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Kapitola I – Obecná ustanovení 
Čl. 1 - Zasedání 
Zasedání Rady bezpečnosti svolává, zahajuje i ukončuje její předseda. 

Čl. 2 – Složení Rady bezpečnosti 
Radu bezpečnosti tvoří patnáct členů. Stálými členy jsou Čína, Francie, Rusko, 
Spojené království a Spojené státy americké. 

Čl. 3 – Kvórum 
Jednání je zahájeno, jestliže je na zasedání přítomno alespoň devět členů Rady 
bezpečnosti. Klesne-li v průběhu zasedání počet zapsaných členů pod devět, jednání 
se přerušuje po dobu, než bude toto kvórum opět naplněno. 

Čl. 4 – Předsedající 
Předsedajícím se rozumí ten člen předsednictva UNSC, jenž v danou chvíli řídí 
jednání. 

Čl. 5 – Pravomoci předsedajícího 
Předsedající je oprávněn řídit diskuzi, udělovat či odebírat slovo, dohlížet na 
dodržování jednacího řádu, zahajovat a provádět hlasování, vyhlašovat jeho výsledky, 
rozhodovat o přerušení jednání, rozhodovat o dalších institutech jednání a 
rozhodovat i v ostatních případech zde neuvedených. 

Kapitola II – Průběh jednání 
Čl. 6 - Jednání 
Předsedající otevírá pořadník řečníků, do nějž je následně možné se přihlásit 
zřetelným zdvihnutím hlasovacího štítku, přičemž každý člen Rady bezpečnosti zde 
může být v jednu chvíli zapsán pouze jednou. Na základě pořadníku řečníků 
předsedající uděluje členům Rady bezpečnosti slovo k projevu.  

Čl. 7 – Změna formátu jednání 
Předsedající se může v případě potřeby či na žádost členů Rady bezpečnosti odchýlit 
od pořadníku řečníků a udělovat slovo k projevu dle jiného klíče. 

Čl. 8 – Projev 
Projevem se rozumí takové vystoupení člena Rady bezpečnosti, ve kterém se 
vyjadřuje k projednávané otázce, souvisejícím dokumentům, návrhům a dalším 
okolnostem jednání. 

Čl. 9 – Reakce 
Na projev lze reagovat. O reakci se žádá zřetelným překřížením rukou v průběhu 
projevu, na který chce člen Rady bezpečnosti reagovat. Povoleny jsou nejvýše dvě 
reakce na projev, není-li určeno jinak. Reakce na reakci přípustná není. 

Čl. 10 – Žádost o vysvětlení 
Bylo-li při jednání užito pro člena Rady bezpečnosti neznámého termínu, není-li 
zřejmý výklad některého ustanovení jednacího řádu či není-li jasná některá okolnost 
jednání, lze požádat předsednictvo o jejich vysvětlení. Žádost se podává zřetelným 
vytvoření písmene „V“ zdvihnutými dlaněmi. Předsedající vyčká na skončení 
probíhajícího projevu, následně podavatele vyslechne a vysvětlení buď sám poskytne, 
nebo umožní některému členu Rady bezpečnosti s vysvětlením vystoupit. 
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Čl. 11 – Technická poznámka 
Na podmínky technicky ztěžující jednání upozorňuje technická poznámka. Podává se 
kdykoli zřetelným vytvořením písmene „T“ zdvihnutými dlaněmi. Předsedající bez 
prodlení podavatele poznámky vyslechne a zajistí nápravu. Mezi podmínky 
technicky ztěžující jednání se řadí například přílišný hluk či nedostatečná hlasitost 
řečníka, chlad, horko, nečitelnost textu apod. 

Čl. 12 – Námitka na porušení jednacího řádu 
Člen Rady bezpečnosti může vznést námitku vůči porušení jednacího řádu. Podává 
se zřetelným vytvoření písmene „T“ zdvihnutými dlaněmi. Předsedající podavatele 
námitky bezodkladně vyslechne. Ukáže-li se námitka důvodnou, zajistí nápravu. 

Čl. 13 – Přerušení jednání 
Jednání Rady bezpečnosti lze přerušit. Návrh na přerušení jednání se podává při 
projevu a musí obsahovat žádanou dobu trvání přerušení jednání. O návrhu 
předsedající nechá hlasovat, či sám rozhodne. Jednání může přerušit i z vlastní vůle. 

Kapitola III – Rezoluce 
Čl. 14 – Rezoluce 
Rezoluce je závazný dokument, kterým se Rada bezpečnosti vyjadřuje k projednávané 
otázce a určuje prostředky, kterými ji hodlá řešit. 

Čl. 15 – Návrh rezoluce 
Návrh rezoluce musí být podán předsedajícímu v předepsané písemné formě. 
Předsedající po kontrole formálních náležitostí a zapracování návrhu oznámí, že byl 
předložen návrh dokumentu k projednávané otázce. Návrh rezoluce má právě 
jednoho předkladatele a nejméně tři garanty.  

