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Kdo nepíše s námi... 

Ze života sekretariátníka

Barbora Obračajová
šéfredaktorka Chronicle

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

říká se, že slavnostní zahájení je krásné 
navenek, zatímco smysl zakončení míří 
hlavně dovnitř projektu. Když jsem 
skoro před rokem přijímala výzvu ve-
dení tohoto listu, málem bych nevěřila, 
že tyto řádky kdy budu psát. A přesto – 
o 11 čísel a 7 měsíců později nás již dnes 
odpoledne čeká závěrečná ceremonie se 
vším pláčem, děkováním, oceňováním, 
loučením se a radostí z dobře vykonané 
práce. Věřím, že konference byla pro 
každého z vás dechberoucím zážitkem, 
ať už jste zastávali jakékoliv stanovisko. 
Ba snad se vám ani nebude chtít projekt 
opustit. Tolik jste se naučili, ale mládí, 
elán a hlad po vědění vám nedá pokoj. 
Staňte se proto na podzim znovu dele-
gátem, anebo – ještě lépe – jako vyso-
koškoláci využijte příležitosti a přihlaste 
se do sekretariátu, do skupinky, na které 
celý Summit stojí a padá.

Prosím přejděte se shovívavými 
úsměvy mou bezbřehou nostalgii a do-
volte mi toto číslo věnovat sekretariátu, 
šedesátce dobrovolníků, která spolu ka-
ždým rokem staví mosty pro vzdělání 
a inspiraci. Zahrnuje rozmanitou paletu 
mladých lidí – s trochou nadsázky je 
mezi námi jeden budoucí jaderný fyzik, 
hrstka businessmanů a asi padesátka 
právníků. Mnoho měsíců jsme spolu 
pracovali, smáli se a mnoho toho zažili. 
Proto se přidejte, můžete se toho spoustu 
naučit a zjistit, že je toho ve vás daleko 
víc, než jste si kdy představovali. Nee-
xistuje nic takového jako špatný sekre-
tariátník a největší chyba je vzdát to už 
na začátku.

A nezapomeňte: jeden ročník Praž-
ského studentského summitu – hádejte 
co – nestačí!

archiv

Jednání nad předloženými dokumenty se z pravidla nese v relativně 
konfliktní atmosféře. Co je černé na bílém se totiž mnohem snadněji 
komentuje a samozřejmě i kritizuje.

Tato kritika je často zdrcující a předkla-
datele i garanty žene příval tvrdých 
vyjádření do defenzivy. Rezignují nad 

obhajobou a na jakýkoli negativní podmět za-
čnou záhy reagovat pouze slovy: „pokud se 
vám to nelíbí, předložte pozměňovací návrh“. 
Dříve či později je tato výzva skutečně vy-
slyšena a pokud navrhovaná změna není ku 
prospěchu věci, nastává kritický moment. Je 
možné, že jsou pisatelé dokumentu už tak 
ubiti, že nechají raději věc projít, jen aby ko-
nečně „měli pokoj“.

Přijetí nesmyslné změny, či změny, která 
dává smysl jen předkladateli, je nicméně 
ústupkem na šikmou plochu končící v jámě 
plné dalších a dalších podobných pokusů. 
V součtu může dojít k naprostému zkomolení 
původního textu. Předkladatelé dokumentů 
by proto měli být před každým pozměňují-
cím návrhem na pozoru a pečlivě zvažovat 

jeho potenciální důsledky. Toto pravidlo platí 
zvláště v těch orgánech Modelu OSN, kde 
předkladatelé ani garanti nemohou po přijetí 
pozměňovacího návrhu od dokumentu od-
stoupit. Pokud tedy nechají svůj návrh zcela 
na pospas plénu, je dosti pravděpodobné, že 
na něm v závěru poznají jen svá vlastní jména.

Existuje samozřejmě i opačný extrém, kdy 
předkladatelé a priori odmítají každou změnu, 
někdy dokonce i ty zcela formální. Takový 
postoj nejčastěji ukazuje na komunikační ne-
dostatky obou stran, které si zkrátka neumí 
vysvětlit, že obě táhnou za stejný provaz smě-
řující k co nejkvalitnějšímu textu. 

K problematice dokumentů zbývá dodat 
ještě jednu věc: kvantita zde jde často proti 
kvalitě. Skutečně není nutné podávat pozmě-
ňovací návrh pro každou větu zvlášť – snažte 
se řídit logickými obsahovými celky, což 
» pokračování na str. 3

Tentokrát nahlédneme do zákulisí projektu společně s organizačním 
koordinátorem Ondřejem Novákem, jehož práce je pro delegáty nevi-
ditelná, ale přesto tak esenciální, že by bez ní projekt nemohl fungovat. 
Je to člověk, který během konference téměř nevychází z Kongresového 
centra a je zahlcen změtí checklistů. Přesto svůj čas projektu věnuje rád, 
vrací se mu totiž nadmíru štědře v podobě zkušeností. 

Funkce organizačního koordinátora by 
se možná měla přejmenovat na pro-
dukčního. Jedná se o organizaci na 

place. Definice této pozice je celkem volná, 

hodně to závisí na tom, jak je člověk inici-
ativní. Je to pak asi částečně mojí povahou, 
že mám tendenci anektovat různé sféry vlivu 
» pokračování na str. 4
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Jan Kotara   
Model NATO

1. Věřím, že mantinely prezidentských pra-
vomocí tak, jak jsou zachyceny v ústavě, jsou 
nastaveny správně. Česká republika je stále 
velice mladou demokracií a značnou část pro-
blémů s tímto spojených považuji za porodní 
bolesti, kterými si musí každá země na cestě za 
svobodou projít, což je ovšem nikdy nekončící 
proces. A pokud měnit, tak jedině oslabovat.

2. Argumentace ze strany turecké vládní garni-
tury, která zakazuje zmíněná média z důvodu 
protivládních příspěvků, mi přijde zcestná. 
Ačkoliv to zní absurdně, tweety či selfies v 
podstatě patří mezi moderní prvky svobody 
slova. Je smutné, že taková omezení přichá-
zejí ze země, která se snaží do světa prodat 
svou demokratizační image. Vyjma napros-
tého odsouzení těchto restrikcí v žádnou větší 
mezinárodní odpověď nevěřím. 

Kristýna Kloboučníková    
Model EU

1. Česká republika bude mít vzhledem ke 
svému dlouhodobému vztahu k izraelskému 
státu značně komplikovanou pozici při pod-
poře vzniku samostatného palestinského 
státu. Myslím si, že jeho přijetí do OSN by 
měly předcházet bilaterální smlouvy s Izra-
elem. Je otázkou, zdali by přijetí Palestiny 
do OSN nemohlo pomoci k perspektivnímu 
dialogu mezi oběma státy. 

2. Důsledkem tohoto rozhodnutí by měla 
být reakce mezinárodního společenství, 
které odsoudí takové počínání jako porušení 
lidských práv. Svoboda projevu a právo na 
informace by neměly být omezovány žád-
ným státem, natož státem, který se cítí být 
státem evropským, což by mělo obnášet zto-
tožnění se se základními demokratickými 
hodnotami a respektováním lidských práv.  

