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Pražský studentský summit zahajuje 
v Obecním domě, jedná v Hilton Prague

JAK PROBĚHNE SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SUMMITU

ROZHOVOR S JANEM MÜHLFEITEM

PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Zahájení třetího ročníku Pražského
studentského summitu letos proběhne
v jedné z nejznámějších pražských se-
cesních staveb – v Obecním domě. Toto
centrum společenského a kulturního
života bylo postaveno na místě bývalé-
ho Královského dvora jako protiváha
k tehdejšímu Německému, dnes Slo-
vanskému domu v letech 1905–1912.
Na výzdobě se podíleli známí čeští 
umělci této doby, např. Max Švabinský, 
Josef Václav Myslbek, Alfons Mucha, 
Mikoláš Aleš a jiní.

Více než 400 delegátů Modelu OSN,
Modelu NATO a Modelu EU dnes zased-
ne ve Smetanově síni Obecního domu,
aby spolu s několika desítkami slavnost-
ních hostů a členů Sekretariátu zahájili
poslední, nejdůležitější část letošního
ročníku Pražského studentského sum-
mitu.

Následující tři dny plné jednání stráví 
delegáti Pražského studentského summitu 
v prostorách luxusního hotelu Hilton Pra-
gue. Hotel Hilton Prague byl v roce 2008 
vyhlášen magazínem World Travel Awards 
nejlepším hotelem České republiky. Stej-
né ocenění získal také na 14. ročníku 
World Travel Awards v roce 2007. Časo-
pis Bu siness Traveler US Magazine zvolil 
v roce 2007 Hilton nejlepším hotelovým 
řetězcem ve východní Evropě již druhý 
rok v pořadí.

Hotel Hilton Prague je největším hote-
lem ve střední a východní Evropě. V sále 
Hilton Grand Ballroom se konalo slavnost-
ní zahájení předchozího ročníku Summitu. 
Uvnitř hotelu se nachází jedno z největších 
evropských kongresových center, které po-
jme až 1 500 účastníků, a dalších 33 salon-
ků. V některých z nich se budeme těšit na 
naše vzájemná setkávání. 

-ld-

Vážené dámy, vážení pánové,

je tomu již téměř deset měsíců, kdy jsme 
začali intenzivně pracovat na třetím roční-
ku Pražského studentského summitu. Během 
této doby se z nás stal dobře fungující pade-
sátičlenný tým, který vrhl své síly do tvorby 
veškerých součástí, bez kterých by tento kolos 
nemohl být realizován. Až nyní si uvědomu-
jeme, jak blízko byl vrchol, ke kterému jsme 
necelý rok směřovali. 

Dnes sedíme v jedné z nejkrásnějších bu-
dov v jednom z nejkrásnějších světových měst 
a cítíme napětí z toho, jak dnešní den a ty tři 
následující dopadnou. Někteří z vás si jistě 
naposledy přeříkávají v duchu své projevy 
a upravují oděvy, aby udělali co možná nej-
lepší dojem. Podobný moment z roku 2006, 
kdy jsem seděl na vašem místě, si budu ještě 
dlouhou dobu pamatovat. 

V tento slavnostní den nastává chvíle, kdy 
stovku zemí celého světa nebudou zastupovat 
ostřílení diplomaté, ale budete to vy, aktivní 
studenti z celé České republiky. Věřím, že 
vám Summit během pěti přípravných setkání 
a řady doprovodných akcí dal mnoho zážit-
ků a zkušeností. Stejně tak jsem přesvědčen 
o tom, že vám toho následující prodloužený 
víkend nabídne ještě více.

Za celý Sekretariát Pražského studentského 
summitu vám přeji úspěšnou konferenci, na 
kterou budete dlouho v dobrém vzpomínat.

Zdroj: www.obecnidum.cz, www.hiltonprague.cz 

CHRONICLE
www.studentsummit.cz 6. března 2009 VI/XIV

Noviny Pražského studentského summitu / Prague Student Summit Newspaper

Záštitu nad Pražským studentským summitem 
převzal ministr zahraničních věcí ČR 

Karel Schwarzenberg



 2 CHRONICLE  www.studentsummit.cz

„Špatná zpráva musí putovat rychle,“ říká Jan 
Mühlfeit, Chairman Europe Microsoft Corporation

Kdysi jste řekl, že byste pro Gatese pra-
coval i za stravenky. Stále to platí?

To samozřejmě platí. Bill Gates je člo-
věk, který předběhl dobu. Jen doufám, že 
teď během krize k tomu skutečně nedojde. 
(smích)

Jste jedním z nejuznávanějších českých 
manažerů. Byl jste ambiciózní už jako 
malé dítě? Pilný student, který chce mít 
ty nejlepší výsledky?

Já jsem docela zvídavý a soutěživý, ale 
studoval jsem úplně jinou školu, jsem povo-

láním softwarový inženýr, ale dělal jsem to 
jen asi tři roky. Po roce 1989 mě samozřejmě 
začala lákat privátní sféra. Dělám věci, které 
jsem nikdy nestudoval. Vše, co umím, jsem 
se naučil díky práci v Microsoftu. Microsoft 
mi dal hodně. Jsem spíš člověk, který moc 
neplánuje. 

Jste se sebou spokojený?
Na to, aby měl člověk rád ostatní, musí 

mít především rád sám sebe. Je to o leader-

Jízdní řád slavnostního zahájení 
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V úvodníku pátého čísla novin Chronicle přirovnala má
kolegyně, koordinátorka Modelu NATO, Hanka Bojdová, 
Pražský studentský summit k rozjetému vlaku, do kterého
již nastoupili všichni pasažéři – delegáti všech tří Modelů.
Abychom mohli v podobném duchu pokračovat, představme
si, že závěrečná konference, kterou dnes zahajujeme, může
být pro mnohé z nás plavbou na zaoceánské lodi v nejrepre-
zentativnějších prostorách, které můžeme našim delegátům
nabídnout.

Téměř 400 delegátů Pražského studentského summitu se dnes
nalodí na palubu. Více než dvě třetiny z našich cestujících zažijí 
slavnostní zahájení poprvé. Přestože program plavby již máte zcela
jistě nastudovaný, není od věci si ho ještě jednou připomenout 
a připravit se na to, co nás čeká.

První slovo nemůže patřit nikomu jinému, než našemu ka-
pitánovi – hlavní koordinátor Jan Pýcha otevře dopolední část 
slavnostního zahájení. Po něm promluví naši vzácní hosté, napří-
klad eurokomisařka Danuta Hübner, velvyslanec Nizozemského
království Jan Lucas van Hoorn nebo velvyslanec ČR při NATO
Štefan Füle. Pozadu nemůže zůstat ani náš vrchní konstruktér,
tedy Asociace pro mezinárodní otázky, jejímž jménem promluví 
ředitelka Alice Savovová.

Cestující přivítají také koordinátoři jednotlivých palub, tedy
Modelů. Ačkoli to není obvyklé, u nás všichni cestující patří do

stejné třídy VIP – protože všechny státy jsou si rovny a stejné jsou 
pro všechny i šance na úspěch. 

 V dopolední části se dostanou ke slovu i někteří z našich cestu-
jících – velvyslanci, kteří projevili zájem o to promluvit dříve než 
jejich kolegové. Několik zástupců Modelu OSN, Modelu NATO 
a Modelu EU tedy bude mít jedinečnou příležitost vystoupit před 
desítkami slavnostních hostů a diplomatů.

