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Úvodní slovo

Drazí delegáti,

tento průvodce vám přináší základní informace, které byste 

o Radě pro lidská práva měli vědět. Jeho cílem je dát vám zá-

kladní přehled o tom, co Rada pro lidská práva je, jak pracuje 

a čeho také může dosáhnout. Bude probráno její postavení 

v rámci OSN, její složení, způsob její práce a další podstatné as-

pekty jejího fungování.

Zjistíte, co v rámci Rady pro lidská práva budete dělat na 

Pražském studentském summitu, abyste ji mohli postupně 

zažít i v praxi. Doufám, že vám těchto několik stran objasní 

všechno podstatné a vy si pak budete moci ročník strávený 

s Radou pro lidská práva užít naplno.

Jakub Drahorád

předseda

tohle je delegátův průvodce HRC
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1 Základní informace o OSN

Organizace spojených národů (OSN) vznikla v roce 1945 

v San Franciscu a navázala na činnosti předválečné Společnosti 

národů. Jedná se o nejvýznamnější světovou mezinárodní orga-

nizaci, jejímž cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, 

rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, podporovat lidská práva 

a usilovat o mezinárodní spolupráci při řešení globálních otázek 

a problémů.1  Od začátku nového tisíciletí je činnost organizace 

namířena na podporu světového rozvoje a naplňování nejprve 

Rozvojových cílů tisíciletí a následně od roku 2015 Agendy 2030 

a Cílů udržitelného rozvoje.2 

Základním dokumentem Organizace spojených národů je 

Charta OSN,3  která upravuje cíle a zásady (kap. I, čl. 1-2), členství 

(kap. II, čl. 3-6), strukturu a fungování organizace. Svou činnost 

OSN vykonává zejména skrze šest hlavních orgánů ustanove-

ných v Chartě OSN (kap. III, čl. 7),4  z nichž každý má svou důle-

žitou roli při naplňování jejích cílů:

• Valné shromáždění (UNGA, kap. IV, čl. 9-22) složené ze 

zástupců všech, nyní 193, členských států, je vrcholným 

mezinárodním politickým fórem a rovněž orgánem, 

který významně ovlivňuje chod celé organizace. Schva-

luje například její rozpočet, koordinuje práci mnohých 

orgánů a hraje důležitou roli ve výběru jejich členů.5  Ve 

svých výborech, šesti hlavních (jedním z nich je Výbor 

pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, DISEC) a dalších 

speciálních,6  řeší na pracovní úrovni široké spektrum 

vymezených témat mezinárodní politiky a spolupráce. 

Rozhodnutí Valného shromáždění mají však pouze 

obecně doporučující charakter, závazná jsou jen v otáz-

kách vnitřního fungování OSN.7 

• Rada bezpečnosti (UNSC, kap. V, čl. 23-32), složená z 5 

stálých členů určených Chartou OSN a 10 nestálých vo-

lených na dva roky Valným shromážděním, nese hlavní 

odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bez-

pečnosti. Rozhodnutí UNSC mohou být právně závazná 

a pouze UNSC může rozhodnout o použití síly v pří-

padě, kdy nejde o individuální či kolektivní obranu.8 

• Hospodářská a sociální rada (ECOSOC, kap. X, čl. 61-72), 

složená z 54 členů volených na tři roky Valným shro-

mážděním, je hlavním orgánem pro dialog o ekonomic-

kých, sociálních a environmentálních otázkách a pro 

koordinaci souvisejících politik. Koordinuje činnost celé 

řady organizací v systému OSN a také slouží jako hlavní 

platforma OSN v oblasti udržitelného rozvoje.9 

• Mezinárodní soudní dvůr (ICJ, kap. XIV, čl. 92-96), složený 

z 15 soudců volených Valným shromážděním a Radou 

bezpečnosti, je hlavním soudním orgánem OSN. Řeší 

spory mezi členskými státy a vypracovává pro zmoc-

něné orgány a organizace systému OSN právní posudky.10 

• Sekretariát (kap. XV, čl. 97-101) je výkonnou a servisní 

složkou, která zajišťuje realizaci rozhodnutí přijatých or-

gány OSN, připravuje jim odborné podklady pro jednání 

a odpovídá za každodenní činnost organizace.11  Hlavou 

sekretariátu OSN je generální tajemník volený Valným 

shromážděním na doporučení Rady bezpečnosti; v sou-

časnosti tuto funkci zastává António Guterres, a to od 

začátku roku 2017 jako již devátý tajemník v pořadí.12 

• Úkolem Poručenské rady (kap. XIII, čl. 86-91) bylo zajistit 

přípravu tzv. svěřeneckých území na samosprávu nebo 

samostatnost. Vzhledem k tomu, že žádná taková území 

již neexistují, byla její činnost pozastavena.13 

Záběr OSN se však od jejího vzniku velmi rozšířil, a proto 

vznikla řada dalších důležitých orgánů, odborných organizací 

a jiných entit (programy, fondy…) začleněných v systému OSN. 