Frantislav Novotný  
Model OSN

1. Nemyslím si, že pravomoci prezidenta by 
se měly výrazně měnit. Naše ústava funguje 
na principu brzd a rovnováh. Pokud by se 
„přiškrtily“, vláda by nebyla dostatečně kon-
trolována. Naopak na přesunutí větší moci 
na stranu prezidenta nejsou podle mě čeští 
voliči připraveni. Nicméně, minulý rok nám 
prezident Zeman ukázal, že naše ústava se dá 
vykládat různě. Tudíž by se mělo uvažovat 
o přidání například lhůt pro jednání.

2. Měl by mít. V tomto případě jde podle 
mě o jasné omezení svobody slova a Evrop-
ská unie musí dát jasně najevo, že s tímto 
režimem nemůže dál vést přístupové roz-
hovory. Každopádně zvyšující se celkové 
omezování lidských práv bude Turecko 
pouze oddalovat od politické integrace se 
západním světem.

Michaela Vlasáková
Model OSN

1. Měly by být lépe specifikovány pravo-
moci prezidenta, aby nebyly natolik zne-
užívány jako doposud. Důležité je si taky 
uvědomit, že po zanesení přímé volby pre-
zidenta do Ústavy se náš stát stal polopre-
zidentskou republikou. Prezident si navíc 
musí uvědomovat, že by měl, stejně jako 
tomu bylo v historii, zastávat převážně re-
prezentativní funkci.  

2.Turecko se tímto rozhodnutím jen uza-
vře světu. Obecně jakékoliv zakazování 
sociální sítě je proti základním principům 
svobody. Zůstává nám ale otázka, jaký ná-
sledek to bude mít na mladé občany, kteří 
s velkou pravděpodobností začnou využívat 
Twitter nelegálně. Dopad bude mít toto roz-
hodnutí i na Twitter samotný.  

Úhel pohledu
1) Mělo by v ČR dojít k posilování či 
oslabování pravomocí prezidenta? 

2) Myslíte si, že rozhodnutí tureckého 
prezidenta zakázat YouTube a Twitter 
bude mít nějaký mezinárodní přesah? Úhel pohledu

Kdo nepíše s námi, píše 
proti nám?
Ze života sekretariátníka: 
Ondřej Novák

Zaostřeno na: 
Soupeření o Antarktidu

International: 
The leaders of tomorrow

Model OSN
Model NATO 
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Perličky
Fotogalerie
Právo: 
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» pokračování ze str. 1
značně ulehčí plénu orientaci ve vašich zámě-
rech. Zároveň je důležité počítat s dokumen-
tem jako celkem a kontrolovat, zda změnou 
v prvním odstavci nevezmete smysl větě v od-
stavci posledním.

Dokumentu, potažmo jeho předkladateli 
příliš nepomůže ani velké množství garantů. 
Samozřejmě, je-li seznam oficiálních podpo-
rovatelů textu sloních rozměrů, může se zdát, 
že je tento text skutečně konsensuální. Nic-
méně v praxi je takový blok pro ostatní spíše 
odstrašující. Vyvolává pocit, že o věci je díky 
mohutné deklarované podpoře již rozhodnuto 
a hlasování bude jen formalita. Zbytek pléna 
se tomuto začne instinktivně stavět na odpor. 
Mnozí z garantů navíc ani nemusí být při psaní 
dokumentu aktivně zapojeni a při přímé kon-
frontaci třeba i změní názor či nezvládnou věc 
vůbec obhájit a vysvětlit. Předkladatelé navíc 
riskují zmenšení manévrovacího prostoru, 
neboť se vždy budou muset ohlížet na názory 
celého zástupu garantů. Ten se navíc může 
chovat dost nevyzpytatelně.

Co samotný průběh vyjednávání? Nutno 
si přiznat, že technologicky dobře vybavení 
delegáti jsou zde mírně ve výhodě, protože 
mohou zaujmout pozici přímo za klávesnicí, 
na které se aktuálně píšou dějiny jejich or-
gánu. Královské postavení má také ten, kdo 
text diktuje, ostatní pak sekundují nebo se 
jen dívají. Nicméně i tak stojí za to být pří-
tomen a získat si na dokument názor ještě 
než bude představen oficiálně. Zároveň jde 
o moment, kdy mají zastánci největší šanci 
reagovat na požadavky okolí, ať už jejich 
inkorporací či snahou vyvrátit je protiar-
gumenty. Každopádně osudem všech, kteří 
převezmou iniciativu, zůstává vysvětlování. 
Musí plénu objasnit motivaci všech navrho-
vaných opatření a jejich dopady. Omezit se 

jen na to, proč by ostatní neměli být proti, 
ale nestačí. Je to přesně naopak, cílem je 
přesvědčit ostatní, proč by měli být pro, proč 
je dokument v předloženém znění v jejich 
zájmu. V tomto ohledu je nutné spolehnout 
se především na empatii a znalost dřívěj-

ších postojů ostatních delegátů. Protože ač 
je to někdy k vzteku, sebelepší dokument 
si sebelepší delegát vyzbrojen sebelepšími 
argumenty nemůže odhlasovat sám.

BARBORA BEČVÁŘOVÁ

... píše proti nám? 
SOFT SKILLS

U nás získáte:
•  

 možnost účasti v rozvojových programech 

 

Connectin G  a Connectin G  +

•   
prostor pro své nápady

•   
možnosti osobního rozvoje a kariérního růstu

•   
práci u stabilní a dynamické společnosti

  
zaměstnanecké benefity a bankovní výhody

Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete 

 

na www.kb.cz.

Vytvořte si vlastní profil a sledujte nabídku veškerých 
 

pozic skupiny Société Générale na  
https://careers.societegenerale.com/

.

800 521 521
www.kb.czNAJDĚTE 

SI SPRÁVNÝ FLEK
V KOMERČCE

archiv
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Ze života sekretariátníka: Ondřej Novák
» pokračování ze str. 1
a taky částečně hromadit práci a moc. Když mi 
tuto funkci předávali, nic mi k tomu neřekli. 
Jen mě povzbudili, ať se toho nebojím, že vše 
bude v klidu. A zpětně zjišťuji, že to bylo nej-
lepší, co mi mohli říct. Kdybych totiž věděl, 
co všechno budu mít na starost, tak bych od 
toho byl utekl.

Jsem hrozně rád, že jsem dostal na starost 
stejnou pozici znova i letos. Teď už nad vším 
můžu přemýšlet dopředu, vím, jak na co jít, co 
zlepšit, dokážu identifikovat problémy s před-
stihem. Mám prostor přemýšlet, jak vše po-
sunout dál, tak aby vše fungovalo efektivněji. 