Po nezbytném občerstvení a načerpání sil do odpolední části 
přijde chvíle, na kterou dlouho čekali samotní delegáti. Jménem 
státu vystoupí se slavnostním projevem vždy ten delegát nebo 
delegátka příslušného Modelu podle rozlosování, které proběhlo 
na posledním přípravném setkání, v případě, že se delegace ne-
dohodla jinak.

Abychom se vyhnuli tradičnímu „…a jako poslední se připraví 
Vietnam, po něm Zimbabwe“, pořadí vystupujících není striktně 
určeno předem dle abecedy, ale sestavuje ho Sekretariát tak, aby 
program byl co nejzajímavější. Delegace budou předsedajícím 
upozorňovány v dostatečném časovém předstihu. Projevy bu-
dou hodnoceny týmem složeným z bývalých i současných členů 
Sekretariátu a hodnocení bude otištěno v zítřejším vydání novin 
Chronicle. Projevy budou hodnoceny v několika kategoriích jako 
např. srozumitelnost, eye-contact, vystupování a celkový dojem. 
Těšit se můžete také na rubriku „Móda, extravagance, manýry“. 
Vkládáme ve vás důvěru a těšíme se, že se nebudeme muset ani 
jednou dívat na hodinky a ani jimi významně třepat, doufajíc, že 
odpoledne se překlopí ve večer a všichni, nejen řečníci, ale také 
posluchači, si tuto zkušenost odnesou jako jednu z mnoha přida-
ných hodnot Pražského studentského summitu.

Věříme, že ti, kteří budou mít projev za sebou, s námi setrvají až 
do konce a pomohou posádce, tedy členům Sekretariátu vytvořit 
neopakovatelnou slavnostní atmosféru prvního dne konference. 
Ovšem ani zbytek plavby nezůstane pozadu – po slavnostních 
projevech přijdou na řadu líté boje nad jednacími stoly, kuloární 
jednání a složité manévrování tak, aby byl naplněn výrok, že di-
plomacie je umění dovolit někomu udělat to, co chcete.

Kapitán i posádka naší společné lodi se všem cestujícím vyna-
snaží připravit takové podmínky, aby si plavbu co nejvíce užili. 
A až naše loď zakotví poslední jednací den, věříme, že se příští 
rok s námi vydáte na další plavbu. -dz-
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shipu. Člověk, který chce vést lidi, musí 
předně rozumět sám sobě a mít se rád,
umět si odpouštět. Když udělám de-
set rozhodnutí denně, sedm z nich bude
dobrých a tři pravděpodobně špatná.
Je důležité se obklopit lidmi, kteří vám
velmi brzy řeknou, že děláte špatná roz-
hodnutí. Od Gatese jsem se naučil, a to
mám opravdu „vyražené na čele“, že špat-
ná zpráva musí putovat rychle. Ať už jde
o jedince, fi rmy, ale i velká impéria – vždy
to padá na tom, že přestanou vnímat zpět-
nou vazbu, co se okolo nich děje. A fi  nanční 
krize je toho dokladem. Takže ano, jsem se
sebou vcelku spokojený.

Jak dokážete svou práci skloubit s ro-
dinou?

Snažím se, aby víkendy patřily mé rodině
a čtyřikrát za rok si beru týden dovolené.
Každopádně bych se svou rodinou měl trá-
vit více času a to říkám zcela sebekriticky.
Je to také dáno tím, že hodně cestuji a po-
sledních deset let jsem cestoval. Dnes už
existují videokonference a podobné věci,
které částečně využívám. Ale je to věc, ve
které se můžu zlepšit.

Měl jste na starost řízení 28 zemí převáž-
ně v regionu střední a východní Evropy.
Tento region se stal čtyři roky po sobě
nejúspěšnějším na světě. Jak dlouho je
podle vás možné být tak dobrý manažer?
Nemáte pocit vyhoření?

Pro Microsoft pracuji 16 let, vedl jsem
tady českou pobočku, poté východní Ev-
ropu, následně Public Sector pro Evropu,
Střední východ a Afriku a po těch čtrnácti
letech jsem opravdu pocit vyhoření měl.
Nicméně v mé současné roli, kdy den-
nodenní business dělají pobočky, mám
více času na strategii a dlouhodobé pri-
ority (reformy, technologie, konkurence-
schopnost, inovace). V současné době je
má mise taková, aby Microsoft porozuměl
více Evropě a snad Evropa také více po-
rozumí Microsoftu. Mám k tomu dobré
předpoklady – vyrostl jsem ve východní 
Evropě, ale dlouhodobě pracuji na zápa-
dě. Rozumím oběma světům a to je velmi
důležitá věc.

Jaké to je jednat v mezinárodních orga-
nizacích? V OSN, NATO, EU?

Lidé z menších zemí, ale i Češi, se mají 
tendenci podceňovat. Já díky tomu, že
jsem potkal Gatese a mohl s ním cesto-
vat, ztratil jakýkoliv ostych nebo strach
z nějakých autorit. Pokud s ním dokáže
člověk vést dialog, dokáže ho vést s kaž-
dým.

Každopádně se vždy od těch lidí snažím
co nejvíc dozvědět, co nejvíc věcí naučit.
Jak se společnosti Microsoft dotkla sou-
časná krize?

Dotkla se nás jako každého jiného. Naší 
výhodou je, že máme opravdu široké port-
folio produktů, další je v našem softwaru
– když srovnáte cenu a výkon. Lidé chtějí 
mnohem větší výkon, ale menší cenu, chtějí 
ušetřit.

Jako každá jiná fi rma sledujeme omezení 
výdajů za technologii, ale i výrobky u ma-
lých a středních fi rem. Můžeme pozorovat,
že se něco blíží, když tyhle podniky začnou
omezovat své výdaje.

Samozřejmě, i když je naše pozice stále
velmi dobrá, tak náklady na podnikání sni-
žujeme. Ovšem každá krize je příležitostí,
ať už uvnitř fi rmy nebo směrem k zákazní-
kům, udělat pozitivní změny. Top manažeři
musí v těžkých dobách dělat těžká rozhod-
nutí. Každopádně i nadále pokračujeme
v investicích do vědy a výzkumu, kde se
skrývá velká budoucnost.

Poselstvím letošního Světového ekono-
mického fóra v Davosu je varování před
protekcionismem. V současné době hle-
dání východisek se právě protekcionis-
mus jeví jako největší potenciální nebez-
pečí. Souhlasíte s tím?

Ano, protože když se podíváte do his-
torie, tak jakákoli země se snažila zabe-
tonovat svou ekonomiku, dopadla špatně.
To se stalo v Číně, která měla v 15. sto letí 
lepší technologie než Španělsko nebo Por-
tugalsko, ale pak se uzavřela sama do sebe
a zmeškala industriální revoluci, dnes je
na jejím místě Amerika. V tuto chvíli je
protekcionářství cestou do pekel.
Řešení současné krize stojí na vztazích

Číny a USA. Proto Mirek Topolánek po-
zval do Prahy čínského předsedu vlády.
Bez Číny, ale i bez dalších zemí jako je
Rusko, nemá krize řešení.  

