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AMO doprovází PSS 
již patnáct let

Jak vidí zahraniční  
politiku velvyslanci ČR

Jaký je profil úspěšných 
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 Současná společnost očima Miroslavy Němcové 
Jakým způsobem by se měli mladí lidé angažovat  
v politice? Jaká je situace ve vládní koalici za mediální  
oponou? A jakou roli má Česká republika v mezinárodních 
organizacích? Miroslava Němcová, předsedkyně  
Poslanecké sněmovny, nabízí široký pohled do  
nejožehavějších témat české politické scény.

Paní předsedkyně, co vám nej-
více chybí v dnešní politice 
a společnosti?

Chybí mi více vzájemného respektu, 
slušnosti a kritického rozumu. Také 
přebývá mnoho balastních „informací“, 
které se na nás stále valí, a již při snaze 
o jejich roztřídění plýtváme časem na 
jejich promýšlení.

Myslíte, že studentské projekty jako 
Pražský studentský summit mohou 
napomoci řešení těchto nedostatků?
Ano, bude-li dostatek důslednosti 
a vůle. Je dobře, když se mladí lidé ak-
tivně zajímají o dění kolem sebe. Dávají 
tím veřejnosti i nám politikům najevo, 
co si myslí i jaké mají představy o řešení 
problémů, které je trápí. 

Měli by dle vašeho názoru mladí lidé 
vstupovat rovnou do politiky, nebo 
raději začít aktivitami v neziskovém 
či komerčním sektoru?
Doporučovala bych začít tzv. od píky – 
od práce pro lidi v obci, třeba v zastupi-
telstvu, či jinde ve veřejném prostoru. 
Bez zkušenosti s prací s lidmi či bez 
znalosti jejich potřeb a názorů se z člo-
věka nemůže stát dobrý politik. A také 
moc nejde skloubit potřeby mladé ro-
diny s nároky velké politiky. 

I mezi členy vaší politické strany 
nalezneme značně odlišné názory na 
roli a postavení občanské společnos-
ti. Vnímáte ji vy jako jeden z pilířů 
funkční demokracie?
Záleží na tom, co si kdo představuje 
pod pojmem „občanská společnost“. 
Tomuto pojmu je podsouván často nej-
různější obsah, mnohdy i dosti extremní. 
Já věřím na demokratickou společnost, 
v níž mají občané možnost se uplatnit, 
» pokračování na str. 9

Workshopy PSS aneb o tom, jak zrají diplomaté
Než jablko dozraje v chutný a šťavnatý plod, je na větvi 
stromu vystavováno mnoha vlivům. Některé z nich jsou  
dozajista příjemné, jiné nikoliv. A stejně jako vznik chutného 
plodu doprovází doba zrání, tak je před konferencí  
Pražského studentského summitu pro delegáty připraveno 
pět přípravných setkání, na kterých mohou získat mnoho 
zkušeností. A právě ta jim mohou pomoci dozrát v to, co 
chtějí, třeba i v pravého diplomata.

První z pěti přípravných setkání, 
která se uskutečňují vždy v sobotu 
na půdě Vysoké školy ekono-

mické v Praze, se odehrálo již počátkem 
listopadu loňského roku. Tehdy se po-
prvé setkaly tři stovky delegátů a každý 
z nich měl přes šest a půl hodiny na to, 
aby vylepšil své znalosti, zdokonalil své 
vystupování a v neposlední řadě se také 
dokázal lépe zorientovat ve společen-
ském chování a etiketě. To se opakovalo 
ještě čtyřikrát a nyní je ten správný čas 
na to, abychom celou přípravnou část 
zrekapitulovali.

POZNEJ SVŮJ REGION
Hned na prvním přípravném setkání (tzv. 
workshopu) navštívila delegáty Modelu 
OSN a Modelu NATO přední česká po-
litoložka Vladimíra Dvořáková, které se 
po své přednášce „Stojí svět na křižo-
vatce?“ podařilo rozvinout živou diskuzi. 
Poté byli účastníci rozděleni do regionál-

ních seminářů, kde měl každý možnost 
vyslechnout odborníka na oblast, kam 
spadá jím zastupovaná země.

Před druhým workshopem, který se 
konal již o tři týdny později, čekal na de-
legáty Interaktivní seminář etikety. Stu-
denti měli v jeho rámci možnost procvičit 
si „v praxi“ mnoho dovedností, které od 
nich jako diplomatů či představitelů ja-
kýchkoliv dalších profesí mohou být 
vyžadovány. Další část doprovodného 
programu tvořil již tradiční Lidskoprávní 
biograf, který se dotýkal problematiky 
Korejského poloostrova. Byl nejen před-
staven film Kimčongílie, ale s delegáty 
také na toto téma diskutovali fundovaní 
odborníci na tuto oblast. Speciální pro-
gram čekal také na delegáty Hospodářské 
a sociální rady Modelu OSN. Navštívili 
organizaci Lékaři bez hranic, při které se 
dostalo i na diskuzi s jejím ředitelem, Ri-
chardem Walkerem.
» pokračování na str. 10

Záštitu nad nad XVII. ročníkem
Pražského studentského summitu převzala

Miroslava Němcová
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jsou to různě dlouhé chvíle, kdy 
každý z nás poprvé slyšel o Pražském 
studentském summitu. Byly to různé 
okamžiky či osoby, díky kterým se 
všichni z nás ponořili do tajů, zákoutí 
a labyrintu mezinárodních vztahů, 
diplomacie, etikety, ale i problémů, 
kterým dnešní svět čelí. Když jsem se 
projektu sám účastnil jako delegát, ne-
odnesl jsem si pouze větší faktografické 
znalosti, lepší rétorické schopnosti 
či řadu dlouhodobých přátel, ale také 
jsem se naučil poznávat, že svět není 
černobílý, pravda je mnohdy velmi re-
lativní a složitá a každý člověk má své 
specifické zájmy a motivace. Provést 
nás tímto spletitým bludištěm nejedno-
značnosti však může umění naslouchat 
a pochopit druhé, byť se nám cesta 
klikatými uličkami může zdát bezvý-
sledná. Jsem přesvědčen, že právě opti-
mismus a vzájemná inspirace studentů 
z celé republiky i významných osob-
ností z nejrůznějších oborů nám dává 
v tomto spletitém labyrintu nejen me-

zinárodních vztahů, ale i hledání sebe 
sama jakýsi pomyslný kompas a naději 
světla na konci tunelu. Domnívám se, 
že právě to je největší přínos tohoto 
projektu. Abychom k jeho konci zdárně 
dorazili, je ale třeba, aby každý z nás 
na počátku vynaložil nemalé množství 
energie, která nás pak doprovází něko-
likaměsíční vzdělávací přípravnou částí 
a dovede nás až ke slavnostnímu zahá-
jení konference a následným jednacím 
dnům. Vždyť právě zde platí více než 
jindy a jinde ono pověstné rčení, že 
i cesta může být cíl.

Dámy a pánové, přeji vám mnoho 
příjemných zážitků a cenných zkuše-
ností při vašem vzájemném hledání 
a objevování, a to nejen na konferenci, 
která právě začíná.

Vítejte!

editorial

Michael Rozsypal
hlavní koordinátor PSS
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Doporučujeme

Anastomosis aneb jak se  
spojují městské části

Více na straně 4

Delegátský duel

Jaké je stanovisko dvou  
přímořských států  
k nadměrnému rybolovu?

Více na straně 8
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Petra Hovorková
Model OSN

1. Podle mě OSN možnost zabránit proli-
feraci určitě má, protože je největším svě-
tovým fórem pro výměnu názorů. Díky 
rozdílným postojům států si může každý 
vyslechnout jiný úhel pohledu, což je při 
snaze vyřešit tento problém velmi důle-
žité. OSN by jistě mohla pracovat efektiv-
něji, ale už to, že se o problému diskutuje, 
je prvním krokem k jeho řešení.

2. Nejvíce jsem se těšila na návštěvu 
ambasády, to pro mě byla obrovská pří-
ležitost. Zastupuji Kanadu, takže jsem již 
na posledním workshopu měla možnost 
potkat naši paní velvyslankyni. Na samot-
ných přípravných setkáních jsem nejvíce 
ocenila zasedání Valného shromáždění, 
protože jsem měla možnost vyzkoušet 
si mluvit před velkým plénem ještě před 
Konferencí.

Mikuláš Pejcha
Model OSN

1. OSN je jediná platforma, která má 
právo a možnost tuto otázku nějak řešit. 
Problém je, že i když většina států při-
stoupí k NPT a Rada bezpečnosti má 
možnost uvalit sankce, tak jsou v OSN 
státy, které budou problematické vždycky 
– například Indie nebo Írán. Proto si mys-
lím, že OSN může tuto problematiku řešit 
jen teoreticky, zatímco prakticky zůstane 
zachován status quo.

2. Nejvíce jsem ocenil odpolední části 
workshopů, kde jsme mohli jednat. Je 
to možnost poznat nové lidi a nejvíce 

člověka rozvíjí. Je tedy užitečné  i pro 
dalších životní situace. Přednášky byly sa-
mozřejmě přínosné, ale to je již specifická 
věc – kdo se o dané téma zajímá, může 
podobné přednášky navštěvovat i sám.

Veronika Komarova
Model NATO

1. Myslím si, že budeme-li chtít, tak jsme 
v 21. století na již dostatečné inteligenční 
úrovni k tomu, abychom se na čemkoliv 
domluvili diplomatickou cestou bez vá-
lečných konfliktů. Podle mě by NATO 
mohlo mít na řešení tohoto úkolu velký 
podíl, ale nemyslím, že by to jakákoliv 
organizace mohla dokázat sama bez spo-
lupráce s ostatními.