Čl. 16 – Jednání o návrhu rezoluce 
Po předložení návrhu rezoluce předsedající nejdříve vyzve předkladatele 
k představení návrhu. Poté se otevírá nový pořadník řečníků a projevy se od té doby 
musí týkat pouze předloženého návrhu rezoluce. Projednávání předloženého návrhu 
rezoluce se ukončuje buď stažením rezoluce, nebo hlasováním o přijetí rezoluce. Do 
ukončení projednávání návrhu rezoluce není možné předložit nový návrh rezoluce. 

Čl. 17 – Pozměňovací návrh 
V průběhu projednávání návrhu rezoluce může Rada bezpečnosti přijímat 
pozměňovací návrhy k návrhu rezoluce, jimiž se přidávají, odstraňují nebo mění části 
jejího znění, přičemž v rámci projednávání jednoho návrhu rezoluce může být 
předloženo a projednáváno více pozměňovacích návrhů zároveň. 

Čl. 18 – Předložení pozměňovacího návrhu 
Pozměňovací návrh musí být podán předsedajícímu v předepsané písemné formě. 
Předsedající po kontrole formálních náležitostí a zapracování pozměňovacího návrhu 
oznámí, že byl předložen pozměňovací návrh daného člena Rady bezpečnosti. Ten jej 
může představit ve svém projevu. Pozměňovací návrh má právě jednoho 
předkladatele a nejméně tři garanty. 

Čl. 19 – Jednání o pozměňovacím návrhu 
Projednávání předloženého pozměňovacího návrhu se ukončuje buď stažením 
pozměňovacího návrhu, nebo hlasováním o jeho přijetí. 

Čl. 20 – Stažení návrhu 
Návrh rezoluce i pozměňovací návrh může kdykoliv stáhnout jejich předkladatel. Ke 
stažení rovněž dochází, když počet garantů klesne pod tři. V takovém případě se 
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nejdříve předsedající zeptá členů Rady bezpečnosti, zda si nepřeje být někdo připsán 
na seznam garantů. 

Čl. 21 – Zapsání a vymazání ze seznamu garantů 
Člen Rady bezpečnosti může kdykoliv během svého projevu požádat o zapsání na 
seznam garantů. S tím musí souhlasit předkladatel i stávající garanti. Rovněž může 
během svého projevu požádat o vymazání ze seznamu garantů. 

 

Kapitola IV – Hlasování 
Čl. 22 – Začátek hlasování 
Hlasování může navrhnout ve svém projevu každý člen Rady bezpečnosti. O návrhu 
předsedající nechá hlasovat, či sám rozhodne. Hlasování může zahájit i z vlastní vůle. 

Čl. 23 – Průběh hlasování 
Hlasování probíhá tak, že předsedající zopakuje znění předloženého návrhu a nechá 
o něm hlasovat. Po ukončení hlasování se předsedající dotáže, zdali si některý z členů 
Rady bezpečnosti přeje prohlásit hlasování za zmatečné. Stane-li se tak, na základě 
předloženého zdůvodnění pak rozhodne, zda hlasování za zmatečné uzná a nechá 
zopakovat. Požadavek na změnu svého hlasování je přijatelný důvod pro zmatečnost. 
Není-li dalších žádostí, předsedající vyhlásí výsledky hlasování. 

Čl. 24 – Forma hlasování 
Hlasuje se zvednutím hlasovacího štítku na výzvu předsedajícího. Výjimkou je 
hlasování o přijetí návrhu rezoluce, při kterém předsedající vyvolává členy Rady 
bezpečnosti v abecedním pořadí a ti se vyjadřují slovy „pro návrh“ či „proti návrhu“. 
Jiný projev je považován za zdržení se hlasování. 

Čl. 25 – Potřebná většina 
Pro přijetí návrhu hlasování musí hlasovat nejméně devět členů Rady bezpečnosti a 
žádný stálý člen se nesmí vyslovit proti návrhu. V opačném případě není návrh přijat. 
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Pražský studentský summit 
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt existující od roku 1995. 
Každoročně vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných 
globálních tématech, a to především prostřednictvím simulace jednání čtyř klíčových 
mezinárodních organizací – OSN, NATO, EU a OBSE.  
 
 

 

 
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) 
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a 
vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Dnes kombinuje vzdělávací projekty pro 
studenty s výzkumnou a popularizační činností a působí také v Bělorusku a na 
Ukrajině, kde podporuje rozvoj občanské společnosti. Není spjatá s žádnou 
politickou stranou ani ideologií. 
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Jednací řád slouží jako vzdělávací podklad pro Regionální simulace Rady bezpečnosti 
OSN, které probíhají v roce 2017 v rámci Pražského studentského summitu a jsou 
určeny žákům 8. a 9. ročníků ŽŠ nebo odpovídajících ročníků gymnázií. 
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