SUMMIT Z PERSPEKTIVY  
ORGANIZÁTORA
Summit není jen to, co vidí delegáti. Věřím, 
že je jedno, jaký obor člověk studuje, vždy 
si najde na Summitu přímé uplatnění.  Buď 
se zaměstná v orgánové části, nebo v back 
office, kde si vlastně může vyzkoušet úplně 
všechno. Navíc se tam dá přinést hodně no-
vinek, kterým je projekt vždy otevřený. Člo-
věk má možnost vyzkoušet si práci ze svého 
oboru v reálu a to se vším všudy. Kdyby 
člověk pracoval ve firmě, tak se k podobné 
pozici dostane až po deseti letech. Komu se 
poštěstí, aby potom, co rok pracuje v redakci, 
mohl vést noviny – Chronicle. Pak má na 
svědomí celý proces výroby – od obsahu až 
k tisku a sázení. Navíc se potom může kouk-
nout na produkt své práce. Je to velká škola. 

JEDEME KONFERENCI
Organizace akce začíná s velkým předsti-
hem. Řeší se prostory, musí být objed-
nány všechny služby, které se řeší externě. 
V předkonferenčním týdnu jsem neustále 
v kanceláři a připravuji řadu drobností: 
rozpisy, bannery, tiskárny, internety. Vel-
kou část práce představuje komunikace se 
sekretariátem: srazy a školení. Doprava se 
musí zkoordinovat, aby byla co nejekono-
mičtější. Musí se hodně plánovat, aby se co 
nejvíc využilo lidských zdrojů. Je spousta 
práce i s detaily, například jak mají být 
postaveny stoly v jednotlivých jednacích 
místnostech. Když je možnost vše zařídit, 
tak aby to dokonale vyhovovalo, má smysl 
na to vynaložit co nejvíc energie. Zahájení 
je nejnáročnější, je to to první, co uvidí 
delegáti z konference. Je potřeba, aby vše 
mělo správnou úroveň. Nejsme totiž projekt 
v plenkách.

Letos jsem hodně času strávil inovacemi. 
Novinkou třeba byl nový interní komuni-
kační nástroj: vysílačky. Což hodnotím jako 
smysluplnou věc, která zjednodušila orga-
nizaci. Člověk totiž počítá každý krok, ob-
zvlášť v rozlehlém KCP. 

A ZA ROK UŽ PODVACÁTÉ
Summit už má za sebou téměř dvacet let 
existence a věci se tu nedělají na koleni. Už 
jsme dál, bavíme se o detailech, které jsou 
potom na projektu hrozně vidět. Nechci, aby 
pokažené drobnosti vrhaly špatné světlo na 
celý přípravný tým. Dvacátý ročník se bude 
snažit zmapovat cestu, kterou si projekt pro-
šel. Cílem bude ukázat rozmanitost a smysl 
projektu. Hlavně si ho však společně uži-
jeme, tak jako je tomu každý rok.

ZPRACOVALA 
MICHAELA ŠRÁMKOVÁ

archiv
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Soupeření o Antarktidu
Sporná území jsou taková území, na která si nárokuje právo více 
států. Jedná se především o oblasti s bohatým náboženským a etnic-
kým pozadím, jako jsou Kavkaz a Balkán. Dalšími bouřlivými regi-
ony jsou Západní břeh Jordánu, který sužují rozepře mezi Palestinci 
a Izraelci, nebo například Západní Sahara. Dnes se zaměříme na 
území, které nad ostatními vyniká nejen svou rozlohou, ale i tím, že 
místní drsné podmínky neumožňují trvalé osídlení. 

Nejjižnější kontinent je podle meziná-
rodní Smlouvy o Antarktidě z roku 
1959 považován za politicky neu-

trální území. Tento zvláštní právní režim 
má zajistit čtvrtému největšímu kontinentu 
nedotknutelnost. Tedy platí, že Antarktida 
má být využívána pouze pro mírové účely 
a území této rozsáhle pevniny nesmí být 
zneužito k pokusům s jadernými zbraněmi 
a k jakékoliv jiné vojenské činnosti. 

Otázka územní svrchovanosti je však ve 
smlouvě velmi spoře vymezena. Obtížnost 

konečného právního uspořádání tohoto pro-
blému je navíc prohloubena tím, že sedm 
států, mezi nimi Spojené království, Francie, 
Norsko, Austrálie, Nový Zéland, Argentina 
a Chile, si v období posledních padesáti let na 
základě jednostranných aktů svévolně rozdě-
lily Antarktidu na územní sektory a nad nimi 
vyhlásily svou svrchovanost. V případě, že 
by přes půl století stará dohoda byla smetena 
ze stolu, jsou tyto státy připraveny použít vo-
jenské síly, aby si zabraly strategické oblasti 
bohaté na nerostné suroviny a ryby. 

Na podzim 2007 Londýn oznámil, že 
bude usilovat o uznání svých nároků 
v Antarktidě, které vyčíslil na milion 
kilometrů čtverečních. Toto prohlášení 
pobouřilo Chile a Argentinu, jejichž ná-
roky se s těmi britskými překrývají. Právě 
mezi třemi zmíněnými státy už posledních 
několik desítek let probíhá bizarní závod 
o bílý kontinent. Třeba Argentina se zvi-
ditelnila honbou za ziskem všemožných 
prvenství, jako je například první svatba 
a první narozené dítě na antarktickém 
území. 

V současnosti však největší hrozbu pro 
zdejší unikátní ekosystém představuje 
cestovní ruch, lov ryb a těžba. K regulaci 
těchto vážných nebezpečí mají přispět 
jednotlivé mezinárodní dohody. Ty ale 
neobsahují žádné donucovací prostředky. 

MICHAELA ŠRÁMKOVÁ

Many projects such as the Prague Student Summit take place all 
over the world. There are many varieties, but all of them are ba-
sed on the same thing – simulation of one international organiza-
tion, most frequently the UN. Even though the projects can seem 
quite similar, the exact opposite is what’s right – every one of them 
is unique and has its own special value that differentiates it from 
others. And I attended one of them.

Become the leader of tomorrow – 
RIMUN 2014 was this year’s motto 
of Reims International Model United 

Nations Conference, which you can find in 
the beautiful and historical campus of the 
Ancient Collège des Jésuites. The RIMUN 
conference, whose patron is Daniel Rondeau, 
French ambassador at UNESCO, gives the 
delegates an amazing opportunity to debate 
in English and allows them to network with 
students from the regional campuses of Sci-
ences Po Paris or even with some other major 
European universities.

There was an opening ceremony, at the be-
ginning of which a special guest speaker Mr. 
Zaki Laïdi, professor and director of research 
at the Centre of European Studies at Sciences 
Po Paris, gave an inauguration speech. The 
main theme of the speech was “Multipola-
rity without multilateralism” and he started 
it with a well-placed jab at the French former 
president and his lack of English skills.

Two days were assigned just for the nego-
tiations behind closed doors and more than 
ten committees were involved - committees 
such as principal UN organs, General As-

sembly committees, UN committees and 
councils or other bodies, for instance EU, 
WTO and United Nations Children’s fund. 
All the discussions were led on a high level 
of proficiency. They were also filled with 
great figures of speech and well exchanged 
points of views. However, the most impor-
tant was the shared consensus that consis-
ted of accepted resolutions. The way to get 
there was anything but easy. The delegates 
were overwhelmed and had hard time ne-
gotiating. Fox example when the issue of 
LGBT people in Human Rights Council ne-
eded to be discussed.