2. Nejvíce se mi líbila přednáška Elišky 
Haškové Coolidge. Je to velice zajímavá 
žena s impozantními životními osudy. 
Bylo od ní milé, že v sobotu ráno přišla 
na VŠE místo svého naplánovaného pro-
gramu, aby se s námi podělila o své po-
znatky. Každý z nás si z jejího příspěvku 
mohl odnést něco, co se mu bude v poz-
dějším životě hodit.

Ondřej Šumavský
Model EU

1. Myslím, že OSN proliferaci jaderných 
zbraní zcela jistě nezabrání, zejména 
proto, že současná OSN je velice neefek-
tivní. Členské státy nejsou dlouhodobě 
schopny jakékoliv reformy, a to hlavně 
kvůli táhlým machinacím v Radě bezpeč-
nosti. Myslím ale, že proliferace jaderných 
zbraní je problém, který by se měl řešit 
nikoliv na globální, nýbrž spíše na regi-
onální úrovni.

2. Hodně jsem ocenil první workshop 
naší sedmadvacítky. Učili jsme se roz-
víjet své rétorické schopnosti a měli 
jsme soutěž týkající se postoje a pozice 
našeho státu. Hosté na přípravných se-
tkáních byli také velice zajímaví, jen mi 
někdy přišlo, že diskutovaná témata byla 
až příliš obecná.

Úhel pohledu
1. Myslíte, že mezinárod-
ní organizace jako OSN 
mohou zabránit prolifera-
ci jaderných zbraní?

2. Kterou část uplynulých 
přípravných setkání jste 
nejvíce ocenili a proč?

”
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Kořeny humanitárního práva sahají do 19. století. Zdálo by 
se, že od té doby uplynulo pro vybudování ochrany civilistů, 
zajatců a obětí válek více než dost času. Opak je však prav-
dou. Neboť ne vždy, když se společnost a svět mění, stíhá je 
právo následovat. Systém ochrany vybudovaný v polovině 
20. století myslel téměř na vše, ale nepředvídal jeden zá-
kladní fakt – že začátkem 21. století už na zemi nebudou hrát 
hlavní roli konflikty mezinárodní, ale vnitrostátní. A na ty se 
Ženevské úmluvy nevztahují.

Když se v roce 1949 sešli zá-
stupci jednotlivých států světa, 
aby společně vytvořili novou 

a lepší úpravu ochrany obětí války, 
mohlo se na chvíli zdát, že přijaté řešení 
bude natolik komplexní a propracované, 

že poslouží humanitárnímu právu na 
dlouhá desetiletí. Tehdy sjednané čtyři 
Ženevské úmluvy mají vskutku úcty-
hodný záběr. Upravují mnohé základní 
otázky humanitárního práva a jdou i do 
takových podrobností, jako jsou např. 
minimální standardy pro ubytování či 
stravování válečných zajatců. Vše by 
se mohlo zdát téměř dokonalé, avšak 
je tu jedno velké a zcela zásadní „ale“. 
Většině dnes probíhajících ozbrojených 
konfliktů se Ženevské úmluvy vyhnou 
velkým obloukem. Jednoduše řečeno – 
ani jedna z nich na ně není plně apliko-
vatelná. Čím to je, co se s tím dá dělat 
a proč je to tak naléhavý problém?

VÁLKA UŽ NENÍ, CO BÝVALA
Násilné střety se táhnou lidskou his-

torií jako nekonečná červená nit a je-
jich nejčastějším pojmenováním bylo 
slovo „válka“. Učebnice dějepisu mluví 
o válce trojské, punské, stoleté či první 
a druhé světové. Ve dvacátém století 
však v odborných kruzích začal slovo 

„válka“ nahrazovat jiný pojem – „ozbro-
jený konflikt“. A tím se dostáváme do 
dnešní doby. Dle výzkumu švédské Uni-
verzity v Uppsale se v roce 2008 ve světě 
odehrálo více než třicet pět ozbrojených 
konfliktů. To ovšem neznamená, že by 
téměř pětina všech existujících států byla 
ve stavu ozbrojeného konfliktu s jinou 
zemí. A právě tím se vývoj soudobých 
konfliktů výrazně liší od počátku 20. 
století. Ty nejzávažnější, dlouhotrvající 
a nejkrutější konflikty se totiž neodehrá-
vají na úrovni stát – stát, ale uvnitř států 
samotných. Jedná se o tzv. vnitrostátní 
konflikty, kdy dochází k dlouhodobým 
násilným střetům mezi vládou daného 
státu a ozbrojenou skupinou (popř. více 
skupinami) nebo mezi takovýmito ozbro-
jenými skupinami navzájem. Kolem 70 
až 80 % v současné době probíhajících 
konfliktů jsou konflikty vnitrostátní. 
A právě v tento okamžik naráží Ženevské 
úmluvy i s celým jejich propracovaným 
systémem na své hranice.
» pokračování na str. 9 

Pořadatelem Pražského studentského summitu je Asociace 
pro mezinárodní otázky. A právě dnešní konference je  
příležitostí ukázat, jaký je po patnácti letech soužití vztah 
AMO a jejího největšího vzdělávacího projektu i jaká  
je samotná Asociace pro mezinárodní otázky.

AMO byla založena v dubnu 
1997. Předchůdce dnešního 
PSS, Model OSN, v té době již 

uzavíral svůj druhý ročník a právě úspěch 
tohoto nápadu – simulovat jednání OSN 
– vedl až ke vzniku AMO. Bylo jasné, že 
projekt má smysl i perspektivu a bylo po-
třeba zajistit jeho budoucnost. Organizá-
toři tedy založili občanské sdružení, které 
v něm nejen chtělo pokračovat, ale mělo 
za cíl se věnovat mezinárodním vztahům 
i na širší a obecnější úrovni.

Asociace rostla, získávala pověst 
nezávislé a dobře fungující neziskové 
instituce, zapojovala se do nových pro-
jektů a budovala si nejen odborné zázemí 

uvnitř, ale i napojení na podobné organi-
zace jak v ČR, tak i v zahraničí. Postupně 
se v AMO vybudovaly tři pilíře, na nichž 
činnost celé organizace stojí.

PILÍŘ PRVNÍ, DRUHÝ A TŘETÍ
Odborné aktivity byly zastřešeny vzni-
kem Výzkumného centra AMO. Aso-
ciace se tím transformovala na tzv. 
„think-tank“ – instituci publikující 
odborné výstupy v různých oblastech 
mezinárodních vztahů, která situaci ne-
jenom hodnotí, ale umí dodat i vlastní 
názor a doporučení.

I mezinárodní projekty, druhý pilíř 
AMO, se dále rozvíjely. Organizace 

se specializovala na takzvanou trans-
formační spolupráci, tedy na pomoc 
při budování demokratických struktur 
v zemích, které tuto podporu potře-
bují. Tyto aktivity AMO realizuje jak 
ve státech, které o pomoc samy žádají, 
tak i v těch, kde tamní vlády činnosti 
AMO příliš nepřejí. V posledních le-
tech AMO působila na Kavkaze, na 
Ukrajině, v Bělorusku a nově například 
i v Egyptě.

PSS V HLAVNÍ ROLI
Vzdělávací projekty, které jsou původ-
ním pilířem činnosti AMO, hrají klí-
čovou roli i nadále. Samotný Pražský 
studentský summit se dynamicky rozví-
jel a i po patnácti letech zůstal největším 
projektem AMO. Při tom se podařilo za-
jistit téměř nemožné – aby byl Summit 
plně profesionální ve své vnější podobě 
i odborné náplni, ale zároveň byl i nadále 
zajišťován skupinou motivovaných dob-
rovolníků. Uchoval si tím vnitřní energii 
k dalšímu zlepšování a zůstal atraktivní 
pro účastníky i samotné organizátory.

AMO má přes stovku členů a desítky 
dalších spolupracovníků, za patnáct let 
její historie se do ní zapojily tisíce mla-
dých lidí. Každý z nich si může odnést 
dobrý pocit z toho, že udělal něco pro-
spěšného pro sebe i pro jiné. A to roz-
hodně není málo.

Antonín Berdych

AMO doprovází  Pražský studentský summit patnáct let

Když humanitární právo nestačí
O ČEM JEDNÁME

 ANTONÍN BERDYCH
Bývalý hlavní koordinátor PSS, v  letech 2003 
až 2007 předseda Asociace pro mezinárodní 
otázky, poté předseda Správní rady AMO. Od roku 
2008 zastával funkci ředitele kabinetu vicepremi-
éra pro evropské záležitosti na Úřadu vlády, kde 
pracoval zejména při přípravách a realizaci čes-
kého předsednictví EU. V současné době je hlav-
ním poradcem Zahraničního výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR.
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Jak ve městě spojit místa, která jsou sice blízko sebe, ale 
„nekomunikují spolu“ nebo jsou špatně přístupná?  
Jak vylepšit městské prostředí? Na tyto otázky se snaží  
odpovědět urbanistická výstava, jež je k vidění v Centru  
současného umění DOX.

Pražská galerie DOX již v létě 
2010 upozornila prostřednictvím 
výstavy „Městské zásahy“ na 

jednoduchá, ale účinná řešení, která by 
mohla zpříjemnit život ve městech. Ně-
které projekty tehdy zaujaly natolik, že 
např. na piazzettě Národního divadla dle 
jejího návrhu opravdu vznikla zatrav-
něná plošina, na níž po několik týdnů 
lidé posedávali, děti si hrály a obecně 

šlo o skvělé využití této rozlehlé holé 
plochy v letních měsících.