Mezi nimi například:

• Rada pro lidská práva (HRC) vznikla v roce 2007 na zá-

kladě rezoluce Valného shromáždění jako jeho pomocný 

orgán, a nahradila tak zrušenou Komisi OSN pro lidská 

práva. Skládá se z 47 členů volených na tři roky Valným 

shromážděním.14 

• Program OSN pro životní prostředí (UNEP) byl zřízen 

v roce 1972 Valným shromážděním, a je tedy přímo 

součástí OSN. Jeho orgány jsou Výbor stálých zástupců, 

výkonný ředitel a od roku 2014 Environmentální shro-

máždění OSN (UNEA) složené ze zástupců všech člen-

ských států OSN.15 

• Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 

vznikla v roce 1945 jako mezinárodní organizace při-

družená k OSN (tedy odborná organizace OSN). Má 

vlastní orgány – Generální konferenci, Výkonnou radu 

a Sekretariát, v jehož čele stojí generální ředitelka – a její 
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členská základna zahrnuje k 1. září 2018 (stále ještě) 195 

států, které se z drtivé části překrývají s členskými státy 

OSN.16 

• Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vznikl v roce 

1997 jako součást Sekretariátu OSN vedená výkonným 

ředitelem. Jeho činnost je řízena dvěma komisemi – 

Komisí OSN pro prevenci kriminality a trestní spra-

vedlnost (CCPCJ) a Komisí OSN pro narkotika (CND), 

v nichž zasedají členské státy volené Hospodářskou 

a sociální radou OSN.17 

2 Základní informace o HRC
2. 1 Vznik Rady pro lidská práva

Když v roce 1945 vznikala Organizace spojených národů, 

už tehdy byl zdůrazněn význam lidských práv. Lidská práva se 

objevila mezi základními cíli v Chartě OSN (kap. I, čl. 1)18  a už 

v následujícím roce vznikl nový orgán OSN, který se jimi měl 

zabývat – Komise OSN pro lidská práva. Tento orgán byl zřízen 

jako komise podřízená Hospodářské a sociální radě dle Charty 

OSN (kap. X, čl. 68).19 

Působení Komise se dá rozdělit do dvou základních období. 

V prvním období od jejího vzniku do roku 1967 zachovávala Ko-

mise zdrženlivější postoj vůči jednotlivým státům,20  nezasaho-

vala do státní suverenity a neprošetřovala porušování lidských 

práv. I tak byl její vliv značný, protože se podílela velkou měrou 

na přípravě dnes už základních mezinárodních lidskoprávních 

dokumentů – Všeobecné deklarace lidských práv a obou mezi-

národních paktů.

Roku 1967 dostala Komise specifičtější mandát od Hospo-

dářské a sociální rady a začala se více angažovat v ochraně lid-

ských práv.21  Během tohoto druhého období až do svého zániku 

v roce 2006 založila řadu mechanismů na kontrolu dodržování 

lidských práv jednotlivými státy. Komise se však postupem času 

stávala nefunkčním zpolitizovaným orgánem, který nedokázal 

dostatečně řešit porušování lidských práv.22  Komise pro lidská 

práva byla proto v roce 2006 zrušena a ve stejném roce nahra-

zena Radou pro lidská práva, která má adresovat problémy, s ni-

miž se potýkala Komise, a lépe pracovat na poli ochrany lidských 

práv.23 

2. 2 Činnost Rady pro lidská práva

Rada pro lidská práva (HRC) byla zřízena rezolucí Valného 

shromáždění v roce 2006.24  Oproti Komisi se změnilo její insti-

tucionální zařazení, nově teď spadá přímo pod Valné shromáž-

dění jako jeho pomocný orgán dle Charty OSN (kap. IV, čl. 22)25  

s většími pravomocemi. Rada pro lidská práva sídlí v Ženevě, 

kde se třikrát ročně konají její pravidelná zasedání.26  Během 

těchto několikatýdenních zasedání HRC přijímá své rezoluce 

a deklarace adresující lidskoprávní problémy. Nadto může ještě 

svolat mimořádné zasedání na žádost jedné třetiny svých členů, 

např. v případě nutnosti řešit nějaký urgentní případ porušování 

lidských práv.27 

Rada pro lidská práva má 47 členů z celkem pěti regionál-

ních skupin,28  kde každá skupina má vyhrazený počet míst na 

zaplnění (tj. v HRC může být jen určitý počet států z daného re-

gionu). Státy jsou voleny Valným shromážděním, které by mělo 

vzít v potaz jejich zásluhy v oblasti lidských práv i jejich dobro-

volné závazky do budoucna.29  Členské složení HRC však bývá 

terčem kritiky, protože se často členy stanou i státy, které nemají 

dobrou reputaci v oblasti lidských práv.30  HRC se tak do určité 

míry stále potýká s některými problémy, které řešila i Komise 

pro lidská práva.

HRC přejal procedury Komise pro lidská práva, které upravil 

a rozšířil. Vydává tedy rezoluce, kterými se snaží zlepšit stan-

dard ochrany lidských práv, zabývá se podrobněji jejich jednot-

livými aspekty a vydává doporučení pro jejich lepší ochranu, 

dodržování či propagaci.

Zabývá se všemi lidskými právy, která jsou garantována 

mezinárodními úmluvami, ať už je to např. Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech či Úmluva o právech dítěte. 