The participants also got the chance to 
arrange meetings and discuss their strate-
gies during some informal additional pro-
grams. On Friday night, Reims students and 
RIMUN delegates took their “meeting” into 
a club called Atrium and turned the Oscar-
-themed night into a night they would never 
forget. And Saturday they spent in the name 
of tradition of Pub crawling. 

RIMUN was one big challenge for me and 
I appreciate the experience I was given. Be-
sides the language skills, I got to learn more 

about other cultures and the school system 
(which is completely different from ours) 
and yet as far as I am concerned, the people 
I met there are the part I value the most, 
because those were the people I share my 
interests with. 

That said it does not make any difference 
if you decide to go to Reims or London or 
somewhere else. Either way, it is always 
worth it!

BARBORA OHNOUTKOVÁ
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Rada bezpečnosti – UNSC

Známé rčení tvrdí, že třetí den bývá kri-
tický. V případě Rady bezpečnosti by 
spíše mohlo platit, že druhý jednací 

den bývá krizový. A to dokonce ve všech 
významech tohoto slova. První jednací 
den konference byl uzavřen odhlasováním 
rezoluce o situaci na Ukrajině. Díky origi-
nálnímu využití článku 6 Charty OSN bylo 
ovšem Ruské federaci znemožněno využití 
jejího práva veta a tato nestandardní situ-
ace pak ovlivňovala i většinu nedělního 
jednání.

KRIZE VSKUTKU KRIZOVÁ
Na začátek nového jednacího dne se Rada 
bezpečnosti zaměřila na nový bod agendy 
zohledňující situaci v Demokratické repub-
lice Kongo. V průběhu dopoledne se ale 
objevily zprávy o závažném zhoršení bez-
pečnostní situace ve Středoafrické repub-
lice. Část států, v čele s Francií, Spojenými 
státy a Jižní Koreou, považovala za nutné 
projednat možnou intervenci do postižené 
oblasti. Oproti nim se do opozice zařadila 
koalice Ruské federace, Čínské lidové re-
publiky a Guatemaly, jejichž zástupci ne-
považovali Radu bezpečnosti za instituci 
vhodnou k projednávání těchto otázek.

K projednání krize se tak Rada bezpeč-
nosti dostala až se znatelným zpožděním. 
Diskutovalo se zejména o rozdělení pravo-
mocí při případném zásahu mezi Evropskou 
unii, v čele s Francií, a členskými státy Af-
rické unie. Postupem času se však jednání 
začalo ubírat čím dál konstruktivnějším 
směrem a neslo se ve znamení práce na 
předložené rezoluci. Ta, ačkoliv byla před-
mětem bouřlivých jednání, se nakonec stala 

konsenzuální reakcí Rady bezpečnosti na 
eskalující krizi a podpořila vojenský a hu-
manitární zásah Evropské unie a Africké 
unie do Středoafrické republiky. Vskutku 
kritické krizové jednání tak v době uzávěrky 
tohoto čísla spělo ke šťastnému konci a zdá 
se tak, že delegáti jsou schopni reagovat i na 
ty nejprudší světové události.

DOMINIK PRESL

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Druhý jednací den již bylo výrazně 
poznat, že první den druhému před-
cházel. To nám dává doufat v nad-

cházející den třetí. Delegáti se sice trousili 
jako švábi na pivo a jednání tak bylo po 
ránu trošku pomalejší, za chvíli ale dora-
zila naprostá většina našich drahých, a tak 
mohl další náramně plodný den proběhnout 
v klidu a pohodě. 

V jednání jsme navázali na rozpraco-
vanou tématiku zahraničních pracovníků 
a ukázalo se, že jde o problematiku na-
nejvýše zajímavou a důležitou. Zvláště 

delegátka Severokorejské lidově demo-
kratické republiky projevila velký zápal, 
nikoli však plic, ale pro debatu. V ní se 
bránila mnoha narážkám ze strany Spo-
jených států amerických, Japonska a dal-
ších. V kontextu dobře rozběhnutého 
jednání se nastalá krize v Severoafrické 
republice stala skutečně krizí a v roko-
vání nastal zlom, kdy mnoho do té doby 
aktivních delegátů ztratilo dech. Problému 
se nicméně delegáti v Hospodářské a so-
ciální radě věnovali pečlivě, dokonce po-
žádali o pomoc i jiné orgány včetně Rady 

pro lidská práva, která se touto krizí vůbec 
nezabývala. Návštěva z Rady bezpečnosti 
přišla v podobě urostlého vousatého mís-
topředsedy Michala Říhy, který nás zasvě-
til do postoje tohoto orgánu a ve svých 
pár větách stihl i urazit schopnosti fran-
couzské armády. Díky bouřlivé diskuzi 
s místopředsedou Rady jsme pak po pár 
pozměňovacích návrzích dopilovali naši 
rezoluci k dokonalosti, jednání o krizi 
ukončili a vrátili se k tématice zahranič-
ních pracovníků. 

Na závěr musíme hlavně podotknout, že 
dnes se vyznamenalo hned několik delegátů 
svojí aktivitou a brilantností argumentů. 
Předně bychom rádi vyjádřili pochvalu 
delegátce Demokratické republiky Kongo, 
která skvěle ustála svoji nezáviděníhodnou 
pozici, do které ji krize na hranicích její do-
moviny postavila. Dále delegát Angoly by 
si zasloužil malé bezvýznamné plus za jeho 
vytříbený projev a neohroženou argumen-
taci. Na závěr zmíníme delegáta Brazílie, 
který se dnes opět chopil iniciativy a stal 
se tak jednou z nejproduktivnějších osob 
v celé místnosti.

ANEŽKA MAJDÁKOVÁ
TOMÁŠ OPAT

archiv 

archiv 
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Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

Po úspěšném prvním jednacím dni, 
který se nesl ve znamení přijímání pa-
mátek na Seznam světového dědictví, 

se delegáti naplno vrhli do jednání o prvním 
bodu agendy. Přístup k poznání skýtá roz-
manité možnosti a konkrétní témata, kte-
rými se delegáti mohou zabývat. A právě 
diskuze o zúžení tématu převažovala neje-
nom v sobotních pozdních jednacích hodi-
nách, ale také v nedělních ranních. 

NÁROČNÉ PŘIJÍMÁNÍ  
DOKUMENTŮ
Na stole předsednictva v průběhu dopole-
dne přistály první dokumenty, neměly však 

dostatečnou životaschopnost. Příliš úzké 
regionální zaměření, nevhodná forma nebo 
významová nepřesnost vedly k zamítnutí 
těchto dokumentů, ačkoliv se o nich dlouho 
a bouřlivě diskutovalo. Pozměňovacími ná-
vrhy se nešetřilo, většinou ale ani nedošlo 
k jejich představení z rozličných důvodů. 
Nakonec byl podán dokument, u kterého 
tvůrci, zejména delegátky Jihoafrické re-
publiky, Myanmaru a Kazachstánu, jasně 
deklarovali otevřenost případným konstruk-
tivním pozměňovacím návrhům. 