ZELENÁ BLANKA
Druhým projektem, který dostal šanci 
na realizaci, bylo elegantní překrytí 
mimoúrovňové křižovatky na pražské 
Malovance. Ta spojuje již postarší Stra-
hovský tunel a nově budovaný tunel 
Blanka. Tato „jizva“ měla být zacelena 

pomocí drátěné konstrukce, po níž by se 
vinuly různé popínavé rostliny. Vznikl 
by tak jakýsi optický park, který by kři-
žovalo několik cest umožňujících překo-
nat bariéru mimoúrovňové křižovatky. 
Několik měsíců po skončení výstavy se 
v médiích objevila zpráva, že městská 
část Praha 6 tento projekt koupila a ne-
chala si jej rozpracovat. Jak nicméně 
jeden z autorů podotkl, „komunikace se 
zástupci radnice po volbách ustala.“ 

Nyní Centrum současného umění 
DOX představuje další výstavu, tento-
krát nazvanou „Anastomosis“. Ta nabízí 
pro čtyři městské lokality přes šedesát 
konkrétních architektonických návrhů, 
které vytvořili v posledních dvou le-
tech studenti architektury z pražského 
ČVUT.

ADAPTACE
Město je zde chápáno jako struktura, 
jež se nemůže vyvíjet přestavbou, ale 
jedině adaptací – konkrétně drobnými, 
avšak významnými propojeními jed-
notlivých částí měst. Prvním z řeše-
ných problémů je nepříjemný tunel 
pod pražským vrchem Vítkov, spojující 
čtvrtě Karlín a Žižkov. Budoucí archi-
tekti navrhli jak relativně realistická ře-
šení („virtuální ulice“, tedy promítání 
obrazů na stěny tunelu, či několik verzí 
nákupních pasáží), tak vskutku velko-
rysé projekty, které by vyžadovaly 
vytěžení celého kopce – za všechny 
jmenujme např. projekt akvária či sídla 
filharmonie.

Za další problém k vyřešení si stu-
denti vybrali přístup z centra Prahy na 
Letnou. Zde se objevila opravdu velmi 
široká paleta návrhů řešení, od těch nej-
jednodušších (park či originální eskalá-
tor), přes odvážnější (pomník obětem 
komunismu kopírující obrysy někdejší 
monumentální Stalinovy sochy) až po 

opravdu rozsáhlé projekty, v rámci kte-
rých by byl celý svah nejlépe vytěžen 
a nahrazen novou budovou Národní 
knihovny či galerií pro Slovanskou 
epopej. Za nejpovedenější si dovolím 
označit elegantně zapuštěnou budovu 
Ústavu dějin národa, kopírující pů-
vodní vrstevnice, a budovu filharmonie 
s fantastickým výhledem na Prahu.

FANTAZII SE MEZE NEKLADOU
Nevyužité spojení pražských Holešovic 
s ostrovem Štvanice a druhým břehem 
Vltavy je řešeno nápaditými mosty (ve 
variantáchy s příbytky pro rybáře, mu-
zeem Vltavy, běžeckým okruhem či 
vodní kaplí), ale také neotřelým vyu-
žitým staré sedačkové lanovky či pří-
vozem, který by zároveň fungoval jako 
plovoucí kavárna.

Snad nejzajímavějším řešeným pro-
storem je koryto někdejší lanové dráhy 
v Karlových Varech. Fantazii se totiž 
meze nekladou, a tak studenti pro toto 
místo navrhli nejenom znik hřbitova, 
ale i lezecké stěny nebo „kapsulového 
hotelu“ (dočasného turistického byd-
lení na několika metrech čtverečných). 
Padly ovšem i návrhy na klubová kina 
či filmové archivy.

„Všechny projekty nabízejí relativně 
snadné spojení něčeho, co je velice 
blízko sebe, a přitom to spolu nekomu-
nikuje,“ říká Adam Gebrian, kurátor 
výstavy. Primárním cílem všech pro-
jektů je propojení dvou míst, sekun-
dárně je ale důležité i originální využití 
daného prostoru. Expozici nelze než 
doporučit každému zájemci o archi-
tekturu, urbanismus či jen prostředí, ve 
kterém žije. Výstava trvá do 26. března 
2012 a více informací o ní naleznete na 
internetových stránkách www.dox.cz.

Kristián Léko

Anastomosis aneb jak se spojují městské části

„Konflikty posledního desetiletí nebyly vedeny  
z kulturních pohnutek.“
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Organizace spojených národů (OSN), jak ji známe dnes, sice 
prošla během svého dosavadního fungování mnohými  
změnami, i přesto ale v mnohých ohledech funguje na  
principech z doby svého založení, ze čtyřicátých let  
minulého století. Tehdejší mezinárodní scéna ovšem  
vypadala naprosto jinak, což se odráželo i v principech, 
které byly zakotveny do Charty OSN. Jaký měla proměňující 
se mezinárodní scéna vliv na snahy o reformu OSN? Jsme 
reformě nejblíže dnes, nebo situace spíše stagnuje?

Realita doby založení OSN byla 
taková, že právě skončila druhá 
světová válka a na spadnutí byla 

válka studená. Velkým evropským státům 
patřily kolonie po celém světě a počet 
obyvatel naší planety byl téměř třikrát 
nižší než dnes. Sama OSN disponovala 
51 členy, přičemž v současnosti je to 

přibližně čtyřnásobek. Podoba dnešního 
světa je tedy výrazně odlišná, a proto se 
na počátku devadesátých let opět objevily 
hlasy volající po reformě OSN. Ta by 
měla být provedena tak, aby OSN byla 
schopna lépe zajišťovat světový mír, sta-
bilitu, ochranu lidských práv a podporu 
hospodářského rozvoje celého světa.

HYBATEL ANNAN
S příchodem Kofiho Annana do úřadu 
generálního tajemníka OSN získala myš-
lenka reformy této organizace novou dy-
namiku, zvláště pak po zveřejnění zprávy 
„Ve větší svobodě“ (In Larger Freedom). 
Ta představuje dosud nejucelenější návrh 
na reformu OSN a jedním z jejích dopadů 
byl např. vznik Rady pro lidská práva 
v roce 2006. Na druhou stranu se většina 
států vyslovila proti posílení pravomocí 
generálního tajemníka, což byl také jeden 
z bodů navržených ve zmíněném doku-
mentu.

Byť součástí Annanova plánu byly 
i další dílčí cíle, jádrem každého návrhu 
na reformu OSN nutně byla i reforma 
Rady bezpečnosti (UNSC), neboť pouze 
její rezoluce jsou právně závazné a vynu-
titelné. S jistou mírou nadsázky lze říci, 
že názorů na reformu UNSC je tolik, 
kolik je členských států. Takřka všechny 
návrhy, které se v posledních letech ob-
jevily, chtějí zvětšit celkový počet kře-
sel v UNSC. Větší efektivitu fungování 
Rady by dle některých odborníků mohlo 
zajistit také zrušení práva veta, což je 
však jen stěží představitelné.

SPOR V REGIONECH
Za největší kandidáty na pozici stálého 
člena Rady jsou považovány státy tzv. G4, 
tedy Brazílie, Indie, Japonsko a Německo. 
V Africe je situace poněkud komplikova-
nější, neboť na stálé křeslo aspiruje vedle 
Jihoafrické republiky i Egypt a Nigérie. 
V reakci na tyto snahy se utvořilo nefor-

mální uskupení „Uniting for consensus“, 
mezi jehož nejvýraznější členy patří Me-
xiko, Pákistán, Jižní Korea a Itálie. Tyto 
státy se snaží zejména zabránit zisku stá-
lého členství v Radě jejich regionálním 
soupeřům.

A jaký postoj zaujímají současní stálí 
členové? Francie a Velká Británie návrh 
skupiny G4 dlouhodobě podporují, po-
dobně jako Rusko, pro nějž je ale důležitá 
nedotknutelnost statusu stávajících stálých 
členů, stejně jako zachování efektivity 
rozhodování. Spojené státy se vyjadřují 
k návrhům reformy zdrženlivě. Otevřeně 
podporují pouze členství Japonska, svého 
tradičního spojence. Pozice Číny se příliš 
nemění. Čína je totiž jedinou asijskou 
zemí disponující stálým místem v Radě, 
a nemá tak potřebu tuto skutečnost měnit. 
Přesto se odhodlala ke vstřícnému gestu, 
když její představitelé poznamenali, že 
„Čína oceňuje mírovou cestu Japonska 
od druhé světové války a je ochotna při-
jmout, že Japonsko bude hrát větší roli 
v mezinárodních vztazích“. Jistý posun 
tedy byl zaznamenán. Jaký nakonec bude 
osud reformy OSN, se nechme představit. 
Jistotou ale je, že její budoucnost závisí 
především na politické vůli a na tom, jak 
(bez)mocné Spojené národy si předsta-
vitelé rozhodujících velmocí představují 
a přejí.

Tomáš Tichomirov

Datum Místo Událost Datum Místo Událost

11. 3. 2004 Španělsko Ve španělském Madridu došlo 
k  sérii teroristických bombových 
útoků na příměstské vlaky. Zemřelo 
téměř 200 lidí a v důsledku útoků 
došlo ke stažení španělských jed-
notek z Iráku.

20. 3. 1916 Německo Albert Einstein publikoval obec-
nou teorii relativity, kterou veřejně 
přednesl již v prosinci 1915. Navá-
zal svým bádáním na vědce Davida 
Hilberta. V  poslední době se sice 
objevila zpochybnění, ta byla ale 
opět vyvrácena.

11. 3. 2011 Japonsko U  Japonska došlo k  zemětřesení 
o  síle 9 stupňů Richterovy škály. 
Kromě zničení mnoha měst při-
šlo o  život přes 10 000 lidí, ost-
rov Honšú se posunul o 2,4 metru 
a zemská osa se vychýlila o více jak 
10 cm.

21. 3. 1933 Německo Nacisté v  Dachau dokončili svůj 
první koncentrační tábor. Během 
druhé světové války tudy prošlo přes 
200 000 osob a více než 25 000 jich 
zde zemřelo. Dnes je objekt zpřístup-
něn jako památník.

16. 3. 1939 Československo Den po rozpadu Česko-Slovenska 
začala německá vojska ilegálně oku-
povat část československého území. 
Další den, 16. března, byl vyhlášen 
Protektorát Čechy a Morava, trvající 
až do konce druhé světové války. 