-mb-

O SOUČASNÉ EKONOMICKÉ KRIZI

Tato krize začala v Americe tzv. hypoteční 
krizí. Jakmile začnete lidem, kteří nemají prá-
ci, poskytovat dvě až tři hypotéky, nikdy to ne-
skončí dobře, spadne to jako domeček z karet.

Podle mého názoru je to zhruba ze 60 %
ekonomická krize, ale 40 % je psychologie,
slyšíte to pořád kolem sebe. Na podzim se
v Americe řeklo, ať tolik nespotřebovávají,
oni přestali a v důsledku toho se propouští 
lidé z práce. Na druhé straně je to krize dů-
věry. Banky, ačkoli peníze mají, nepůjčují 
je. Před dvěma lety všichni důvěřovali všem.
Dnes, když to trochu přeženu, nikdo nedů-
věřuje nikomu.

Už loni na Světovém ekonomickém fóru
v Davosu bylo jasné, že se něco stane. Osobně si
myslím, že to byla jakási výstraha, kterou

politici podcenili. Vymysleli sice záchranné
nebo krizové balíčky, ale teď by se měl vy-
myslet balíček, který bude rovnováhou mezi
krátkodobými a dlouhodobými požadavky na
inovace, infrastrukturu, školství atd.

Jedna věc je peníze do ekonomiky nasy-
pat, ale na druhé straně je jasné, že to jednou
bude muset někdo začít splácet.

Můžeme manipulovat infl ací, ale tím pá-
dem se jakékoliv vytvořené bohatství snižuje.
Nebo můžeme zvednout daně, to ale funguje
jen krátkodobě. Musíme zapracovat na zvý-
šení produktivity práce a zefektivnit veřej-
nou správu. Ta může mít o 25–30 % méně
zaměstnanců díky technologiím, a ušetří 
se tak spousta peněz. Vláda, média, business
musí jít po tom, aby byla obnovena důvěra
v trh. Země, které mají nadbytek zahraniční-
ho obchodu musí spotřebovávat, nesmí začít 
být protekcionářské.

Samozřejmě je nutné se zaměřit na Afriku,
protože Afrika na tom může být za dvacet 
let stejně jako dnes Asie. Můžeme získat 
o jednu miliardu více spotřebitelů nebo o jed-
nu miliardu více nakažených AIDS. Záleží na
tom, jak se k tomu svět v tuto chvíli postaví 
a co udělá.

Jan Mühlfeit
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Posledním projednávaným bodem agen-
dy Hospodářské a sociální rady na třetím 
ročníku Pražského studentského summitu 
byla problematika porušování lidských 
práv a zásad mezinárodního humanitární-
ho práva. Přestože problematika lidských 
práv není podle Charty OSN svěřena pouze 
Hospodářské a sociální radě, má tato insti-
tuce OSN odlišné pravomoci nežli Valné 
shromáždění OSN a další specializované 
instituce zřizované cíleně za účelem ochra-
ny lidských práv, tj. například Rada pro lid-
ská práva OSN.

V souvislosti s rozsáhlostí a kompliko-
vaností problematiky lidských práv je hned 
zkraje důležité defi novat základní pojmo-
sloví související s ochranou lidských práv 
a zásad mezinárodního humanitárního 
práva (MHP). Jako příklad uveďme rozdíl 
mezi soft law a hard law. První zmiňovaný 
termín se vyznačuje právní nezávazností 
a zároveň neexistencí právních mecha-
nizmů vynucení tohoto práva, na rozdíl 
od pojmu druhého, který přímo označuje 
typy dokumentů, které jsou právně závaz-
né, a tudíž vynutitelné. Dalším důležitým 
pojmoslovným základem je rozlišení mezi 
kombatanty a nekombatanty. Zatímco kom-
batanty jsou označovány všechny osoby, 
které jsou příslušníky ozbrojených sil 
s bojovým posláním, jako nekombatanty 
označujeme především civilní obyvatel-
stvo, lékaře a vojenské kaplany, kteří se 
přímo neúčastní bojových operací. V ne-
poslední řadě je důležité vymezení pojmů 

mezinárodní humanitární právo, příslušní-
ky ozbrojených sil někdy označovaného za 
právo válečné.

S rozvojem institutů mezinárodního prá-
va po druhé světové válce se pojí potřeba 
efektivnější ochrany lidských práv. Globál-
ně je tato tendence nastíněna již v Pream-
buli Charty OSN z roku 1945 a dopodrobna 
je pak vyjádřena ve Všeobecné deklaraci 
lidských práv z roku 1948. Tyto dva me-
zinárodně-právní dokumenty předzname-
naly vznik i několika regionálních modelů 
ochrany lidských práv. Přes veškeré snahy 
mezinárodního společenství se dnes stále 
nedaří globálně udržovat a chránit uměle 
defi nované hodnoty lidských práv. Proble-
matika je mj. založena na odlišném geopo-
litickém chápání pojmu lidská práva a ne-
koherentní vnitrostátní legislativní ochrany 
lidských práv. Tyto elementy je nutné brát 
v úvahu a systém ochrany lidských práv 
je tak potřeba považovat za dynamicky se 
rozvíjející mezinárodně-právní celek.

Nedílnou kapitolou tohoto bodu agendy 
je nástin zásad mezinárodního humanitár-
ního práva. Na jeho dodržování dohlíží na 
státech nezávislá instituce Mezinárodní 
výbor Červeného kříže. MHP přesně de-
fi nuje pojmy kombatant a nekombatant 
a vymezuje jejich ochranu v mezinárod-
ních ozbrojených konfl iktech. Součástí 
MHP jsou také nástroje omezující možnosti 
států na volbu prostředků boje – nikdy by 

Porušování lidských práv a zásad
mezinárodního humanitárního práva

Generální partner

Hlavní partner 

Partneři Modelu OSN 

Informační centrum OSN v Praze

Model OSN
4

Zdroj: helpforlife.cz

Pokračování na straně 5
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Model OSN v letošním ročníku přinesl 
mnoho inovací a mezi nimi právě i simulaci 
Valného shromáždění, které nahradilo dosa-
vadní tři výbory – bezpečnostní, hospodářský 
a fi nanční, sociálně-humanitární a kulturní. 

Valné shromáždění je největším orgánem 
OSN, a stejně tomu je i na Pražském stu-
dentském summitu. V rámci jednoho fóra 
jsou zde zastoupeny všechny státy, které 
jsou v Modelu OSN simulovány, a Valné 
shromáždění je tak orgánem, kde se „po-
tkává“ celý svět. Právě počet států, pestrost 
názorů, široké spektrum agendy, ale i rov-
nost všech hlasů jej činí velice zajímavým 
a přitažlivým uskupením nejen pro dele-
gáty, ale pro všechny, kteří mají možnost 
jednání v GA zhlédnout.

Valné shromáždění znamená ožive-
ní celého Modelu OSN a přispívá k jeho 
rozmanitosti agendou, která reflektuje 
zaměření všech šesti výborů reálného GA 
a tím pádem přináší možnost výběru z širší 

palety témat těm delegátům, kteří se ne-
chtějí specializovat jen na otázky fi nanční, 
bezpečnostní či právní.

