidenní 

simulace, která se každoročně koná začátkem září v Plzni. Můžete se těšit na jednání 

v jednom ze čtyř připravovaných výborů, a to buď v českém, nebo anglickém jazyce. 

Kromě toho však bude připraveno mnoho zajímavých kulturních akcí, workshopů, diskusí 

s akademiky i politiky a mnoho dalšího! 

 

 Jednodenní minisimulace v Brně a Olomouci – Pokud se vám dnešní 

simulace líbila, neváhejte a doražte i na jednu z dalších simulací, přičemž pro vás již pilně 

připravujeme jednání jak o historickém, tak o fiktivním konfliktu. 

 

 PDS Jam – Oprašte své kytary, klavíry, zpěvníky a další nástroje a pojďte si 

s námi zajamovat! Být muzikantem samozřejmě není podmínkou, můžete si jít jenom 

popovídat a užívat si příjemnou, méně formální atmosféru. 

 

Sledujte nás také na Facebooku a Instagramu, kde vás budeme informovat o veškerých 

podrobnostech a zajímavostech z dílny Plzeňské diplomatické simulace! 

Plzeňská diplomatická simulace 
Simulace Plzeň, z. s. 
Zelenohorská 186/10, 326 00  Plzeň 
IČO: 056 93 055 
 

 
 
web: www.simulaceplzen.cz 
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