31. 3. 1889 Francie V  Paříži byla dostavěna Eiffelova 
věž, vysoká přes 300 metrů. Vznikla 
při příležitosti pařížské Světové 
výstavy a stého výročí Velké fran-
couzské revoluce. Stala se inspirací 
pro další stavby, například praž-
skou Petřínskou rozhlednu.

Významná výročí: na co nezapomínat

DELEGÁTI PÍŠÍ

Reforma OSN je během na dlouhou trať
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Autor je delegátem Brazílie v Radě 
bezpečnosti Modelu OSN.
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Mnoho cest, jeden cíl. Věřte 
nebo ne, něco podobného 
platí i v mezinárodních vzta-

zích. Ačkoliv celkový postoj k otázkám 
zahraniční politiky je vždy pevně daný, 
do rukou jednotlivých velvyslanců se 
dostává ten nejtěžší úkol: splnit poslání, 

které mu jeho země svěřuje. Je totiž na 
nich, jak tento postoj k mezinárodním 
otázkám podají a jak docílí toho, co 
daná země považuje za prioritní.

Každá země disponuje odlišnými 
geografickými podmínkami a potýká se 
s jinými problémy. Proto je třeba obec-

nou zahraniční politiku skloubit s indi-
viduálním přístupem a v rámci plnění 
jejích cílů se zaměřit na kooperaci v  
oblastech, ve kterých je vzájemná spo-
lupráce co nejpřínosnější pro obě strany.

Kolikrát jste se vy v rámci Summitu 
zamýšleli nad cíly vaší zastupované 

země a směrem, kterým se má dát? 
Jak jste na tom ve srovnání se zástupci 
státu tam venku ve skutečném světě? 
Zeptali jsme se velvyslanců České re-
publiky na to, v čem spatřují prioritu 
zahraniční politiky ČR v zemi, kde náš 
stát zastupují.

Jak vidí zahraniční politiku velvyslanci ČR

HYNEK KMONÍČEK
Velvyslanec ČR v Austrálii, na Novém Zélandě a ostrovních státech Pacifiku

Zdravím Summit a všechny své příští kolegy. Prioritu ČR 
v této oblasti vidím především v rozvoji vzájemného ob-
chodu. V Asii není států nám politicky a kulturně-sociálně 
bližších, než jsou právě Austrálie a Nový Zéland. Geogra-
fickou vzdálenost od těchto trhů je v zájmu obou stran 
překonávat a není proto divu, že je Austrálie naším šes-
tým největším asijským obchodním partnerem, dokonce 

i maličký Nový Zéland již dováží více českých výrobků, než kdysi tradiční Vi-
etnam. Česká menšina znamená nejen výrazné oživení relace. Velvyslanec 
zde musí kromě diplomatické práce zastávat i roli starosty velikostí již ne-
zanedbatelného českého města na druhém konci světa. Spolupráce našich 
univerzit, stoupající počet zde pobývajících mladých Čechů, kulturní festivaly 
a veřejná a publikační činnost vysvětlující místním, kdo jsou Češi tady i doma, 
to vše tvoří z této relace osobitý mix mnoha barev a chutí, který s naším ma-
ličkým týmem pro zájmy ČR pro celou oblast zajišťujeme.

MARIE CHATARD
Velvyslankyně ČR ve Francouzské republice

Shrnutí priorit česko-francouzských vztahů do pou-
hých několika řádků je úkol nelehký. Tím spíše, že do 
tohoto prostoru chci včlenit i můj obdiv účastníkům 
a  organizátorům Pražského studentského summitu 
a přání, aby jim jejich elán i nadále vydržel. Co se týče 
priorit České republiky ve Francii, premiéři obou zemí 
podepsali Akční plán Strategického partnerství, který 

definuje partnerství v oblasti zahraniční politiky, v rámci Evropské unie, 
energetiky a ekologie, obchodu, inovací a konkurenceschopnosti, obrany 
a bezpečnosti, spravedlnosti, vědy, vzdělávání a kultury, za prioritní. Na 
základě tohoto dokumentu vznikla mimo jiné např. Česko-francouzská 
energetická pracovní skupina. Úkolem každého velvyslance je nejen re-
prezentace jeho země, ale i její prezentace. Proto maximálně podporuji 
rovněž regionální a municipální spolupráci, partnerství univerzit, konání 
přednášek a konferencí týkajících se České republiky. 

KAREL ŽEBRAKOVSKÝ
Velvyslanec ČR v Kanadě

Česko-kanadské vztahy mají kořeny ve společných his-
torických, kulturních, politických a společenských hod-
notách, které se promítají do obdobného základního 
pohledu na zásadní mezinárodní otázky. Naše vztahy jsou 
posíleny osobními vazbami: česká komunita v Kanadě 
patří k nejpočetnějším českým komunitám na světě a sa-
mozřejmě nezapomínáme na kanadskou pomoc politic-

kým uprchlíkům z poválečného Československa. Přes zeměpisnou vzdálenost 
a rozdílnou velikost jsou si proto obě země blízké – Česká republika nabízí 
Kanaďanům středoevropskou klasickou kulturní zkušenost, Češi naopak ob-
divují hodnoty kanadského mnohonárodnostního soužití. Politicky dnes obě 
země spojuje členství v NATO, ale posiluje se i spolupráce v rámci multilate-
rálních vztahů, např. v rámci styků EU – Kanada. Cílem českého velvyslanectví 
v Ottawě je, aby vymizely všechny překážky, které mohou omezovat další 
rozvoj vztahů.

RUDOLF JINDRÁK
Velvyslanec ČR ve Spolkové republice Německo

Současné česko-německé vztahy jsou na nejlepší 
úrovni ve své novodobé historii. Pro Českou republiku 
představuje SRN jednoho z nejdůležitějších a nejbliž-
ších partnerů, v  oblasti zahraničního obchodu pak 
stojí dlouhodobě na prvním místě. I přes geopolitic-
kou a ekonomickou asymetrii obou zemí jsou naše 
stanoviska a přístupy v řadě otázek blízké. Považuji 

za velmi signifikantní, že v rámci EU patříme po boku SRN do „zodpo-
vědného Severu“, že české a německé hospodářsko-politické priority jsou 
víceméně totožné – zdravé veřejné finance, konkurenceschopnost, další 
rozvoj jednotného vnitřního trhu a liberalizace zahraničního obchodu. 
Německo, a to jak jeho političtí představitelé, tak především soukromé 
podniky, považují ČR za politicky i ekonomicky stabilní zemi. V tomto 
duchu se také v SRN snažím, se zdravou mírou sebevědomí, prezentovat 
svoji zemi.

PETR GANDALOVIČ
Velvyslanec ČR v ve Spojených státech amerických

USA jsou mimo jiné z titulu spojence v rámci NATO přiro-
zeně jedním z klíčových partnerů ČR. V nadcházejícím ob-
dobí se budou česko-americké vztahy dále rozvíjet po linii 
dané třemi základními pilíři spolupráce,  jak je definovali 
Petra Nečas a Barack Obama na svém říjnovém jednání 
ve Washingtonu D.C. Kromě aktivit v oblasti tradičně vyni-
kající bezpečnostně-vojenské spolupráce se tak budeme 

v nadcházejícím období zaměřovat i na agendu ekonomickou, včetně spolu-
práce vědecko-technické, a na aktivity podporující demokracii a lidská práva 
v zemích jakými jsou například Kuba, Bělorusko nebo Barma. K dalšímu rozvoji 
vztahů mezi Českou republikou a jednotlivými státy USA přispěje i rozšiřování 
platformy našich intenzivních kontaktů nad rámec washingtonských kruhů, 
zejména ve státech jako Florida, Kalifornie nebo Texas. K našim dalším úkolům 
bude samozřejmě patřit i další zlepšování konzulárních služeb poskytovaných 
českým občanům žijícím nebo cestujícím na území USA.

PETR KOLÁŘ
Velvyslanec ČR v Ruské federaci

Ruská federace je samozřejmě jedním z našich vůbec 
nejdůležitějších partnerů. Cílem naší zahraniční poli-
tiky jsou dobré, vzájemně výhodné a na důvěře zalo-
žené vztahy. Je v našem zájmu, aby Rusko bylo stabilní 
a předvídatelnou zemí s prosperující ekonomikou, ale 
také fungující občanskou společností. ČR má pocho-
pitelně i své strategické a ekonomické zájmy, včetně 

zájmů bezpečnostních. Základním rámcem pro budování našich vztahů 
s Ruskem je naše členství v EU a NATO. Vzhledem k tomu, že v současném 
světě čelíme společným výzvám i hrozbám, naše zájmy se velmi často 
překrývají. Diplomacie však není jen „vybroušená rétorika“, ale musí vždy 
zahrnovat i praxi. Podporujeme proto praktické modernizační projekty, 
snažíme se přispět svou vlastní zkušeností, je-li o ni zájem, a podporu-
jeme konkrétní tendence a lidi, kteří to s Ruskem i s námi myslí dobře.  
A takových je tu, ostatně, celá řada.
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TVÁŘE EVROPY

Dilema EU: volný trh nebo protekcionismus?

Evropská unie na jednu stranu svým členským zemím  
zajistila liberalizovaný vnitřní trh, na druhou stranu je však 
kritizována za protekcionistická opatření vůči třetím zemím. 
Spotřebitelé navíc volají po větším množství domácích  
produktů. Co s tím?

Minulý díl našeho seriálu se 
věnoval problematice „ev-
ropských peněz“, tedy roz-

počtu Evropské unie. Mimo jiné jsme 
uvedli, že EU každoročně pracuje se 
zhruba bilionem eur, z nichž přibližně 
desetina pochází z „tradičních vlastních 
zdrojů“, což jsou zejména cla. Právě to-
muto tématu se budeme věnovat v tomto 
díle.