Další výhodou GA je nový rozměr jed-
nání, kde kromě pléna čítajícího přes 90 
delegátů probíhaly negociace na příprav-
ných setkáních také, stejně jaké v reálné 
OSN, v rámci čtyř regionů (evropského, 
americko-pacifi ckého, afrického, asijského 
a postsovětského prostoru). To umožnilo 
delegátům odbourat strach, zdokonalit své 
řečnické schopnosti, zabývat se podrobně-

ji agendou právě z hlediska svých států či 
připravovat taktiku pro konferenci. 

Agenda, schválená na posledním work-
shopu po dlouhém, ale kvalitní jednání opět 
dokazuje, jak je Valné shromáždění roz-
manité přítomností několika desítek států, 
a tedy i v jejich názorech a jednáních, a ne-
zbývá než poděkovat delegátům za odvede-
nou práci, a popřát, aby Valné shromáždění 
bylo na konferenci ještě úspěšnější než na 
přípravných setkáních. Věříme, že si jeho 
delegáti užijí vrcholná diplomatická jedná-
ní, která je na konferenci čekají.

Agenda:
• Zajištění energetické bezpečnosti;
• Eliminace mezinárodního terorismu;
• Hospodářské dopady donucovacích

opatření – embarg a sankcí;
• Proliferace zbraní hromadného ničení.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ (GA) 

RADA BEZPEČNOSTI (SC)
Společně jsme zažili pět přípravných

setkání, během nichž jsme se snažili co
nejvíce vylepšit naše schopnosti. Nyní,
již nejlépe připraveni, se stáváme součás-
tí další – tentokrát „konferenční“ – etapy
Summitu. Příprava skončila, teď nás čeká
náročné a opravdové vyjednávání. Ještě
před tím se ale pro ty, kteří naši cestu ne-
sdíleli a přišli se podívat až dnes, pokusíme
představit Radu bezpečnosti, která funguje
v rámci Modelu OSN.

Modelová Rada simuluje práci reálné
Rady bezpečnosti, jediného exekutivní-
ho orgánu OSN, jehož základním úkolem
je udržování míru a bezpečnosti. Jejích
patnáct členů – z toho pět stálých (Čína,
Francie, Rusko, USA a Velká Británie)
a deset volených na dvouleté funkční období 
(v letošním ročníku PSS je zastoupena Bel-
gie, Burkina Faso, Chorvatsko, Indonésie,

Itálie, Jihoafrická republika, Kostarika, Li-
bye, Panama a Vietnam) – může společně
učinit rozhodnutí, která jsou pro všechny
ostatní státy OSN závazná. Mezi její pra-
vomoci patří možnost vyslání modrých
přileb do rizikových oblastí či užití sankcí 
v případě, že některý stát nerespektuje její 
rozhodnutí.

 Agenda Rady reálné i modelové je slo-
žena především z bezpečnostních problémů

– na přípravných setkáních se velvyslanci
jednotlivých států zabývali otázkami, které
v současnosti hýbou mezinárodní politikou.
Jednali o izraelsko-palestinském konfl iktu,
který se světu znovu připomněl v prosinci
loňského roku, o humanitární krizi v Zim-
babwe či o dlouhodobě nestabilní situaci
v súdánském Darfúru.

Dění ve světě se však nezastaví ani v prů-
běhu konference – proto musí být Rada
bezpečnosti připravena rychle a fl exibilně
reagovat i na nejrůznější neočekávané situ-
ace a krize, které mohou kdykoliv nastat. 

Agenda:
• Proliferace zbraní hromadného ničení;
• Situace v Kongu;
• Izraelsko-palestinský konfl ikt.

nemělo být použito zbytečné síly, síla by
neměla být zneužita proti civilnímu oby-
vatelstvu atd.

Asi nejzajímavější kapitolou celého bodu
agendy jsou příkladové studie některých
vybraných států světa, které mají problé-

my s dodržováním lidských práv a zásad
MHP. Prakticky neexistuje teritorium, ve
kterém by se nenacházel stát mající problé-
my s ochranou lidských práv. Rwanda nebo
Demokratická republika Kongo jsou země
s nestabilními centrálními vládami, které
nejsou schopny plně zaručit dodržování 
základních lidských práv. ČLR, KLDR

a Kuba jsou nedemokratické státy, které
svojí politickou orientací neváhají omezit 
některé základní svobody společnosti. To
jsou jen vybrané příklady mluvící pro stále
potřebný dialog na toto téma.

Jakub Rybář, 
tajemník ECOSOC

Zdroj: aktualne.cz

Pokračování ze strany 4
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KOMISE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ (CSD)
Komise pro udržitelný rozvoj (CSD) 

vznikla na základě Agendy 21 schválené 
na Konferenci o životním prostředí a roz-
voji konané v Rio de Janeiru v roce 1992. 
Agenda 21 měla za cíl vytvořit určitý plán 
globálního sladění hospodářského růstu 
a ochrany životního prostředí.

Modelová komise Pražského student-
ského summitu si vytyčila za cíl nahlížet 
na globální otázky v širším kontextu při 
zohlednění hlavních pilířů udržitelného 
rozvoje – pilíře sociálního, ekonomické-

ho a environmentálního. Udržitelný rozvoj
je tedy v naší defi nici takovým rozvojem,
který zohledňuje respektování lidských
potřeb a ekonomického růstu,a zároveň
je sklouben s účinnou ochranou životního
prostředí.

V průběhu pěti workshopů byli delegáti
seznámeni s hlavními aspekty témat na-
vržených v letošní agendě a absolvovali
řadu přednášek zaměřených na danou pro-
blematiku. Z doprovodných akcí zmiňme
například přednášku na téma komunikace

a rétorika či exkurzi do jaderné elektrárny 
Temelín.

Agenda:
• Energetické zdroje; 
• Obnovitelné zdroje;
• Vodní zdroje;
• Desertifi kace;
• Přístup k pitné vodě;
• Rozvojová spolupráce;
• Klimatická změna.
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RADA PRO LIDSKÁ PRÁVA (HRC)

Rada pro lidská práva je novým orgánem 
nejen Modelu OSN, ale i reálné organizace. 
HRC je hlavním orgánem OSN v oblasti 
prosazování a ochrany lidských práv.

Rada pro lidská práva má nově pravomoc
pravidelně hodnotit plnění mezinárodních
závazků všech členských států OSN a činí k
nim doporučení. HRC taktéž promptně rea-
guje na nastalé krizové situace v oblasti lid-
ských práv, ve své krátké historii například
řešila situaci v Dárfúru, Barmě, či nedávno
zasedala v souvislosti s lidsko-právními
dopady světové potravinové krize.

Rada se navíc věnuje také dlouhodobým
problémům ochrany lidských práv ve světě,
usnadňuje dialog mezi členskými státy, me-
zinárodními lidsko-právními organizacemi
jako je Amnesty International či Human
Rights Watch, regionálními organizacemi

a dalšími orgány OSN na poli lidských práv 
(např. Úřad vysokého komisaře pro lidská 
práva, pro uprchlíky). Taktéž reaguje na 
podání obětí závažného a systematického 
porušování lidských práv a ve spolupráci 
s příslušnými vládami se snaží o nápravu.

Agenda:
• Mimosoudní popravy;
• Problematika migrace:
 a) dodržování lidských práv 
 v uprchlických táborech, 
 b) lidská práva migrujících pracovníků 
 v hostitelských zemích.

HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA (ECOSOC)

Hospodářská a sociální rada se, jak již
ze samotného názvu vyplývá, zabývá hos-
podářskou problematikou a sociálními
otázkami. Svou působnost směřuje nejen
k samotné Organizaci spojených národů,
ale i k ní přidruženým organizacím a spe-
cializovaným agenturám. Hlavním úkolem
Rady je v rámci svých kompetencí podá-
vat politická doporučení svým členským

státům, vypracovávat zprávy týkající se 
mezinárodních ekonomických, sociálních, 
kulturních, vzdělávacích, zdravotních a dal-
ších otázek a dále se např. podílet i na pod-
poře dodržování lidských práv a základních 
svobod.  Rada na jmenovaná témata nahlíží 
zejména z odborného ekonomického pohle-
du, a plní tak funkci nejdůležitějšího eko-
nomického orgánu OSN. Skutečná Rada 
v průběhu roku pracuje v komisích a na 
přípravných schůzkách. Jednou ročně poté 
probíhá hlavní zasedání, nejčastěji v New 
Yorku. Rada modelová má za sebou pět 
přípravných setkání, kde rovněž zasedala 
v regionálních komisích. Komise ostatně 
zasednou i během Summitu 2009 v zájmu 
nalezení fi nálního regionálního konsenzu 
v dané projednávané otázce. Hlavní zase-

dání – konferenci zahajujeme právě dnes,
a tak se skutečně věrně přibližujeme sku-
tečnému průběhu jednání. Ve stejném du-
chu byly vybrány i zastoupené státy a body
agendy, které vycházejí z agend, kterými
se reálná Rada zabývá nyní, nebo kterými
se zabývala v minulosti.

Agenda:
• Současná ekonomická krize;
• Věda a technologie pro rozvoj;
• Porušování lidských práv a zásad

mezinárodního humanitárního práva;
• Boj proti mezinárodnímu 

organizovanému zločinu;
• Situace žen a dívek v muslimských 

zemích.

Zdroj: amdoc.org

Zdroj: djibnet.com



SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (WHO) 

Simulovaná Světová zdravotnická orga-
nizace je součástí Pražského studentského
summitu od samého počátku. Stejně jako

reálná WHO refl ektuje problémy součas-
ného světa ze zdravotnického hlediska.
Delegáti ve WHO řeší řadu témat, která se
neomezují pouze na zdraví. Důraz je kladen
také na sociální, hospodářské, humanitární 
a politické vlivy.

Během přípravných setkání měli zástupci
států možnost vyslechnout si odborné před-
nášky nejen k probíraným tématům. Mezi
pozvanými hosty byla např. doktorka Dora
Tomíčková z organizace Lékaři bez hranic,
která mj. strávila rok v Uzbekistánu, kde lé-
čila nemocné tuberkulózou, či deset měsíců

v Barmě a v Mozambiku – tam se věnovala
hlavně lidem s HIV/AIDS. Na závěrečnou
konferenci se delegáti připravovali vypra-
cováním stanovisek zastupovaných států
a podrobnou diskuzí během jednotlivých
worskhopů.

Agenda:
• Zdravotní rizika migrace;
• Antikoncepce;
• Aditiva – melamin a jiné škodlivé látky.

SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) 

WTO je jediným mezinárodním orgá-
nem, který se zabývá pravidly globálního
obchodu mezi svými členy. Organizace
vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeo-
becné dohody o clech a obchodu (GATT) se
sídlem v Ženevě. Podobně jako samotná or-
ganizace, tak i její simulace má mnohá spe-
cifi ka. Mezi ta nejdůležitější patří propojení 
středoškolských a vysokoškolských studen-
tů, kteří sice aktivně zasahují do diskuzí,
ale nemají právo veta jako všichni ostatní 

členové. Zatímco středoškoláci zastupu-
jí členské země, vysokoškoláci vystupují 
jako pozorovatelé mezinárodních organi-
zací spolupracujících s reálnou WTO. Toto
propojení má nejen velký odborný význam,
ale také význam lidský. Další zvláštností 
je, že každé rozhodnutí musí být schváleno
konsenzem všech delegátů.

Na přípravných workshopech měli de-
legáti možnost diskutovat s mnohými od-
borníky, ať už z privátní nebo státní sféry.

Doufáme, že si všichni přítomní odnesli
z těchto přípravných setkaní mnoho užiteč-
ných a potřebných znalostí nejen z oblasti
mezinárodního obchodu, které následně ve
svém osobním či profesním životě zužitku-
jí. Celé předsednictvo bylo velmi potěšeno
velkou aktivitou a pracovitostí všech de-
legátů. Věříme, že nejinak tomu bude i na
dnes zahájené konferenci.

Agenda WTO na konferenci se bude
týkat tří hlavních oblastí Rozvojového kola
z Dohá:
• Liberalizace obchodu se zemědělskými
 produkty;
• Liberalizace obchodu ve službách;
• Liberalizace obchodu s nezemědělskými 
 výrobky.
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Projekt PREDSEDNICTVI.CZ vzniká na základě spolupráce Evropského programu Výzkumného centra Asociace 
pro mezinárodní otázky (AMO) a deníku E15. Svým obsahem, zaměřením i formou je tento portál v českém 
prostředí jedinečný. Spojuje aktuální informace a nezávislou analýzu, která nabízí pohled na hlubší kontext dění 
kolem českého předsednictví 2009.

Cílem portálu je sledovat, komentovat a analyzovat dění na české i evropské scéně, přinášet rozhovory s osobnostmi 
a poskytovat svým čtenářům pravidelný servis např. v podobě monitoringu zahraničního tisku nebo doporučení na 
zajímavé publikace. Portál PREDSEDNICTVI.CZ by se měl stát jedním z předních českých watchdogů k tématu.

 • Názory • Analýzy 
 • Rozhovory • Monitoring zahraničního tisku 
 • Tipy na publikace • Kalendář akcí

Zdroj: cresib.cat

Zdroj: ipsnews.net Zdroj: kez.cz
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Model NATO is co-sponsored by the 
North Atlantic Treaty Organization

Model NATO Partners

Main Partner 

Model NATO

When they entered the building of the 
University of Economics for the fi rst time 
they had been a bunch of high school stu-
dents not really knowing what they got 
into but keen to learn new things. When 
they came out of the building for the last 
time, after the fi fth workshop, they were 
honourable ambassadors, able to survive 
in the severe jungle that is diplomacy. 
What exactly did this transformation 
look like?

I. NEGOTIATIONS

During the fi rst workshop, the partici-
pants got their fi rst and only chance to speak 
for themselves – rather than on behalf of 
their countries. They discussed their views 
on NATO’s role in the 21st century and what t

its main aims should be. The delegates tur-
ned out to be active and knowledgeable, 
thus showing a potential to become great 
ambassadors.

Pretty soon, they were to attempt to 
suppress their own egos and represent 
a country. In this case, pretty soon meant 
the very same day.  It was not a wholly new 
experience to all – some ambassadors did 
participate to the Prague Student Summit 
in the previous year(s). The topic for their 
excellencies to debate was not an easy one 

– NATO enlargement – but all of the dele-
gates (experienced and not-yet-experienced
alike) dealt with it quite well.