Zabývá se také mj. systémovým zakotvením lidských práv, jejich 

vztahy s demokracií a politikou obecně, či způsobem propagace 

lidských práv.31  Dále řeší regionální problémy a jejich lidsko-

právní dopady, přijímá dokumenty týkající se určitého státu, kte-

rému dává podněty pro zlepšení aktuální situace na poli lidsko-
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právní agendy. Často řeší situaci v Izraeli a na Blízkém východě, 

v afrických státech či v konfliktních oblastech.32 

Pravidelně kontroluje stav dodržování lidských práv ve 

všech členských státech OSN během Univerzálního periodic-

kého přezkumu, což je jedna z nejviditelnějších a nejoceňovaněj-

ších činností Rady pro lidská práva. Tato nová pravomoc HRC 

spočívá v tom, že každý členský stát OSN v pravidelném cca pě-

tiletém cyklu projde kontrolou stavu dodržování lidských práv, 

v níž se zapojují jak orgány OSN, tak ostatní státy či neziskové 

organizace zabývající se lidskými právy.33 

Dále zřizuje zvláštní zpravodaje pro pozorování, zda jsou 

specifická práva ve vybraném státu celkově dodržována,34  aby 

mohla poté dávat přesnější a odbornější podněty týkající se kon-

krétní situace. V neposlední řadě se také zabývá stížnostmi na 

porušování lidských práv, zejména pokud je porušování syste-

matické a většího rozsahu.35 

3 HRC na Summitu
Rada pro lidská práva je letos na Summitu o něco menší než 

ve skutečnosti – bude v ní zasedat 40 zástupců států. Navíc 

budou jejich řady doplněny o tři vysokoškolské pozorovatele, 

kteří budou reprezentovat Amnesty International, Poradní vý-

bor HRC a Mezinárodní výbor Červeného kříže.

V rámci HRC se budou probírat 2 témata týkající se kon-

krétních lidskoprávních otázek. Ta budou doplněna také kont-

rolou jednoho konkrétního státu. Během přípravných setkání 

se však budou probírat i ostatní aspekty lidských práv, abyste 

si odnesli celkové pochopení jejich konceptu, tj. jak vznikla,  

jak fungují, jaká jsou jejich úskalí a proč jsou vlastně tak důle-

žitá.

Připraveny jsou však i aktivity zaměřené na váš rozvoj. 

Cílem totiž je nejen vás naučit něco o lidských právech, ale 

pomoci vám překonat určitý strach – budeme tedy trénovat 

mluvení na veřejnosti, schopnost debatovat, pracovat v týmu 

či vyjednávat. To všechno v přátelské atmosféře, která je v po-

sledních letech s Radou pro lidská práva pevně spjata.

3. 1 Orgánové specifikum

Delegáti si v Radě pro lidská práva budou moci na vlastní 

kůži vyzkoušet jednu z jejích nejzásadnějších pravomocí – 

Univerzální periodický přezkum. Díky němu HRC od roku 

2006 pravidelně kontroluje všechny členské státy OSN a vy-

stavuje jim jejich „lidskoprávní účet“.

Během roku se tímto tématem budete pravidelně zabývat. 

Daný stát, který během konference projde kontrolou, bude 

představen v průběhu ročníku. Seznámíte se s nejdůležitěj-

šími informacemi o tomto státu a projdete si jeho potenciální 

nedostatky na poli lidských práv. Celkově se tedy během pří-

pravných setkání budete chystat na to, abyste během kon-

ference věděli, co chcete danému státu vytknout. Reálně si 

vyzkoušíte, nakolik státy kritizují ostatní státy z důvodů věc-

ných a nakolik z důvodů politických.

Samotná kontrola daného státu proběhne na závěrečné 

konferenci. Zde již budete vědět všechny podstatné infor-

mace a budete mít připravená svá stanoviska. Delegace da-

ného státu nejdříve přednese svůj projev, ve kterém se bude 

snažit prezentovat lidskoprávní situaci v zemi ze svého po-

hledu. Poté proběhne diskuze – členové HRC budou moci de-

legaci pokládat různé otázky, aby si vyjasnili svůj postoj na  

skutečnou situaci. Tradičně tato část bývá nejoblíbenější, pro-

tože vaše zvídavé otázky mnohdy dají delegaci pořádně za-

brat.

Ve finální fázi budou členské státy HRC dávat svá dopo-

ručení, co by měl vybraný stát učinit. Je však nutné, aby to 

nebyly jen „výstřely do tmy“, ale konstruktivní doporučení, 

která pak schválí celý HRC svým hlasováním. Seznam všech 

doporučení bude doručen delegaci daného státu, která pak bě-

hem konference poskytne členským státům svůj postoj a vy-

jádření k jednotlivým doporučením.

Celý proces slouží k tomu, aby každý stát na půdě HRC 

pravidelně procházel kontrolou od ostatních členských států 

a jeho činnost proti lidským právům nezůstala bez odezvy. 

Jak moc je tento mechanismus efektivní, to už brzy delegáti 

Rady pro lidská práva zjistí sami.
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