PŘEKÁŽKY OBCHODU
Ve světě suverénních států bez celních 
unií si každá země svou obchodní poli-
tiku určuje sama. Nástrojů zahraničního 
obchodu je přitom celá řada, mezi nej-
významnější patří cla, embarga, kvóty 

a také tzv. „neviditelné překážky do-
vozu“, tedy různé technické, hygienické 
a další kvalitativní podmínky, které 
často znevýhodňují dovozce z méně roz-
vinutých zemí. Zatímco embargo bývá 
uplatňováno jen výjimečně, kvóty a cla 
jsou užívána velice hojně. Oba tyto me-
chanismy mají chránit domácí produkci 
omezením dovozu. Cla mají vedle regu-
lační funkce také vyvažovat nákladný 
provoz celní služby. 

Velkou nevýhodou výše naznačeného 
světa suverénních států je obrovská 
byrokracie při obchodování se zahra-
ničím, každá země má pravděpodobně 
zcela odlišné celní sazby, jinak vysoké 
dovozní kvóty a možná úplně jiné kva-

litativní standardy. Proto se všude po 
světě objevují celní unie, které se snaží 
vytvářet vnitřní bezcelní zóny a sjed-
nocovat cla vůči třetím zemím. Jednou 
z nejrozvinutějších celních unií je při-
tom Evropská unie.

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH
Na informačním portálu EU se dočtete, 
že „celní unie byla jedním z prvních 
úspěchů v dějinách EU. Díky celní unii 
se na hranicích mezi členskými státy 
zrušila cla a zřídil se jednotný systém 
dovozních poplatků.“ Jednotný evrop-
ský trh nepochybně usnadnil život spo-
lečnostem na celém kontinentu, neboť 
celní kontroly se provádějí v zásadě jen 
na vnějších hranicích EU. Ta je dnes 
jednotnou obchodní zónou, ve které se 
volně pohybuje veškeré zboží, ať už 
bylo vyrobeno kdekoliv. Výrobky vy-
robené v České republice, které se pro-
dávají v Lotyšsku, nikdy celní kontrolou 
neprošly. Velkou výhodou pak také je, 

že zboží ze třetí země clo zaplatí pouze 
při vstupu na území EU, poté se však 
již nic neplatí a žádné další kontroly 
neprobíhají. Jde přitom o obrovské ob-
jemy zboží. Ročně celní správou EU 
projdou téměř dvě miliardy tun zboží, 
což představuje téměř 20 % celosvěto-
vého dovozu.

Jenže některé země (např. Estonsko) 
se před vstupem do EU profilovaly 
jako tzv. „bezcelní přístavy“ (nazývány 
podle obchodních uzlů v Singapuru či 
Hongkongu), tedy země s velmi nízkými 
cly. Vstup do celní unie jim sice zajistil 
velké výhody přístupu k vnitřnímu trhu, 
ale zavedení jednotného unijního cel-
ního katalogu jim ale znemožnilo pro-
vozovat vlastní obchodní politiku.

KRITIKA ZVENČÍ
Je též třeba zmínit mnohdy ostrou kritiku, 
jež se na EU snáší kupříkladu na půdě 
WTO. Zatímco vnitřní evropský trh je 
absolutně liberalizovaný, ve vztahu ke 
třetím zemím (zejména těm méně rozvi-
nutým) se Evropa chová značně protek-
cionisticky. Výjimkou nejsou likvidační 
cla ve výši stovek procent či velmi nízké 
kvóty. Zvláštní kapitolou pak jsou výše 
zmíněné kvalitativní podmínky, které 
často představují pro výrobky z rozvo-
jových zemí nepřekonatelnou překážku. 
Jako spotřebitelé si však Evropané tvrdé 
hygienické a kvalitativní normy přejí. 
Evropa si zcela vážně musí rozmyslet, 
zda chce volný celosvětový trh, kde se ctí 
princip komparativní výhody, nebo zda 
chce být „soběstačná“ a vydat se cestou 
protekcionismu.

Kristián Léko

KOMIKS

Jak vidí zahraniční politiku velvyslanci ČR
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Jaký je profil úspěšných účastníků PSS?
MARTINA KLICNAROVÁ

Tehdejšího Modelu OSN se Martina 
zúčastnila poprvé v roce 2004 jako 
delegátka Velké Británie v  prv-
ním výboru Valného shromáždění. 
V následujících ročnících působila 
v Radě bezpečnosti jako delegátka 
a  posléze také jako místopřed-
sedkyně. Po střední škole začala 
studovat válečná studia na Kin-

g’s College London a posléze post-
graduální studium mezinárodních 
vztahů na University of Cambridge. 
Během studií mimo jiné působila 
jako zástupkyně Generálního ta-
jemníka na LIMUN (London Inter-
national Model United Nations) 
a  místopředsedkyně Ekonomické 
a  sociální rady na NMUN (Natio-
nal Model United Nations) v New 
Yorku, který je jedním z největších 
a  nejprestižnějších Modelů OSN 
na světě. Po ukončení studií ab-
solvovala stáž v  Generálním se-
kretariátu Rady Evropské unie, kde 
pracovala na tématice rozšíření EU. 
V současné době pracuje ve státní 
správě Velké Británie.

LUKÁŠ MARVAN

Od dětství snil o  létání a  leta-
dlech, a  proto studoval na SPŠS 
Betlémská, po které následovalo 
ČVUT. Ještě než odmaturoval, se 
jako delegát Korejské republiky 
zúčastnil V. ročníku tehdejšího 
Modelu OSN (1999). V dalším roce 
se stal místopředsedou ECOSOC. 
Poměrně záhy se začal věnovat 
organizační části projektu. Začínal 

řešením technického zázemí celé 
konference, až se v roce 2005 stal 
hlavním koordinátorem X. ročníku 
tehdejšího Modelu OSN. V té době 
již dva roky pracoval ve společ-
nosti Seznam.cz jako webmaster. 
Poté přešel do týmu návrhářů 
uživatelského rozhraní, který nyní 
vede a zúročuje tak všechny orga-
nizační a komunikační dovednosti, 
které v  Modelu OSN získal. Jeho 
posláním je spolu s kolegy navr-
hovat co nejlepší design a  inter-
akce služeb Seznamu. Své znalosti 
nyní rozvíjí při magisterském stu-
diu marketingových komunikací 
na Univerzitě Tomáše Bati. Ve vol-
ném čase rád fotí a splnil si i sen 
o létání.

TOMÁŠ LINDNER

Tehdejšího Modelu OSN se Tomáš 
poprvé účastnil v roce 1998, kdy se 
s kamarády z Gymnázia Ostrov stali 
delegáty Norska. Model OSN pro něj 
a jeho kamarády představoval první
příležitost potkat vrstevníky, které 
také zajímalo dění ve světě.Další 
rok dostal šanci zastupovat Čínu. 
Následovalo studium politologie na 

FSV UK, včetně roku na univerzitě 
v německé Kostnici, kde se zaměřil 
na teorie rozvoje a rozvojové politiky. 
V roce 2006 odletěl na půl roku na 
jih Afriky, kde v rámci mezinárodního 
dobrovolnického projektu GLEN tři 
měsíce pracoval na zlepšení kvality 
demokratických voleb v Zambii. Poté 
v regionu cestoval a hledal témata 
pro reportáže do českých časopisů, 
kam později přispíval články o sou-
časné Africe. Také vedl v rámci Ev-
ropské dobrovolnické služby letní 
ekologické tábory na Islandu, kam 
přilétali studenti z  celé Evropy. 
V  roce 2008 nastoupil do redakce 
časopisu Respekt, kde dnes vede za-
hraniční rubriku.

JAKUB KULHÁNEK

Jakubovo pouto k  PSS i  samotné 
Asociaci pro mezinárodní otázky 
(AMO) se objevuje již od roku 2001, 
kdy v UNSC zastupoval USA i Ruskou 
federaci. Poté působil na mnoha po-
zicích jako člen přípravného týmu 
PSS. V současnosti je garantem Vý-
chodoevropského programu AMO 
a působí také jako poradce Jana Ha-
máčka, českého stínového ministra 

obrany. Aktivně publikuje na téma 
postsovětských otázek v Harvard In-
ternational Review, Moscow Times, 
RUSI journal, Moscow Times, US At-
lantic Council, EU observer a mnoha 
dalších médiích. Jakubovy komen-
táře k  postsovětské problematice 
se často objevují jak v českých, tak 
zahraničních médiích. Kromě AMO 
působil také v Center for European 
Policy Analysis, Eurasian Strategy 
Project a v  kabinetu Komisaře pro 
rozšiřování EU v Bruselu. Studoval 
mezinárodní teritoriální studia na 
FSV UK a  je držitelem magister-
ského titulu z Georgetown Univer-
sity ve Washingtonu, D.C. Taktéž vedl 
několik seminářů na University of 
Nottingham.

Má mezinárodní společenství šanci uspět v boji proti  
nadměrnému rybolovu? 

Jedním z klíčových témat současné politiky kolem ochrany životního prostředí je 
ochrana mořské fauny. Tato problematika byla dlouho ignorována a ryby byly loveny 

ve vskutku excesivní míře. Jak se k tomuto problému 
vyjadřují dvě významné přímořské země?

Rybolov je výhradním zdrojem obživy 
a příjmů pro více než 200 milionů 

obyvatel naší planety. Ryby navíc před-
stavují pro každého pátého člověka hlavní 
zdroj bílkovin a jejich spotřeba neustále 
roste. Samotný problém spočívá už ve 
způsobu výlovu. Mořské dno je dranco-
váno nejen sítěmi, které ničí vše, co jim 
přijde do cesty, ale i jedy či dokonce vý-
bušninami. Zpět do vody je vhazováno ob-
rovské množství mrtvých živočichů, kteří 

nemají požadovanou kvalitu. I přes to, že 
Brazílie patří mezi přední dovozce ryb, 
žraloků a jiných živočichů, snaží se toto 
chování omezit. Mimo jiné ratifikovala 
Úmluvu OSN o mořském právu. Uvě-
domujeme si, že v dnešní situaci by bylo 
nejlepší lov ryb úplně zastavit, ale to by 
mělo fatální dopady nejen na ekonomiky 
mnoha zemí, ale i na lidské životy. Proto 
je pro nás velice těžké navrhnout kompro-
misní řešení.