BLUDNÝ KRUH DISKUZE
Diskuze se občas točila v nekonečném 

bludném kruhu. Časem se proměnila v ne-
konečnou, ale dále postupující spirálu. 
Množství pozměňovacích návrhů zahltilo 
stůl předsednictva a v samotném pozměňo-
vaném dokumentu se chvílemi dalo vyznat 
jen s velkými obtížemi. K zamyšlení připo-
mínáme, jestli by nebylo konstruktivnější 
podávat méně pozměňovacích návrhů, ale 
s předem zajištěnou podporou. O posun 
v diskuzi se nejvíce zasloužili delegátky 
Guatemaly, KLDR a delegáti Egypta či Bě-
loruska. Obsahově velmi výrazně přínosné 
byly komentáře delegátky Saudské Arábie 
a delegáta Spojeného království. Avšak stále 
se jedná jen o malou ochutnávku, o velmi 
malý vzorek aktivních delegátů UNESCO. 
Časté byly situace, kdy si delegát už nepa-
matoval, s čím chtěl vystoupit, než se dostal 
přes dlouhý a stále plný pořadník řečníků. 
Takto zaplněný pořadník jistě svědčí o akti-
vitě a schopnostech delegátů UNESCO.

Dnes je před námi poslední jednací den, 
zbývá nám také jeden bod agendy, kterým 
se delegáti UNESCO zatím nezabývali. 
Ženy ve vědě a technice je jistě problema-
tika hodná fundované diskuze. Hodně štěstí 
při jednání!

JAN ŠOTOLA

Rada pro lidská práva – HRC

V neděli se opět zasedalo na půdě 
Rady pro lidská práva. Poté, co se 
delegátům podařilo schválit doku-

ment z univerzální periodické revize, za-
čali již v sobotu s projednáváním prvního 
bodu agendy - mimosoudní popravy. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 
V rámci jednání vystoupilo několik dele-
gátů, kteří během soboty zatím pouze sbí-
rali odvahu. Jejich konstruktivní návrhy 
velmi chválíme. Skvělou práci vedle Iz-
raele, Číny, Slovenska, Srbska, předvedla 
také Francie, Mexiko, Súdán či Tunisko 
s Turkmenistánem. Celý jednací den se 
vedl ve znamení pozměňovacích návrhů, 
kterých bylo okolo třiceti. Řečnický sou-
boj se také rozpoutal mezi islámskými 
a jinak kontroverzními státy v čele s Írá-
nem a evropskými státy společně s USA. 

Pochválit můžeme obecně státy Evropy, 
které po včerejší, poněkud nevýrazné 
účasti, dnes opakovaně zasahovali do 
dění na půdě HRC. Dokument, který byl 
předložen již během sobotního odpoledne, 
byl neustále pozměňován, dezinterpreto-
ván a jinak upravován, což stálo dele-
gáty cenný čas. Při konečném hlasování 

o dokumentu však vyšla najevo obsahová 
chyba, což nutilo delegáty daný dokument 
stáhnout a znovu jej předložit. Během 
jednoho jednacího dne tak využili téměř 
celý Jednací řád. Po konečném ukončení 
projednávání prvního bodu agendy jsme 
se přesunuli k druhému bodu a vzhledem 
k rozmanitosti projevů lze jen odhadovat, 
jak jednání v neděli večer skončí. 

POSLEDNÍ JEDNÁNÍ
Je před námi poslední jednací den - den, 
který je zároveň posledním dnem XIX. 

ročníku Pražského studentského summitu. 
Před delegáty HRC jsou to ještě dva body 
agendy, které nejsou nikterak jednodu-
ché. Delegáti se budou muset vypořádat 
s okolnostmi doprovázejícími kulturní 
střet v rámci migrací či s novodobým ot-
roctvím. Prozatím odváděli skvělou práci, 
což se zcela jistě potvrdí i v pondělí. Pře-
jeme všem delegátům, aby byl pro ně 
i další jednací den zábavným a inspirativ-
ním, jako byly dny předchozí.

IVETA ZETOCHOVÁ

archiv 
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Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Rezoluce, která se včera odpoledne 
začínala rýsovat, byla nakonec po 
mnoha dílčích hlasováních o pozmě-

ňovacích návrzích úspěšně schválena krátce 
před koncem jednacího dne. Druhý jednací 
den tak mohli delegáti začít v režimu hla-
sování o odložení bodu agendy, které bylo 
navrženo již předchozí den, ale nestihlo 
proběhnout. V tomto podstatném hlasování 
se všichni přítomní delegáti vyslovili „pro 
návrh“, čímž vstoupili do obecné diskuze 
k bodu agendy Ochrana krajiny.

Záhy se ukázalo, že delegáti přes noc 
nezaháleli a měli připraveno hned ně-
kolik navzájem si konkurujících návrhů 
dokumentů. Po tomto zjištění se delegáti 
rozhodli odsouhlasit si krátké neformální 
jednání, během kterého se dokázali zá-
stupci Švýcarska, Guatemaly a dalších ev-
ropských a amerických států shodnout na 
sloučení dvou svých dokumentů a jejich 
společném předložení. Poté, co začalo pro-
jednávání této rezoluce, strhla se doslova 
lavina pozměňovacích návrhů, kdy jich 
delegáti během několika minut předložili 
asi patnáct. Předsednictvo tak mělo až do 
oběda postaráno o zábavu. Tak dlouho tr-
valo, než se mu podařilo přepsat všechny 

podané návrhy do vznikajícího dokumentu, 
aby o nich mohli delegáti jednat.

Po obědě došlo k eskalaci krize ve střední 
Africe a vyvstala otázka, jestli by se Pro-
gram OSN pro životní prostředí neměl za-
pojit do řešení jejích následků, které mohly 
mít dopad i na životní prostředí v oblasti. 
Většina delegátů však dala přednost pokra-
čování projednávání otázky ochrany krajiny 
a v obsáhlých projevech se začali vyjadřovat 
k podaným pozměňovacím návrhům, kte-
rých po obědě ještě přibylo a jejich počet 
se přiblížil ke třiceti. Delegáti se také velmi 
rozmluvili, takže když krátce po otevření 
pořadníku řečníků podal zástupce Guate-

maly návrh na hlasování o třech pozměňo-
vacích návrzích, bylo do debaty přihlášeno 
přes dvacet delegátů. Než došlo k vyčerpání 
pořadníku, padly postupně ještě návrhy na 
hlasování o dalších pozměňovacích návr-
zích, na hlasování o všech pozměňovacích 
návrzích a nakonec i na hlasování o doku-
mentu. Lze tedy předpokládat, že dojde 
k jeho brzkému schválení. Otázkou zůstá-
valo, v jaké podobě, protože řada pozmě-
ňovacích návrhů vzbuzovala větší či menší 
kontroverze, o čemž leccos napověděla 
dlouhá předchozí diskuse.