As for the following workshops – the
complexity of the subjects remained the
same (NATO operations and missions, the
Alliance’s relations with its partners…),
but the performance of the delegates kept 
steadily improving. Even those who were
a little shy at the beginning turned into acti-
ve defenders of their country’s standpoint.

The negotiations took place in many va-
rious forms and locations: inside the board-
room (as a formal or informal discussion),
or in the lobby (as in usual lobbying or in
’working-groups‘, which consisted of 4–5
likeminded countries, allowing them to
clarify their priorities or adopt a common
strategy).

II. GUESTS

The workshops are not just about the ne-
gotiations. Many interesting guests came to
share their knowledge and experience with
the delegates: Col. Petr Tichý, who spent 
three years in Norfolk as a representative
to NATO Allied Command Transformation.
Mr. Petr Vágner, the Czech Counsellor in
Ukraine. Mr. Jean Fournet, former NATO
Assistant Secretary General for Public Di-
plomacy. And the Czech Chief of the Ge-
neral staff, General Vlastimil Picek.

III. OTHER ACTIVITIE

Apart from all that, there were many
other activities prepared by the Secretariat:
games, brief lectures on things that might 
come as useful (modern history, effi cient 
research) or even necessary (diplomatic
language, Rules of Procedure), writing
poems, eating cookies...

A visit to Čáslav Air base deserves a se-
parate mention.

As you can see, there are a lot of things
which the participants to Model NATO
did in order to prepare for the Conference
– let’s see how it pays off!

A long road to Hilton – a summary 
of the Model NATO workshops
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On July 11, 2005, Mr. Štefan Füle assu-
med his duties as Ambassador Extraor-
dinary and Plenipotentiary of the Czech 
Republic to NATO. He is the head of 
the Permanent Delegation of the Czech 
Republic to NATO, which is the second 
largest diplomatic mission of the Czech 
Republic abroad, right after the Perma-
nent Representation to the EU.

H. E. Štefan Füle was born in the year 
1962 and has lived in Karlovy Vary up to 
his university years. He started his uni-
versity education at the Faculty of Phi-
losophy at Charles University in Prague, 
however only a year later he, moved to 
the Moscow State Institute of Internati-
onal Relations.

Before assuming the post with NATO, 
Mr. Füle was a member of the Czech dele-
gation to the UN, a Director of the United 
Nations Department at the Czech Ministry 

of Foreign Affairs, and a Director of the
Security Policy Department at the Czech
Foreign Ministry. In 1998, he became the
Ambassador of the Czech Republic to Li-
thuania, and three years later, he served
as the First Deputy Minister at the Mi-
nistry of Defense in the Czech Republic.
Following that, he headed for three years
the Czech diplomatic mission in London
as the Ambassador at the Court of Saint 
James‘s.

Mr. Füle was awarded two honors du-
ring his career: the Order of the Lithua-
nian Grand Duke Gediminas in the year 
2002, and the Cross of Merit of Minister 
of Defense of the Czech Republic, also in
2002.

Delegates of the Model NATO 2008-
2009 will have the opportunity to meet 
with Mr. Füle at a working dinner during
the evening of the fi rst day of the Prague
Student Summit, March 6, 2009. 

MR. GIUSEPPE BELARDETTI
President of the Youth Atlantic Treaty 

Association

Dear delegates, fi rst of all, I wish to con-
gratulate you for having been selected as 
participants to the Prague Student Sum-
mit.

On behalf of the Youth Atlantic Treaty 
Association (YATA) it is my distinct ho-
nour to welcome you at this Model NATO. 
My gratitude goes out to the Association 
for International Affairs and the other part-
ners that have made this Student Summit 
possible. YATA is a lively transatlantic as-
sociation, bringing together 39 countries in 
Europe, Asia and North America with the 
aim of promoting among the successor ge-
neration transatlantic values and spirit. Our 
Young Atlanticist community lives in our 
studies, work places, communities and on-
line platforms and we are glad to welcome 
your future participation to trans-Atlantic 
activities and debates.

The current threats that the international 
community is facing and the future challen-
ges it will face in the incoming decades are 

diverse and often hard to tell apart. A com-
prehensive approach based on cooperation 
among the main actors of the international 
scenario can better grant our security, de-
velopment and well being. This is exactly 
what you will be focused upon in the next 
four days: learning how to made internati-

onal organizations working togheter, ma-
king UN, NATO and EU relations stronger 
and deeper. You will face many diffi culties 
and you might fi nd it hard to achieve an 
agreement until the very last moment. You 
will experience that a realistic outcome will 
take some intense and even tough debates, 
but in the framework of the Prague Student 
Summit, a successful outcome might be 
better achieved by promoting greater Euro-
Atlantic cooperation.

In a few months we will celebrate the 
North Atlantic Treaty’s 60th anniversary. 
The Treaty laid the foundation of the most 
solid Alliance of the past century and it 
granted peace and stability in the Euro-At-
lantic area. It is important that the Atlan-
tic successor generation looks at the XXI 
Century with a renewed commitment to the 
future of Euro-Atlantic cooperation, having 
in mind the similarities and shared values of 
young and old in Europe and North Ameri-
ca and the added value that the transatlantic 
link brings to our common future.

Good luck for a successful simulation 
and enjoy your stay in Prague!

Message for Model NATO participants

H. E. Mr. Štefan Füle, the Ambassador
of the Czech Republic to NATO



10 CHRONICLE  www.studentsummit.cz

Dear You who have found a bit of time 
to read this article (which I fi nd truly 
surprising considering the amount of 
real diplomacy You should be doing by 
now…)

You might have expected me to be pa-
thetic, saying how much I was looking for-
ward to these days when the Prague subway 
is full of young people dressed in business 
attire. Indeed, there’s no other time of the 
year I feel like I know half of the people 
I meet on the train even though I have never 
spoken a word with them. I could have also 
elaborated on the experience I acquired 
as a delegate during the past three years. 
However, too many people have written 
numerous variations on these topics so far 
and I’d like to silence my egoistic self and 
rather focus on others.

Others, meaning you, the delegates (the 
Secretariat shall forgive me). I have no 
statistical proof but all empirical eviden-
ce shows that each time a PSS delegate is 

asked what is he/she going to study, the 
answers usually sound alike. Therefore, in 
some thirty years time, I’ll be hoping to 
switch over to the evening news and see 
very familiar faces. I may not remember 
whether the current prime minister once 
served as a delegate of a small European 
country or a world superpower or whether 
I know the journalists, spokespeople and 
lawyers from the Model NATO or UN. 
I may not recall their negotiation skills and 
opening ceremony speeches. Still, I’d very 

likely to have feelings similar to those con-
nected with the Prague subway sometime
around March each year. The summit, apart 
from being a great interactive game and
an item worth mentioning on one’s uni-
versity application, is a shared experience.
It wouldn’t make sense without people who
voluntarily sacrifi ce their free time to talk
about global issues. Of course, this doesn’t 
solely qualify them for astonishing careers
in the public sphere. Still, their ambitions
and interests predestinate them to remain the
ones who care about the world around them
and also, hopefully, for the people in it.

No matter how successful our negotia-
tions turn out to be, I wish we won’t for-
get the team spirit hovering around during
them. And however pathetic it may sound,
for me, the Summit is all about just that.