Pro naši zemi je rybolov nedílnou 
součástí kultury. Logicky tedy 

máme zájem na tom, aby toto tažení bylo 
úspěšné, protože následky nadměrného 
rybolovu se Japonska dotýkají ve velké 
míře. Věříme v budoucnost boje za ome-
zení lovu ryb. Na druhou stranu poklá-
dáme za nesmyslné snažit se ho omezit 
tím, že plošně snížíme, nebo dokonce 
přestaneme s financováním rybářských 
firem. Co je špatného na podpoře snahy 

uspokojit poptávku a udržet národní 
tradici? Měli bychom se tedy oriento-
vat na řešení situace z hlediska opatření 
dostatku ryb a pochopitelně také snížení 
počtu rybářských společností pouze na 
takové číslo, které dostatečně uspokojí 
trh a zároveň nebude ohrožovat mořský 
ekosystém. Ke splnění těchto cílů se Ja-
ponsko zavázalo účastí na řadě dohod 
a vyzývá státy, které tak neučinily, aby 
svá rozhodnutí přehodnotily.

Kateřina Svatošová
delegátka Brazílie

Petra Kunzmannová
delegátka Japonska

DELEGÁTSKÝ DUEL
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Současná společnost očima Miroslavy Němcové

» pokračování ze str. 1
znají své povinnosti a teprve potom se 
domáhají svých práv.

Veřejně činná jste téměř osmnáct let. 
Jak se za tu dobu proměnila česká po-
litická scéna? 
Podstata zůstává stejná – politické 
strany soupeří o moc, aby mohly prosa-
dit zájmy svých voličů. Na druhé straně 
vnímám, že oproti letům, kdy jsem po 
revoluci začínala, je dnes politika pro-
fesionálnější, více formální a v daleko 
větší míře ovlivněna médii. Porevoluční 
euforii vystřídal běžný demokratický 
provoz. Se všemi klady i zápory. 

Média nás neustále informují o nejrůz-
nějších sporech a rozepřích mezi třemi 
vládními stranami. Odpovídá předklá-
daný mediální obraz skutečnosti?

Koaliční vládnutí vždy bylo a bude 
komplikované. Je to důsledek poměr-
ného volebního systému, kdy po vol-
bách vznikají koalice na základě mnoha 
kompromisů – personálních i progra-
mových. Tyto kompromisy jsou zdro-
jem permanentního napětí, které je ale 
v politice normální. To, co je přes veš-
keré dílčí názorové rozpory důležité, je 
ochota všech tří koaličních stran hledat 
a nacházet  řešení, které posune věci ku-
předu. A to se daří.

Existuje vůbec šance, aby vládní ko-
alice vydržela až do konce řádného 
funkčního období?
Pokud nás bude spojovat společné pře-
svědčení o nutnosti reforem jako dosud, 
tak věřím, že koalice vydrží.

Čím dál častěji se o vás pro vaše 
vlastnosti a zkušenosti hovoří jako 
o možné kandidátce na prezidentku. 
Myslíte, že byste mohla uspět v přímé 
volbě?
Zatím o mé kandidatuře hovoří jen 
média. Já jsem se vyjadřovala velmi 
zdrženlivě. Ještě nejsem rozhodnuta.

Za jakých předpokladů může mít ČR 
vliv na světové dění?
Svůj vliv můžeme posílit právě díky 
členstvím v organizacích jako je třeba 
NATO. Jsme malá země, náš vliv na 
světové dění nelze přeceňovat. Ale 
pokud si udržíme konzistentní zahra-
niční politiku, zdravé sebevědomí, 

ekonomickou zdatnost a hospodářskou 
prosperitu, pak budeme vnímáni jako 
respektovaní partneři. Svět si nás všímá 
i díky vynikajícím vědcům, umělcům 
i sportovcům.

Jakou roli může hrát ČR v meziná-
rodních organizacích, jako jsou OSN, 
NATO či EU?
Jsme členy těchto organizací a jako 
člen máme šanci i povinnost konat tak, 
abychom úkoly stojící před námi řešili 
solidně, korektně, aktivně. 

Kam podlet vašeho názoru směřuje 
koncept evropské integrace? Jsme již 
na začátku jejího konce?
Věřím v integraci ve smyslu rovno-
právné spolupráce a konkurence. Nevě-
řím v integraci ve smyslu byrokratické 
unifikace. Obávám se, že současný trend 
nás vede tímto směrem.

Michael Rozsypal

ROZHOVOR

MIROSLAVA NĚMCOVÁ
Česká politička, současná předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V letech 1994 až 
2002 byla členkou rady a zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou. V období 1998 až 2006 pů-
sobila jako stínová ministryně kultury ODS. Poslankyní je od roku 1998. Svůj mandát obhájila 
v parlamentních volbách roce 2002, kdy byla rovněž poprvé zvolena do funkce místopředsedkyně 
sněmovny, a dále pak v roce 2006, kdy se stala i 1. místopředsedkyní. Při posledních volbách v roce 
2010 byla zvolena předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

O ČEM JEDNÁME

» pokračování ze str. 3
Ženevské úmluvy, které vznikly kon-

cem 40. let, jsou totiž až jeden jediný člá-
nek aplikovatelné pouze na mezinárodní 
konflikty. Nestanovují pro vnitrostátní 
konflikty žádná pravidla, jak rozlišit civi-
listy od osob, které se násilí přímo účastní 
(tzv. kombatanty). Taktéž neříkají, jak 
má stát přistupovat k povstalcům, které 
během vnitrostátních bojů zadrží, což 
v konečném důsledku znamená, že 
v průběhu vnitrostátního ozbrojeného 
konfliktu neexistují žádná jasná pravidla 
ochrany civilistů, duchovního či zdravot-
nického personálu, ani civilních budov. 
Vše se odvíjí pouze od uvážení vlády 
daného státu. I proto byl v 70. letech 20. 
století vypracován tzv. Druhý dodatkový 
protokol k Ženevským úmluvám, který 
je zaměřen právě na ozbrojené konflikty 
probíhající uvnitř států. Je tedy vše vyře-
šeno? Ani zdaleka. 

I Druhý dodatkový protokol má své 
„mouchy“. Vztahuje se pouze konflikty 
mezi vládní autoritou a ozbrojenými 
skupinami. Zároveň musí jít o kon-
flikty vyšší intenzity, tedy o konflikty, 

které jsou dlouhodobé a kde ozbrojená 
skupina efektivně ovládá část státního 
území. Pokud tedy bude probíhat občan-
ská válka bez vládního zásahu mezi více 
ozbrojenými skupinami v zemi (třeba 
i proto, že vláda jednoduše nebude exi-
stovat), protokol se aplikovat nemůže. 
Stejné to bude i v situaci, kdy sice 
budou probíhat střety mezi vládou dané 
země a ozbrojenými skupinami, ovšem 

zmíněné ozbrojené skupiny nebudou 
natolik silné, aby ovládly část státního 
území, nebo budou postrádat vedení 
a organizovanou strukturu. V praxi tedy 
jen málokdy dojde ke stavu, kdy nějaký 

vnitrostátní konflikt skutečně naplní 
podmínky, které tento protokol pro svou 
aplikaci vytyčuje. 

ODSTRAŠUJÍCÍ SÝRIE
Nepokoje a masové demonstrace v Sýrii 
začaly měsíc po vypuknutí protestů 
a násilí v Libyi. Od té doby pokračují již 
téměř rok. Zatímco na počátku protestů 
se dalo mluvit o vnitřních nepokojích 

a napětí, současná situace by se již velmi 
pravděpodobně dala označit za vnitro-
státní ozbrojený konflikt. Humanitární 
právo je právo ozbrojených konfliktů. 
Smyslem jeho existence je učinit válku 

co nejrychlejší a nejlidštější. Jak jsme 
již zmínili výše, současné humanitární 
právo však situace, které jsou podobné 
té v Sýrii, téměř neupravuje. Neříká, 
jak má syrská vláda zacházet s civilisty, 
kteří se přímo neúčastní bojů. Nestano-
vuje speciální ochranu pro děti či ženy, 
ani neupravuje postavení novinářů, 
zdravotníků či duchovního personálu. 
Události arabského jara jasně ukázaly, 
jak silně je vytvoření jasnějšího rámce 
ochrany lidských práv během vnitro-
státních konfliktů zapotřebí. Většina 
států totiž vytrvale tvrdila, že se jedná 
„pouze“ o demonstrace a vnitřní nepo-
koje, a je tedy pouze jejich záležitostí, 
jak s celou situací i se svými občany na-
loží. Vzhledem k neochotě vícero států 
se tak z vytvoření účinnějšího rámce 
ochrany lidských práv ve vnitrostátních 
konfliktech stává běh na dlouhou trať. 
Rada pro lidská práva jako hlavní lid-
skoprávní orgán OSN je nepochybně 
jedním z míst, kde by měl tento běh 
začít.

Šárka Ošťádalová

Když humanitární právo nestačí
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» pokračování ze str. 1
BEZ REFORMY ANI KROK
Druhý workshop PSS zahájila panelová 
diskuze na téma reformy OSN. Té se zú-
častnili Martin Palouš (bývalý velvysla-
nec ČR při OSN v New Yorku), Michal 
Broža (vedoucí Informačního centra 
OSN v Praze) a Bořivoj Hnízdo (poli-
tolog a politický geograf). Poté přišlo 
na řadu zasedání Valného shromáždění, 
kde měli delegáti Modelu OSN poprvé 
možnost vyzkoušet si svůj projev na 
stejné téma, a to před celým plénem 
téměř tří stovek studentů.