PETR HANZLÍK

Světová obchodní organizace – WTO

I v neděli se na půdě simulované WTO 
odehrávalo náročné jednání. Ráno v plné 
síle dorazivší ministři navázali na jednání 

o přístupu nezemědělských výrobků na trh 
- NAMA. Dilema z minulého dne, zda při 
harmonizaci cel využívat tzv. pražský nebo 
švýcarský vzorec, pominulo. Ministři došli 
k rychlé shodě, že by měl být používán švý-
carský vzorec a dále se věnovali určování ve-
likosti koeficientů, rozsahu flexibilit a době 
implementace pro různé skupiny členů WTO. 
Díky tradičnímu a časem prověřenému sys-
tému kuloárních jednání se ministrům dařilo 

postupovat rychle. Neformální přístup pomohl 
sblížit priority dvou silných vyjednávacích 
skupin. Na jedné straně šlo o zástupce rozvo-
jových zemí, zejména skupiny BRICS, proti 
nim stály země rozvinuté, jako jsou například 
jednotně zastoupené státy EU nebo Spojené 
státy. Zdá se, že konsenzus v tomto bodu 
agendy již nic neohrozí.

 
SLUŽBY VE WTO POPRVÉ
Po přerušení jednání o NAMA ministři ote-
vřeli v pořadí druhý bod agendy - liberali-
zaci obchodu službami. U tématu, které svou 

komplexností tíží i ministry reálné WTO, však 
dlouho nezůstali. Po přednesení několika sta-
novisek se totiž až nečekaně shodli. Návrh na 
přerušení projednávání druhého bodu agendy 
byl okamžitě schválen. Ministři se rozhodli 
zařadit na jednání problematiku duševního 
vlastnictví a veřejného zdraví ještě před libe-
ralizaci obchodu službami spojenou s očekáva-
nou výraznou revizí smlouvy GATS.

UPŘESNĚNÍ SMLOUVY TRIPS
Odpolední jednání o vztahu duševního vlast-
nictví a veřejného zdraví se neslo v mimořádně 
konstruktivním duchu. Jako první se ministři 
začali zabývat otázkou patentů, konkrétně 
možností patentování živých organismů, 
k čemuž je tlačí rychlý rozvoj například ge-
netického inženýrství. Dospěli k rozhodnutí, 
že upřesní smlouvu TRIPS ohledně možnosti 
patentování mikroorganismů. Ministři v rámci 
projednávání tohoto bodu agendy pokračovali 
řešením otázky ochrany duševního vlastnictví 
v nejméně rozvinutých zemích, což se týká také 
dodávek a výroby léků v krizových situacích. 
Snad si připravili základ pro klidné uzavření 
jednání o posledním bodu agendy - liberalizaci 
obchodu službami, na který jistě dnes dojde.

JAKUB KOPŘIVA

archiv 

archiv 
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Model NATO

Sunday was supposed to be just another 
day of negotiations. The ambassadors 
returned to their seats and were determi-

ned to finally conclude the issues of Crimean 
crisis as well as of the Post 2014 Afghanistan 
strategy. The debate started in a leisure and 
rather smooth manner. But soon the situation 
was going to change and the representatives 
had no idea at all, what is there to expect.

CRISIS, THE FLOOR IS YOURS
Around 10AM, the NAC received breaking 
news about blasts in Abkhazia, Georgia. The 
ambassadors were put in need to confront the 
crisis that was most likely to escalate. But 
nothing can be discussed without properly 
concluded procedural issues, namely without 
putting the concerned point on the agenda. 
Situation was mildly confusing and a lot of 
whispering and murmur was going on, since 
the representatives were properly shaken by 
the disruptions in the territory of their borde-
ring state. However, in the end they managed 
to suspend the current point of agenda, the 
Afghanistan after 2014 and postponed the ne-
gotiated draft of a joint statement for calmer 
times after the crisis is solved. 

RISE AND SHINE
We would like to appreciate above all the 
involvement of honourable ambassadors of 
Bulgaria and Slovakia, who contributed to 
the debate with very bright remarks some-
times causing the necessary controversy. 
Traditionally strong players within the 
NAC kept up doing a great job and moving 
the debate further. Last but not least, the 
amendment proposed by Estonia and Lat-
via should be rewarded as thanks to them, 
Georgia might get even closer to NATO 
accession. The ambassadors have just one 

more day to reach a wide consensus con-
cerning the final communiqué within the 
whole North Atlantic Council, which is 
never an easy thing to be done. We hope 
that all of them will be able to overcome the 
weariness and will be as keen and active, 
as they were so far. The end of the summit 
is near and we hope that the NAC is going 
to continue to safeguard the international 
security furthermore with dignity, agility 
and respect to the Rules of Procedure.

ŠIMON PRESSER

Model EU

Winston Churchill věstil ve svém 
slavném curyšském projevu Ev-
ropě, že „sjednotí-li se na tom, 

jak se podílet na svém společném dědictví, 
budou štěstí, blahobyt a sláva jejích 300 
až 400 miliónů obyvatel neomezené“. Od 
roku 1946 uplynula v Rýnu, Labi i Dunaji 
mnoho vody a v ekonomických či sociálních 
otázkách dosáhla Evropská unie pravomocí 
dříve sotva představitelných. Co se ale týká 
Společné zahraniční a bezpečnostní poli-
tiky, panevropská jednota zítra ještě nebude. 
Potvrdila to pražská jednání hned dvou vr-
cholných orgánů EU.

RADA SI S AFRIKOU NEPORADILA
Zatímco Evropská rada se sjela na mimo-
řádné zasedání, od něhož si někteří členové 
EU slibovali vytvoření společné obrany, 
Radu Evropské unie zaměstnala krize ve 
Středoafrické republice. Ačkoliv se státy, 
které požadovaly vojenský zásah Evropské 
unie, bily srdnatě, požadavek jednomysl-
ného usnesení se ukázal být nepřekona-
telnou překážkou. Bulharsko a Rumunsko 
toužily po ostruhách, které by jim přinesl 
úspěšný zásah jejich bojové skupiny, nena-
šly ale pochopení ani u jejích dalších dvou 
zřizovatelů, Řecka a Kypru. Odpůrci zásahu 

nechodili daleko pro slova o neokoloniali-
smu a narušování státní suverenity. Fakt, že 
se na řešení po hodiny nedokázala shodnout 
ani Rada bezpečnosti, nahrávalo izolacio-
nistům do karet, neboť zakládací smlouvy 
EU deklarují respekt k Chartě OSN. Zůstalo 
nakonec u odsouzení násilí a prohlášení, že 
členské státy spoléhají na Africkou unii 
a dále že každá vláda může podle vlastní 
vůle podpořit Francii, která na místě již pů-
sobí. Ministři zahraničí zkrátka byli v jed-
notnosti spíše nejednotní.

O SLEPIČÍ KROK…
Hlavy vlád a států na půdorysu Evropské 
rady zase dospěly k poznání, že jedna evrop-
ská armáda není na pořadu dne, ke kterémuž 
zklamání je dovedli mimo jiné britská pre-
miérka a zástupci neutrálních států. A tak se 
zaměřily raději na „posilování společného 
rámce“, „vytvoření strategie“ či prostě jed-
noduše „k pokročení“, ale také i na důležité 
partikulární otázky, jako na boj s kyber-
kriminalitou či na harmonizaci obranného 
průmyslu. Co naplat, raději zapálit jednu 
svíčku…než stále spoléhat na NATO.