Meet you in the subway,

Nicole Brichtová,
Germany

A message for my colleagues

Photo gallery



 www.studentsummit.cz CHRONICLE 11su

Model EU

Takový byl II. workshop Modelu 
Evropské unie

Druhé setkání ministryní a ministrů 
států Evropské unie bylo rozděleno do 
dvou dnů. Sobotní část proběhla tradič-
ně na půdě Vysoké školy ekonomické, 
zatímco nedělní se odehrávala v méně 
formálním duchu v historických pro-
storách institutu CERGE-EI. Během 
dvoudenního setkání se našel čas pro 
širokou škálu programových aktivit od 
zajímavé panelové diskuze přes zkoušku 
vyjednávání až po trénink vyjednáva-
cích schopností vedený profesionálním 
lektorem.

V sobotu ráno byl workshop zahájen pa-
nelovou diskuzí na téma perspektiv trans-
atlantických vztahů. Na panelu zasedli 
prominentní hosté – nizozemský velvysla-
nec při NATO Herman Schaper, předseda 
Centra pro demokratickou tranzici István 
Gyarmati a Bastian Giegerich z londýnské-
ho Mezinárodního institutu pro strategická 
studia. Během debaty, která se zaměřovala 
především na bezpečnostní aspekty spolu-
práce, zazněly inspirující názory. Panelisté 
se shodli na skutečnosti, že nová americká 
administrativa dá Evropě možnost přijmout 
větší míru zodpovědnosti za globální pro-
blémy a že budoucnost vztahů EU-USA 
bude formována tím, jak evropské státy na 
tuto výzvu odpoví.

Po nezbytných organizačních informa-
cích následovala přednáška o formách 
dokumentů, nad nimiž budou ministryně 
a ministři během Summitu jednat. Poté se 
již účastnici projektu vrhli na samotné jed-
nání. Na agendě byla otázka, zda evropské 
státy akceptují jedince z věznice Guantáná-
mo, kterou nová americká administrativa 
plánuje uzavřít. Během bouřlivé diskuze 
byly vzneseny vážné argumenty pro i proti 
tomuto návrhu. Delegáti dokonce přijali 
deklaraci, která však – vzhledem k nutnos-
ti jednomyslnosti při hlasování – neměla 
přílišnou sílu a šlo spíše o minimalistickou 
variantu textu, který uvítal pouze rozhod-
nutí zrušit kritizovanou věznici.

Nedělní část workshopu byla vedena 
Björnem Warkallou z německého sdruže-
ní Planpolitik, které se profesionálně za-
měřuje na vzdělávání v oblasti soft-skills. 
Během užitečného tréninku negociačních 
dovedností si studenti vyzkoušeli několik 
interaktivních her, na nichž byla ukázána 
úskalí mezinárodních vyjednávání a přede-
vším představeny možné strategie, jakými 
lze dosáhnout dohody či posunout jedná-
ní kupředu. Věříme, že tyto nové znalosti 
uplatní účastníci projektu během konfe-
renčních dnů, a že jejich jednání budou 
úspěšná.

Generální partner 

Hlavní partner

Partneři Modelu EU

NIZOZEMSKÉ VELVYSLANECTVÍ
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Zdroj: imgs.ntdtv.com

Je možné, že Francie bude v příštím 
pololetí trpět abstinenčními příznaky 
po svém skončeném předsednictví, a lze 
tudíž předpokládat, že Nicolas Sarkozy 
zůstane v Radě EU i nadále aktivní.

V kontextu fi nanční krize bude Francie 
prosazovat velké investice veřejných pro-
středků do ekonomiky či snížení daní (ze-
jména pro automobilový průmysl, kde by 
chtěla rovněž dotovat nákup nového auta 
při sešrotování starého). Bude se snažit 
přimět své partnery v EU (zejména země 
eurozóny, jmenovitě pak Německo), aby 
postupovaly koordinovaně.

Krizi považuje Francie nejen za zkoušku, 
ale také za příležitost, která dovolí člen-
ským zemím prosazovat více regulace 
a ochrany ve světové ekonomice. Řešení 
by také mohly přinést investice do tzv. 
zelených technologií. Země galského ko-
houta má nesmírný zájem na přijetí klima-

tologického balíčku, který dovolí zemím 
EU produkovat méně emisí. Bude se také 
snažit přesvědčit ostatní členy (zejména ty 
ve středovýchodní Evropě), aby souhlasily 
se snížením nákupů emisních povolenek o 
50 % do r. 2013. Je ochotna nahradit vý-
padek výroby elektřiny dotčeným zemím 
prodejem energie ze svých jaderných elek-
tráren.

Prezident Sarkozy bude mít rovněž zá-
jem zachovat si svůj vliv v projektu Unie 
pro Středomoří. Tato platforma pro jednání 
s arabskými státy, Izraelem a Tureckem by 
mohla pomoci i při řešení imigrační otázky, 
která Francii velice pálí a kterou by ráda 
diskutovala na evropské úrovni. Novou 
Unii měla původně vést předsednická země 
sed madvacítky. Nicméně Francie se své-
ho dítěte nebude chtít vzdát a na oplátku 
podpoří Českou republiku s vytvářením 
podobného bloku – tzv. Východního part-
nerství.

Francie bude rovněž dále tlačit na co nej-
včasnější schválení Lisabonské smlouvy, 
ráda by dále hrála vůdčí světovou roli např. 
při organizaci velkého fi nančního summitu 
či plánem uspořádat konference o evropské 
bezpečnosti na konci prvního pololetí.

Ondřej Lemel,
ministr zahraničí Francie

Panelová diskuze 
„Transatlantic Relations after Bush”

V rámci druhého workshopu Modelu 
EU proběhla na Vysoké škole ekono-
mické panelová diskuze na téma trans-
antlantických vztahů a jejich podobě 
v období nástupu nové prezidentské 
administrativy ve Spojených státech 
amerických. Pozvání k diskuzi přijali 
tři zahraniční hosté, jejichž vystoupení 
poskytla zajímavý pohled na dané téma, 
a to hned z několika úhlů. Panelisty byli 
Herman Schaper, nizozemský ambasa-
dor při NATO, István Gyarmati, před-
seda Centra pro euro-atlantickou integ-
raci a demokracii v Budapešti a Bastian 
Giegerich z londýnského Mezinárodního 
institutu strategických studií (IISS).

Jako první se ujal slova Herman Schaper 
a svůj příspěvek vedl v duchu problematiky 
Severoatlantické aliance, jejích současných 
výzev a především vztahu s Evropskou bez-
pečnostní a obrannou politikou (EBOP), 
paralelním bezpečnostním projektem 
Evropské unie. Zdůraznil především jedi-
nečnou roli NATO, které si v zajišťování 
bezpečnosti svých členů s EU v žádném 
případě nekonkuruje, a rovněž kritizoval 
stagnující úroveň formální spolupráce mezi 

oběma organizacemi, a to především v dů-
sledku stále nedořešeného turecko-kyper-
ského sporu.