Třetí workshop byl zahájen vystou-
pením filosofa a teologa Tomáše Ha-
líka, který před delegáty předstoupil 
s přednáškou na téma role náboženství 
v dnešním světě. Poté se delegáti pře-
sunuli na jednotlivé diplomatické semi-
náře, které měly za cíl seznámit delegáty 
s rozličnými aspekty veřejného života, 
ať už se jednalo o právo, historii, eko-
nomii či diplomacii samotnou. Na tomto 
workshopu se k PSS přidali též delegáti 
Modelu EU, který se k projektu tradičně 
připojuje později. Taktéž zde proběhla 
sbírka Skutečný dárek společnosti Člo-
věk v tísni, jejíž prostřednictvím byla 
několika rodinám z různých koutů světa 
poskytnuta pomoc mj. v podobě kozy, 

ovocných stromů či kanystrů na vodu.
Před čtvrtým workshopem měli dele-

gáti hned dvě možnosti, jak si v rámci 
doprovodného programu rozšířit své 
obzory. Zúčastnit se mohli buď exkurze 
do Rádia Svobodná Evropa nebo Lid-
skoprávního biografu, kde se promítal 
film Vnoučata kubánské revoluce, kde 
měli opět možnost diskutovat s odbor-
níkem na dané téma.

BEZ ETIKETY ANI KRŮČEK
První dáma etikety, Eliška Hašková Coo-
lidge, se s delegáty podělila o své zku-
šenosti na čtvrtém přípravném setkání, 
které se konalo na konci ledna. V druhé 
části workshopu se měli delegáti možnost 
zúčastnit několika odborných seminářů, 
tentokrát na téma rozvojové spolupráce. 

Před pátým workshopem na delegáty 
čekal další Interaktivní seminář etikety, 
díky kterému by měli nyní bravurně 
zvládnout všechna úskalí (nejenom) 
konference Pražského studentského su-
mmitu. Na pátém přípravném setkání, 
uskutečněném v půlce února, čekalo na 
delegáty další zasedání Valného shro-
máždění, na kterém mohli tentokrát 
přednášet projevy na téma proliferace 
jaderných zbraní. Poté je čekala řada 
diplomatických seminářů, na kterých 

vyslechli přenášky z široké palety témat, 
ať už se jednalo o politiku, lobbing, pří-
mou volbu prezidenta nebo terorismus. 

JAK TO CHODÍ PO POLEDNI
Kromě zmíněných dopoledních pro-
gramů se delegáti vždy účastnili také 
odpolední části přípravných setkání, 
která se odehrávala přímo v orgánu 
či Modelu, kde daný delegát působí. 
Každý se tak odebral buď do orgánů 
Modelu OSN – Rady bezpečnosti 
(UNSC), Hospodářské a sociální rady 
(ECOSOC), Rady pro lidská práva 

(HRC), Organizace pro výchovu, vědu 
a kulturu (UNESCO), Programu OSN 
pro životní prostředí (UNEP), Světové 
obchodní organizace (WTO) – do Mo-
delu NATO nebo do Modelu EU.

Mezi workshopy delegáti také sepi-
sovali eseje na téma „Pojetí trestu v 21. 
století“ do novinářské soutěže, která 
probíhala ve spolupráci s Metropolitní 
univerzitou Praha. Vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne právě dnes na konci 
slavnostního zahájení. Ještě před konfe-
rencí proběhla exkurze do jaderné elek-

trárny Temelín a opomenout se nesmí 
ani návštěva ambasád, která proběhla 
včera, ve čtvrtek 8. března. Každý de-
legát tak dostal možnost se setkat se 
skutečným představitelem země, kterou 
zastupuje, a ponořit se tak do oblasti 
opravdové diplomacie. 

NYNÍ JIŽ NA OSTRO
Další trénink už ale mladé diplomaty ne-
čeká. V tuto chvíli mají před sebou neje-
nom plenární projevy, které zazní právě 
dnes na slavnostním zahájení, ale také 
další tři dny plné opravdového jednání, 
hájení názorů zastupovaných zemí a hle-
dání přijatelného kompromisu. Každý se 
může na vlastní kůži přesvědčit, jako moc 
či málo je na jednání připraven a kde jsou 
naopak mezery, na jejichž vyplnění může 
pracovat zase celý příští rok. Tak jako by 
za oněch pět měsíců dozrálo jablko, tak 
i delegáti Pražského studentského su-
mmitu od prvního přípravného setkání 
prošli mnohými zkouškami a dnes jsou 
ve svém velkém finále. Nyní už je jen na 
nich, jak nabyté zkušenosti a dovednosti 
využijí. Nechť i v tomto ročníků najdou 
tolik řešení a odpovědí, kolik si položí 
otázek.

Iveta Moravcová

Workshopy PSS aneb o tom, jak zrají diplomaté

„Další trénink už ale  
mladé diplomaty nečeká.“

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ KONFERENCE 
9. března 2012, Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5-7, Praha 1

10:00 – 10:10 Úvodní slovo 
Michael Rozsypal, hlavní koordinátor PSS 
Dominik Židek, zástupce hlavního koordinátora PSS 
10:10 – 10:20 Poselství vrcholných představitelů 
OSN, NATO, EU 
10:20 – 11:00 Zahajovací projevy 
Jiří Schneider, 1. náměstek ministra zahr.věcí ČR 
Joseph Pennington, zástupce velvyslance USA v ČR 
Detlef Lingemann, velvyslanec Německa v ČR 
Ole Emil Moesby, velvyslanec Dánska v ČR 
11:00 – 11:10 Projevy mladých diplomatů 

11:10 – 12:00 Zahajovací projevy 
Maria Staszkiewicz, ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky 
Hana Halfarová, The Kellner Family Foundation 
Brigitte Luggin, Zastoupení Evropské komise v ČR 
Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy 
12:00 – 13:00 Oběd 
13:00 – 14:15 Projevy mladých diplomatů 
14:15 – 14:45 Coffee Break 
14:45 – 15:55 Projevy mladých diplomatů 
15:55 – 16:00 Vyhlášení cen II. ročníku novinářské soutěže  
s Metropolitní univerzitou Praha
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PROGRAM SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ KONFERENCE 
9. března 2012, Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5-7, Praha 1

Účastníci Summitu 
prošli pěti přípravnými 
setkáními. Co všechno 
se na nich odehrálo, 

můžete vidět zde.
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Hospodářská a sociální rada – ECOSOC
pod patronací Jana Švejnara

Stejně jako v reálném světě je i na 
půdě Pražského studentského su-
mmitu hlavní činností tohoto or-

gánu především koordinace hospodářské 

a sociální činnosti Organizace spojených 
národů. Mezi priority ECOSOC patří na-
plňování Rozvojových cílů tisíciletí a re-
akce na akutní humanitární, ekonomické 
a společenské události. ECOSOC je také 

zodpovědný za to, co se stane s více než 
dvěma třetinami rozpočtu celé OSN. 

Jaké jsou dopady obchodní politiky na 
obyvatelstvo v rozvojovém světě? Proč 
není koordinována humanitární pomoc? 
S jakými problémy se potýkají zhroucené 
státy? A proč v některých oblastech bují 
obchod s drogami? I tyto otázky zazněly 
na půdě Hospodářské a sociální rady. 
Vedle zajímavých hostů a doprovod-
ného programu obohatila jednání i účast 
akreditovaných pozorovatelů z řad vyso-
koškolských studentů. Konferenční dny 
již otestují, zda a jak se úsilí vložené do 
přípravné části delegátům vyplatilo.

Martina Kotasová

Rada pro lidská práva – HRC
pod patronací Kateřiny Sequensové

Čím se Rada pro lidská práva 
zabývá? Stačí letmý pohled 
a z názvu je hned jasné, že 

o malichernosti se jednat nebude. V cen-
tru pozornosti zde stojí lidé a ochrana 
jejich základních práv a svobod. Rada se 
v rámci Summitu sešla celkem pětkrát. 
A každé z těchto přípravných setkání 
bylo něčím výjimečné. 

První kroky sice byly lehce nejisté, ale 
netrvalo dlouho a delegáti HRC uká-
zali, že se v nich skrývají opravdoví 

diplomaté. Pečlivě vstřebávali potřebné 
informace a nenechali se rozhodit ani 
originálními aktivitami, které pro ně 
předsednictvo připravilo. Zapomenout 
nelze ani na vzácné hosty – odborníka 
Amnesty International Jiřího Bejčka 
a právní expertku Veroniku Bílkovou – 
kteří HRC navštívili a s delegáty se po-
dělili o své bohaté znalosti a zkušenosti. 

V další části PSS na delegáty čeká 
konference, což jsou pro delegáty HRC 
tři dny plné vyjednávání, vášnivých 
debat i chladných kalkulací.  A ačkoliv 
jsou body agendy již pevně dané, sa-
motná podoba jednání a jeho průběh už 
leží jen v rukou delegátů.

Šárka Ošťádalová

Rada bezpečnosti – UNSC
pod patronací Karla Kovandy

Kromě toho, že každé demo-
kratické společenství musí 
otázkám, kterými se zabývá, 

vyhradit pečlivé diskuze a hlubší uvá-
žení, mělo by být také akceschopné. 
Nestačí tedy pouze mít široké a roz-
vážné plénum; v Modelu OSN je třeba 
i rozhodnosti a vůle konat. UNSC je při-
pravena v následujících jednacích dnech 

plnit tuto roli tak důstojně, jako je tomu 
po celou historii existence Spojených 
národů.