MICHAL ZIKMUND

archiv 

archiv 



Voják, který si bude vybírat, kdo je zlý 
a špatný, bude už tisíckrát zastřelen. 

Izrael, HRC
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Já bych chtěl navrhnout bod, který  
by mohl vyřešit náš problém se  

schválením revoluce... 
Írán, UNESCO 

Německo nikdy nemělo tendenci  
někomu něco diktovat. 

Německo, EU

Při kontrolách mezinárodních  
organizací se vlastně svlékáme  

do naha. 
Ale my se nemáme za co stydět. 

Švédsko, EU

Váš pozměňovací návrh udělal  
z kvádru kouli. 
Izrael, UNEP

Domnívám se, že nemáme rozdíly 
v pohlaví. 

KLDR, ECOSOC

Jsme se tady snad sešli, abychom 
tady byli. 

Austrálie, UNSC

Jsem rád, že delegát Číny je  
autoritou v oblasti mimosoudních 

poprav.  
JAR, HRC 

Chci poděkovat zástupci ICSU,  
protože jsem žena a o břidlicovém 

plynu nevím vůbec nic. 
USA, UNEP

Ta komise by nemusela být velká, 
stačí malá komisička. 

Etiopie, UNEP

Děkuji za udělení slova – nečekal 
jsem to.  

Indonésie, WTO

Dohodneme se, že nikdo už nebude 
říkat nic proti.  

USA (v kuloárním jednání), NATO

Já se vzdávám všech svých pravo-
mocí ve prospěch Indie a koláčků! 

EU (před coffee breakem), WTO

Delegátka Španělska měla problém  
s tím, že její stát označujeme  

za rozvojový. 
Venezuela, UNEP

Já bych jim to čtení Charty zakázal. 
Programový koordinátor, UNSC

PERLIČKY
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Děkuji za multidimenzionální reakci. 
Předsedající, EU

Nikdo nechce mít na vlastním  
záhonku něco, co září. 

Dánsko, EU

Já mám na záhonku svítícího  
trpaslíka. 

Německo, EU

Já se omlouvám, ale to je osobní  
blábol. 

Guatemala, UNEP

Jsme se tady snad sešli, abychom 
tady byli. 

Austrálie, UNSC

Bavíme se o nemanželských dětech, 
které samy o sobě jsou plody hříchu. 

Filipíny,  ECOSOC 

Mise ve Rwandě odvezla jen bílé lidi 
a nechala Rwanďany jim  

samým napospas. 
Togo, UNESCO 

Máme jedinou podmínku a to, aby 
se neangažovalo NATO a podobné... 

Spojené státy 
Argentina, UNSC

Využiji tento poslední prostor pro 
genocidu. 

Německo, UNESCO

Bez fosfátů a dusičnanů ty lidi  
neuživíme. 

Etiopie, UNEP

Čína je příkladem takové té hezké 
rozvojové země s přiměřeným  

socialismem... 
Čína, WTO

Afghani Forces trained by our  
leftovers. 

Denmark, NATO

Pokud řekneme, že Georgia je náš 
kamarád, dáme Rusům najevo, že tam 

nemaj jezdit tančíkama.  
USA (v kuloárním jednání), NATO

I want to express deep concern of 
the United Station... 

USA, NATO 

Břidlice dneska už ne. 
Venezuela, UNEP

PERLIČKY
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Jsme ochotni provést bleskovou  
reakci, neboť tento postup se již  

v minulosti osvědčil. 
Německo, EU

A k uprchlíkům,.. no... já nevím, jestli 
si útěkem k nám nějak pomohou.  

DR Kongo, UNSC

Ráda bych k tomuto bodu podala 
pozměňovací návrh, ale nemůžu na 

nic přijít, proto apeluji na vás, abyste 
nad tím v rámci mezinárodní pomoci 

přemýšleli. 
Pákistán, UNESCO

V Tatrách je mnoho Dolomitů.  
Srbsko (v diskusi o endemitech)

UNESCO 

Severoatlantský region se k tomu 
staví velmi výsměšně. 

USA, UNEP 

Nepřijde mi fér někoho sankcionovat 
více jen proto, že vypouští více 

škodlivých látek. 
Čína, UNEP

Omlouvám se, matematické  
schopnosti předsedajících jsou 

prachbídné. 
předsedající, UNSC

Nevím, jestli si schválně protiřečíte...
jestli Vám to dělá radost. 

Ukrajina, UNEP

Mně přijde nemorální někomu  
doporučovat, aby ovlivňoval  

hospodářskou soutěž. 
Čína, UNEP

Kdo tento dokument napsal?  
Pár západních států a jejich bývalých  

kolonií (Azerbajdžán nadskočí)  
. . . a pár dalších států. 

Čína, UNSC

Most of my words are already 
 outdated. 

Luxembourg, NATO

Have we submitted something? 
Spain, NATO

I urge all those with pen, paper and 
legible writing to submit an  

amendment. 
Netherlands, NATO

Nemyslíme si, že obsazení hranic 
je vhodné řešení, to opravdu není 

ruský styl. 
Rusko (o migrantech), ECOSOC 

Vážení předsedníci. 
Kypr, EU

Jsme takový výcuc všech kultur  
na světě. 

Kanada, ECOSOC

Já souhlasím s KLDR, což je poněkud 
divné, protože je to KLDR.  

Guatemala, UNEP 

Taková rezoluce by vypadala  
paskviliózně. 

Guatemala, UNEP

Bez správného trestání nemůžeme 
sklidit to, co jsme zaseli. 

KLDR, ECOSOC 

To jsme se nepochopili, já nemyslel, 
že nebudete čerpat, 

ale že nebudete dávat. 
JAR, ECOSOC

Pokud by to za rok nestihli, nikdo jim 
stínat hlavy nebude. 

Izrael, HRC

My máme s Katarem mnoho  
společného, mnoho společného...

třeba počet obyvatel je skoro stejný... 
Brazílie, WTO

Egypt je flexibilní stát, co si budeme 
povídat... 

Egypt, WTO

Je to poměrně nepoměrný ukazatel. 
EU, WTO

To, že budete liberalizovat svůj  
mezinárodní obchod, nás nebude 

nijak omezovat. 
EU, WTO

Delegation of Spain would like to 
say something as having the floor is 

an honour. 
Spain, NATO 

I hope it’s not gonna be  
a war – neither nuclear war! 

Italy, NATO

I might have overexpressed myself. 
Albania, NATO

Being a partner of NATO is not a free 
ticket for invading other countries. 

USA, NATO

PERLIČKY
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Ústavní právo představuje určitý vrchol každého právního řádu. 
Upravuje právní základy organizace státní moci, kompetence nejvyš-
ších orgánů a také základní práva a svobody, které stát garantuje. 
Jak se k tomuto právnímu odvětví přistupuje v české politické praxi?

Základem právního řádu České re-
publiky je tzv. ústavní pořádek, což 
je právní termín pro Ústavu České 

republiky, Listinu základních práv a svo-
bod a řadu dalších právních předpisů, pře-
devším ústavních zákonů (z nichž zřejmě 
nejvýznamnější je ústavní zákon o bezpeč-
nosti republiky). Tento konglomerát vytváří 
„ústavu v širším slova smyslu“.