István Gyarmati označil partnerství USA 
a EU za nejdůležitější spolupráci dvou sub-
jektů v dnešních mezinárodních politicko-
bezpečnostních vztazích. Rovněž nastínil 
určitá rizika, kterými by mohla být transat-
lantická spolupráce v nejbližší době ohro-
žena. Především zmínil důležitost postoje 
Evropy k vojenské operaci v Afghánistánu, 
kde bude prezident Obama bezpochyby 
požadovat větší angažovanost svých ev-
ropských partnerů. V tomto směru označil 
výdaje členských států EU na vojenské 
mise v tomto regionu za nedostatečné.

Posledním z panelistů byl Bastian Giege-
rich, který stejně jako Gyarmati vyzdvihl 
jedinečnost a význam transatlantického 
partnerství. Vyzval především k nepřece-
ňování pozitivních hlasů znějících na ad-
resu nového amerického prezidenta. „Nové 
transatlantické vztahy a jejich podobu bude 
mít v rukou především Evropa, jejíž po-
stoj k americkým spojencům vyžaduje jisté 
změny. Přístup Obamovy administrativy se 
v tomto ohledu i přes změnu rétoriky prav-
děpodobně nebude příliš lišit od předešlého 
období. Geopolitická realita je krátkodobě 
neměnným faktorem.“

Mimo příspěvků jednotlivých panelistů 
zazněla i řada otázek ze strany studentů. 
Zmíněno bylo například tradiční téma ome-
zených kapacit EBOP, které jsou v ostrém 
kontrastu s ambicemi tohoto projektu. Další 
dotazy byly směřovány směrem k Severo-
atlantické alianci, jejímu budoucímu vývoji 
a součinnosti s EU. Proběhlá panelová dis-
kuze byla cenným odborným náhledem na 
toto aktuální téma a zúčastněným studen-
tům zajisté poskytla inspiraci pro závěreč-
ná konferenční jednání, na jejichž agendě 
problém transatlantických vztahů chybět 
určitě nebude.   

Priority Francouzské republiky pro
první pololetí roku 2009

Zdroj: media.novinky.cz
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1 http://www.heritage.org/Research/WorldwideFreedom/bg1945.cfm
2 z angl. General Agreement on Tariffs and Trade – Všeobecná dohoda na clech a obchodu; mnohostranná dohoda obsahující pravidla pro řízení obchodu a pro fórum,
  Světové obchodní organizace (WTO),
3 http://www.heritage.org/Research/WorldwideFreedom/bg1945.cfm
4 dtto
5 dtto
6 http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/irsko-pomuze-svym-bankam-da-jim-pet-miliard-eur_97062.html
7 http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2009/0128/breaking33.htm

Zdroj: www.vna2z.com

Zdroj: SXC

Irsko: co přijde po letech prosperity?

Keltský tygr je unaven. Hospodářství Irské republiky pro-
chází vážnými problémy. Země je příkladem úspěšné ekono-
miky již dlouhou dobu, ale cesta k dosažení onoho stavu nebyla
jednoduchá. Nyní čelí národ problémům, které byly vneseny
zvenčí. Pojďme se na ně podívat blíže. 

Po získání nezávislosti v roce 1922 byla země s pouhý-
mi třemi miliony obyvatel závislá na zemědělství a slabý ob-
chod nemohl existovat bez blízkého trhu Spojeného krá-
lovství. V těchto dnech nebylo nic neobvyklého vidět na
ulici lidi spící v papírových krabicích. Emigrace byla silná
a trvala až do začátku šedesátých let, přičemž jen během padesá-
tých let opustilo zemi 400 000 lidí1.

Nicméně od konce padesátých let se situace začala měnit.
V roce 1958 vláda vydala Economic Development, ekonomický
plán, který se zaměřoval na svobodný trh, nízké daně a efektivní 
produktivitu. Protekcionismus byl tak nahrazen pragmatismem.
V roce 1965 Irsko podepsalo dohodu o volném trhu se Spojeným
královstvím a v ro ce 1967 vstoupila do GATT2. Dalšími výhodami
pro malý keltský národ byla anglicky mluvící populace a levná pra-
covní síla3. V roce 1973 Irská republika vstoupila do Evropského
hospodářského společenství, získala přístup k rozsáhlým trhům
a naplno využila čerpání z různých fondů v rámci EHS. Klíčové
byly také přímé zahraniční investice, zejména ze Spojených států.
Dalším důležitým faktorem byla také nekompromisní podpora
vzdělání, výzkumu a vývoje. Zatímco většina ostatních evrop-
ských národů budovala své sociální státy, Irsko tvrdě pracovalo
na tom, aby se stalo společností vědění a ekonomikou založenou
na technologiích a vědeckých poznatcích. Vyplatilo se to. 

Přestože krize osmdesátých let hospodářství ovlivnila, země
byla minimálně od poloviny devadesátých let ve výborné kondi-
ci. Průměrný růst byl okolo 7 %4, infl ace a nezaměstnanost byly

mnohem nižší než evropský průměr. Příjem na hlavu byl druhý 
nejvyšší po Lucembursku a životní úroveň se zlepšila velice rych-
le, de facto během jedné generace. Navíc, narozdíl od ostatních 
členských zemí, natalita byla v Irsku jedna z nejvyšších v Evropě 
spolu s Islandem. Mezi lety 1996 a 2005 počet obyvatel vzrostl 
o 15 %, což byla jedna sedmina populace5. Ke konci 20. století 
Irsko začalo být magnetem pro zahraniční pracovníky, a stalo se 
tak ze země emigrantů zemí imigrantů. 

Nyní několik aktuálních údajů – v prosinci 2008 irská vláda 
oznámila, že poskytne 5 miliard euro třem největším bankám 
v zemi, které oznámily velké ztráty – Bank of Ireland, Allied Irish 
a Anglo Irish Bank6. V druhé polovině ledna 2009 zdůraznil pre-
miér Brian Cowen během debaty v parlamentu, že podivné hos-
podaření bank musí být vyšetřeno7. Pan Cowen také varoval irské 
občany, že recese bude horší, než se předpokládalo. Nyní je již 
mimo pochybnost, že problémy spojené s krizí nebudou vyřešeny 
do konce tohoto roku. The Framework for Sustainable Economic 
Renewal, vydaný vládou, navrhuje možné cesty, jak tvořit nová 
pracovní místa, jak řídit veřejné investice, zvýšit konkurence-
schopnost a jak zajistit makroekonomickou stabilitu. Je však třeba 
dodat, že popularita Cowenovy vlády je velice nízká.

Možná, že Irové přehodnotí své „NE“ Lisabonské smlouvě; další 
referendum se má konat v druhé půli tohoto roku. Do rozhodovací-
ho procesu však vstupuje mnohem více faktorů a probíhající krize 
ještě stále neukázala všechny svoje tváře. Evropa tedy musí čekat 
– jak na referendum, tak na příští ekonomický vývoj. Vlastně ne 
jen čekat, ale jednat odpovídajícím způsobem.

Dagmar Zadražilová,
ministryně zahraničí Irska
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Mediální partneři

Top partneři

Dodavatelé služeb
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Generální partner 
Modelu OSN

Hlavní partner 
Modelu OSN

Model NATO is co-sponsored by the North 
Atlantic Treaty Organization

Hlavní partner 
Modelu NATO

Univerzitní partner Partner zahájení Partner jednání

Hlavní partner 
Modelu EU

Generální partner 
Modelu EU 

NIZOZEMSKÉ VELVYSLANECTVÍ

Partnerské město
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