Na minulých pěti přípravných se-
tkáních se delegáti zaměřili na všechny 
aspekty své práce. Struktura jednání, 
strategie, argumentace a aplikace – to 
byla hesla posledních workshopů. To 
vše musí delegát zvládnout, aby obstál 

v obtížných konferenčních jednáních, 
zvláště budou-li se odehrávat v tak tvr-
dém prostředí, jakým je Rada bezpeč-
nosti. A o čem že se bude jednat? Na 
navrhované agendě se objevují kon-
troverzní témata jako Sýrie či reforma 
Rady bezpečnosti. Ať tak či tak, jednání 
budou jistě dramatická.

Matouš Hruška

MODEL OSNGenerální partner 
Modelu OSN

Hlavní partner
Modelu OSN

AGENDA
• obchodní bariéry mezi  

rozvinutým a rozvojovým 
světem

• stabilizace zhroucených 
států

• problematika drog  
v mezinárodním  
organizovaném zločinu

• odstraňování následků  
humanitárních krizí

AGENDA
• lidská práva ve vnitrostátních 

ozbrojených konfliktech
• ochrana práv leseb, gayů, 

bisexuálů a translidí
• pomoc zaměřená na podporu 

lidských práv ve světě

AGENDA
• Somálsko: problematika 

pirátství
• thajsko-kambodžská hranice
• Odpovědnost chránit aneb 

R2P
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Program OSN pro životní prostředí – UNEP
pod patronací Jiřího Drahoše

V rámci Pražského student-
ského summitu představuje 
Program OSN pro životní pro-

středí již druhým rokem platformu pro 
debaty o ochraně životního prostředí. 
Zástupci států mohou prostřednictvím 
zakládání fondů a realizace projektů 
pomáhat řešit problémy jako je napří-
klad nadměrný rybolov. Svůj názor jim 
k tomu poskytují i lobbisté za Greenpe-
ace a BP z řad vysokoškoláků. 

Na posledním workshopu delegáti 
zhodnotili svoje argumentační i ré-
torické schopnosti, které nasbírali 
během uplynulého půlroku v průběhu 
přípravné části, a to při schvalování 
agendy pro konferenci. Jednání byla 

tvrdá a dlouhá, nakonec ale vedla ke 
zdárnému konci. Jen o pár měsíců 
později, co delegáti UNEP zasednou 
k jednacímu stolu během konference 
PSS, začnou v Brazílii jednat i reálné 
světové špičky UNEP. Možná se budou 
moci inspirovat návrhy, které pro ně 
zdejší UNEP připraví během svého 
jednání.

 Anna Vaněčková

Světová obchodní organizace – WTO
pod patronací Pascala Lamy

Pět přípravných setkání – pět 
dní, během kterých se skupina 
studentů ze všech koutů České 

republiky rozhodla na chvíli hodit za 
hlavu své každodenní starosti a naučit 
se skrze simulované vyjednávání něco 
z diplomatické reality Světové ob-
chodní organizace – instituce, jejímž 
hlavním posláním je zefektivňovat 
mezinárodní směnu prostřednictvím 
odbourávání různých forem obchod-
ních bariér.

Během těchto společně strávených 
chvil delegáti nabývali znalosti a zku-
šenosti od významných hostů, mezi 
nimiž můžeme jmenovat například Petra 
Macha, Ludmilu Štěrbovou či Martina 
Slaného. Taktéž si zkusili vypracovávat 
stanoviska svých zemí a přednášet je 
před plénem. Postupně se zdokonalo-

vali i v umění vyjednávat, a to zejména 
během kuloárních jednání, která hrají 
ve WTO zcela klíčovou roli. Především 
však vytvořili přátelský kolektiv, jenž 
má skvělé předpoklady k úspěchu na 
konferenci.

Vojtěch Fiala

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO
pod patronací Michala Beneše

Ano, UNESCO je sice v rámci 
Summitu letos nováčkem, ale 
během přípravné části projektu 

se na pozadí vášnivého vyjednávání 
a inspirativních diskuzí vyklubalo tolik 
skvělých delegátů, že by leckterý orgán 
mohl závidět.

Během přípravné části projektu se 
delegáti UNESCO setkali se třemi te-
matickými okruhy – výchovou, vědou 
a kulturou. Každý z nich je znázorněn 
příslušným bodem agendy, se kterými 
se delegáti během workshopů krůček 
po krůčku seznamovali. Přednášky, hry 
a především neformální vyjednávání za 
přítomnosti vzácných hostů přeměňo-
valy zpočátku váhající a nejisté žáčky 
na zkušené diplomaty.

A jací jsou tedy delegáti UNESCO 
dnes? Ačkoliv se během her celý orgán 
vždy na chvíli promění v malé organizo-
vané vyjednávací šílenství, tak ve chvíli, 
kdy dojde na seriózní otázky, dokáží 
delegáti směřovat i ke konstruktivnímu 
konsenzu. Držme jim palce, ať jim to 
vydrží i na konferenci!

Thu Thuy Truong 

MODEL OSN Generální partner 
Modelu OSN

Hlavní partner
Modelu OSN

AGENDA
• energetika – stabilita sítě
• nadměrný rybolov
• opatření proti desertifikaci

AGENDA
• problematika sexuální  

výchovy
• svoboda médií
• výzkum kmenových buněk
• přijímání památky na  

seznam Světového dědictví

AGENDA
• usnadňování obchodu
• cla v zemědělství
• TRIPS – zeměpisná označení
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MODEL EU pod patronací Jana Michala

MODEL NATO pod patronací Jiřího Šedivého

Vrcholná jednání evropské 27

Model EU úspěšně proplul 
vodami přípravných setkání 
a zakotvil u evropských 

břehů, aby zde mohl vyložit posádku 
sedmadvaceti ministrů. Jejich úkolem 
není nic lehčího než nastavit správný 
kurs pro 500 milionů Evropanů.

Během čtyř dnů přípravných setkání 
mohla sedmadvacítka delegátů okusit 
rozmanité delikatesy v podobě no-
vých informací a zážitků. Cílem těchto 
workshopů bylo připravit delegáty po 

všech stránkách na náročná jednání, 
která je v nadcházejících dnech na kon-
ferenci čekají. Tam se totiž vžijí do role 
jednoho z evropských ministrů a budou 
simulovat jednání Rady EU.

Vedle nezbytných faktických znalostí 
byl velký důraz kladen na rozvíjení ré-
torických a argumentačních dovedností. 
Delegáti proto prošli sérií her a jednání, 
díky kterým teď mohou sebevědomě 
předstoupit před ostatní ministry a jasně 
a srozumitelně jim představit svá stano-
viska a názory.

NAPOSLEDY NANEČISTO
I přes chladné únorové ráno se dele-

gáti opět odhodlali vyskočit z vyhřátých 
postelí a vyrazili vstříc poslednímu pří-
pravnému setkání. Tam na ně jako první 

čekala přednáška o logice a tvorbě práv-
ních textů, velmi důležité dovednosti 
pro úspěšné absolvování konferenčních 
jednání. Poté se delegáti rozprchli po 
prostorách VŠE. Čekalo na ně totiž ně-
kolik odborných seminářů, přičemž si 
každý mohl zvolit, jaká tematika je mu 
nejbližší.

Odpolední program ministři začali 
simulací jednání Rady EU, přičemž 
tématem jejich diskuzí, svárů a kom-
promisů byla směrnice o energetické 
účinnosti. Posledním bodem programu 
byla diskuze s Václavem Mezřickým 
o globalizaci. Debatovalo se o rozmani-
tých otázkách od křesťanství přes otázku 
rozšiřování EU až po (ne)existenci ná-
rodních států. 

KONFERENCE JE TADY
Tři měsíce uplynuly jako voda a de-

legáty nyní čeká vrchol celého ročníku. 
Po čtyři dny budou v kůži evropských 
ministrů hájit zájmy své země při ná-
ročných jednáních. Důležité je ovšem 
i hledání společného tónu s ostatními 
státy a dosažení řešení, které by bylo 
akceptovatelné pro všechny zúčastněné.

Jiří Brada
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co-sponsored by  
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AGENDA
• regulace ratingových  

agentur
• Evropský fond pro  

přizpůsobení se globalizaci
• energetická účinnost

Model NATO: Fighting for security

Model NATO is a platform for 
young people to learn about 
international relations. What 

is most unique about Model NATO, ho-
wever, is its language of operation, as 
all negotiations take place in English. 
This is challenging for its participants 
but they are rewarded by a significant 
improvement of their speaking and de-
bating skills if they persist. Throughout 
the year, the Ambassadors have atten-
ded lectures given by distinguished gu-
ests, practised the art of negotiation and 
studied background information which 
they will need for the final Conference. 
Since NATO is based on consensus, the 
discussions have a great potential to get 
boiling. There are many strong Amba-
ssadors this year and reaching consensus 
will thus not be easy.

DRAWING UP THE AGENDA
At the last workshop, it was time for the 
Ambassadors to decide what topics to 
discuss during the Conference. In the 
morning, the Ambassadors did some 
brainstorming in their working groups 

so that they could compare the priori-
ties of their countries and get ready for 
an official NAC meeting. Later on, they 
had a lecture by the founder of Model 
NATO, Jan Havránek. In the afternoon, 
the Ambassadors listened to suggestions 
for the Agenda and then it was time for 
them to persuade each other and de-

cide what the Agenda is going to be. 
Some Ambassadors took the job very 
seriously, led by an example of Canada 
or Germany.

DECISION TIME
The Conference is the time for the Am-
bassadors to finally use what they have 
learnt. They will have to be ready to deal 
with the difficult topics on the Agenda. 
Moreover, there might be a moment 
when the Ambassadors will have to act 
promptly and alter the Agenda based on 
an unexpected event.

 
Alena Zikmundová

AGENDA
• Issue of Afghanistan and 

post-intervention recon-
struction

• Nuclear disarmament
• Syria
• Cyber-security
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