CO JE „RIGIDNÍ“ ÚSTAVA?
Teorie zná pojem „rigidní ústavy“, což zna-
mená omezenou možnost základní zákon 
státu měnit. V českém kontextu je rigidita 
zajištěna tzv. kvalifikovanou většinou (tři 
pětiny všech poslanců a tři pětiny přítom-
ných senátorů) při schvalování ústavních 
zákonů. Fakt, že má stát ve svých ústavních 
předpisech zakotveny určité omezující klau-
zule ale neznamená, že by ústava měněna 
nebyla nebo byla měněna méně než v ze-
mích s flexibilnější ústavní úpravou. Jde 
zkrátka o procedurální otázku, která nemusí 
o ústavním řádu daného státu mnoho vypo-
vídat.

JAK DLOUHO VYDRŽÍ ÚSTAVA?
Diskuse o životnosti ústav známe minimálně 
od konce 18. století v souvislosti s (tehdy) 
novou ústavou Spojených států. Existují 
v zásadě dva pohledy. První říká, že správná 
ústava by měla vydržet co nejdéle, ideálně 
po celou existenci daného státu. Podle dru-
hého pohledu má základní zákon především 
reflektovat aktuální společenskou situaci, 
proto je optimální životností ústavy rozdíl 
jedné generace (tj. 20–30 let).

Američtí akademici Elkins, Ginsburg 
a Melton nedávno publikovali působivou 
empirickou studii, kde podrobili zkoumání 
právě životnost ústav (The Endurance of 
National Constitutions). Zjistili, že jednak 
existují ústavy s mimořádně dlouhou výdrží, 
typickým příkladem je Ústava USA, platná 
již od roku 1787 a s několika dodatky dobře 
fungující dodnes. Oproti tomu některé země 
za daleko kratší čas stihly vystřídat i přes 
dvacet ústav, přičemž tento trend je nejpa-
trnější v Latinské Americe. Zajímavé ale je, 
že průměrná životnost ústavy v celosvěto-
vém pohledu opravdu činí oněch 20 let, což 
tedy dává za pravdu výše zmíněnému dru-
hému pohledu na tuto problematiku.

ČEŠI, ÚSTAVNÍ KUTILOVÉ
Ústava ČR za dvacet let své účinnosti prošla 
několika dramatickými změnami. Zejména ta 
poslední upoutala velkou pozornost veřejnosti 
a závažně zasáhla celý ústavní a politický sys-
tém. Mám na mysli zavedení přímé volby pre-

zidenta republiky. Přijetí této novely ústavy 
vyvolalo mezi ústavními experty značnou pa-
chuť, poněvadž příznivci přímé volby dovedli 
na stůl předložit jen dva argumenty: zaprvé, 
lidé si to přejí; zadruhé, ve většině evropských 
států si občané volí prezidenta přímo.

Vůbec se ale neřešilo, jak tato významná 
změna „zamává“ vztahy mezi nejvyššími 
státními orgány (parlament – vláda – pre-
zident). Otázka možné změny kompetencí 
hlavy státu sice byla vznesena (tehdy) opo-
zičními sociálními demokraty, ale nakonec 
se o ní vážná diskuse nevedla.

Výsledkem byla rok trvající snaha prezi-
denta Miloše Zemana emancipovat svůj úřad 
(a často spíše svou osobu) od „idiotských“ 
ústavních konvencí a dosavadního běhu věcí 
v ústavní praxi („vláda odborníků“, jmeno-
vání profesorů apod.). Nakonec lze říci, že 
„vše dobře dopadlo“, protože nově zvolený 
parlament se proti prezidentovi dokázal 
dobře vymezit a i premiér Bohuslav Sobotka 
si do vlády prosadil všechny navrhované mi-
nistry.

Domnívám se, že se v tomto ohledu český 
parlament projevil jako sbor ústavních kutilů, 
kteří republiku vrhli do víru kompetenčních 
neshod bez promyšlené přípravy a důklad-
ného prodiskutování možných následků této 
ústavní změny.

KRISTIÁN LÉKO

PRÁVNÍ ASPEKTY MEZINÁRODNÍHO DĚNÍ

Nepromyšlené ústavní kutilství

Publikuj své aplikace ve Windows Store
Máš nápad na novou aplikaci, která chybí ve Storu? Své nové aplikace pro  
Windows 8 a Windows Phone můžeš jako student publikovat na Store zdarma.

Registrace do programu:
�  DreamSpark Premium, ke kterému můžeš dostat přístup ve škole  
�  DreamSpark, který najdeš na webu www.dreamspark.com

Kompletní informace pro vývojáře najdeš zde:   

www.vyvijej.czwww.vyvijej.cz

Vyvíjej aplikace s nejnovější technologií
Nemáš Windows 8 a chceš vyvíjet aplikace? S programem Microsoft  

software. Najdeš zde plné licence produktů, žádné zkušební verze, vše zdarma. 
Vyvíjej aplikace, hry a stránky přímo v HTML, C++, C#, Java, Ruby aj. 

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobi
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Jak se stavíte k ruským  
krokům v otázce Krymu  
a Ukrajiny? Pociťuje váš 

 stát obavy z tohoto vývoje?
 

Bělorusko samozřejmě bere na vědomí výsledky krymského 
referenda a uznává připojení poloostrova k Ruské federaci. 
Otázka připojení Krymu je pro nás uzavřenou záležitostí, 

na které už se nic nezmění. Vzhledem k vývoji situace na Ukrajině 
bylo jasné, že Rusko bude chtít chránit své občany. Nemyslíme si, 
že by jejich postup měl znepokojovat některé další země. To, že 
by nějaký stát musel čelit agresi Ruska je velice nepravděpodobné. 
Naopak ale víme, že v případě potřeby dokáže Rusko podat pomoc-
nou ruku. Musím také dodat, že oba státy pro nás nejsou pouhými 
sousedy, ale i strategickými partnery, a proto se budeme snažit do-
mluvit na spolupráci i s novou legitimní vládou Ukrajiny.

Použití ozbrojených sil na Krymském poloostrově bylo naprosto 
nepřijatelným zásahem Ruské federace do ukrajinské suve-
renity. Takzvané referendum o odtržení Krymu od Ukrajiny 

proběhlo v rozporu jak s ukrajinskou ústavou, tak i s mezinárodním 
právem, tudíž nelze než jej považovat za nelegitimní. S ohledem 
na možný budoucí vývoj by se všechny zúčastněné strany měly 
snažit vyhnout prohlubování konfliktu a dalšímu zhoršování situace 
nejen na Ukrajině, ale i v celé Evropě. Vzhledem k našim historic-
kým zkušenostem, geografické poloze, ale především kvůli početné 
ruské menšině, která tvoří přibližně čtvrtinu estonských obyvatel, 
je Estonská republika vývojem tohoto konfliktu silně znepokojena.

Daniela Drozenová
BĚLORUSKO

Anna Fialová
ESTONSKO

DELEGÁTSKÝ DUEL

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ!
ZA REDAKCI CHRONICLE,
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