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Úvodní slovo
Vážené delegátky, vážení delegáti,

ních a ekonomických až druhotné, sami zjistíte, že krize spo-

před sebou máte Delegátova průvodce UNEA, který vás

jené s životním prostředím často stojí za největšími problémy

postupně zasvětí do základních informací ohledně OSN, Pro-

dnešního světa1 a že jejich úspěšná řešení vyžadují stejně, ba

gramu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Environmentál-

i více diplomatických schopností, úsilí i štěstí.

ního shromáždění OSN, a v neposlední řadě vám prozradí něco

Věříme, že informace z tohoto dokumentu vás vybaví po-

málo z toho, na co se můžete letos těšit na vámi simulovaném

třebnými znalostmi o fungování reálné i summití UNEA. Pře-

UNEA Pražského studentského summitu.

jeme vám mnoho úspěchů při jednání a doufáme, že pro vás

Čeká vás náročná práce diplomatů, která si vyžaduje pevné

účast na tomto jedinečném projektu bude nejen skvělou zkuše-

nervy, poutavý projev i umění kompromisu. A i když se může

ností, ale i nezapomenutelným životním zážitkem. Na viděnou

zdát, že environmentální otázky jsou vedle těch bezpečnost-

v UNEA.
Za celé předsednictvo UNEA
Kristina Zindulková
předsedkyně
Tomáš Kosub
místopředseda

1
Připomeňme si válku v Sýrii, jejíž příčinou je vedle politické nestability a dalších faktorů i dlouhotrvající sucho (Gleick, 2014), nebo zalistujme
ve Zprávě o globálních rizicích Světového ekonomického fóra, kde se v roce 2018 na prvních třech příčkách umístily hned dva environmentální problémy.
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1 Organizace spojených národů
Organizace spojených národů (OSN) vznikla v roce 1945

kých, sociálních a environmentálních otázkách a pro

v San Franciscu a navázala na činnosti předválečné Společnosti

koordinaci souvisejících politik. Koordinuje činnost

národů. Jedná se o nejvýznamnější světovou mezinárodní orga-

celé řady organizací v systému OSN a také slouží jako

nizaci, jejímž cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost,

hlavní platforma OSN v oblasti udržitelného rozvoje.9

rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, podporovat lidská práva

•

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ, kap. XIV, čl. 92–96),

a usilovat o mezinárodní spolupráci při řešení globálních otázek

složený z 15 soudců volených Valným shromážděním

a problémů. Od začátku nového tisíciletí je činnost organizace

a Radou bezpečnosti, je hlavním soudním orgánem

namířena také na podporu světového rozvoje a naplňování nej-

OSN. Řeší spory mezi členskými státy a vypraco-

prve Rozvojových cílů tisíciletí a následně od roku 2015 Agendy

vává pro zmocněné orgány a organizace systému OSN

2030 a Cílů udržitelného rozvoje.

právní posudky.10

1

2

Základním dokumentem Organizace spojených národů je

•

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

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

složkou, která zajišťuje realizaci rozhodnutí přijatých

ství (kap. II, čl. 3–6), strukturu a fungování organizace. Svou

orgány OSN, připravuje jim odborné podklady pro jed-

činnost OSN vykonává zejména skrze šest hlavních orgánů

nání a odpovídá za každodenní činnost organizace.11

ustanovených v Chartě OSN (kap. III, čl. 7),4 z nichž každý má

Hlavou sekretariátu OSN je generální tajemník volený

svou důležitou roli při naplňování jejích cílů:

Valným shromážděním na doporučení Rady bezpeč-

3

•

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

nosti. V současnosti tuto funkci zastává António Gute-

zástupců všech (nyní 193) členských států, je vrcholným

rres, a to od začátku roku 2017 jako již devátý generální

mezinárodním politickým fórem a rovněž orgánem,

tajemník v pořadí.12

který významně ovlivňuje chod celé organizace. Schva-

jistit přípravu tzv. svěřeneckých území na samosprávu

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

nebo samostatnost. Vzhledem k tomu, že žádná taková

svých výborech, šesti hlavních (jedním z nich je Výbor

území již neexistují, byla její činnost pozastavena.13

pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost – DISEC) a dal-

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

ších speciálních, řeší na pracovní úrovni široké spek-

vznikla řada dalších důležitých orgánů, odborných organizací

trum vymezených témat mezinárodní politiky a spo-

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

lupráce. Rozhodnutí Valného shromáždění mají však

Mezi nimi například:

pouze obecně doporučující charakter, závazná jsou jen
v otázkách vnitřního fungování OSN.

Rada pro lidská práva (HRC) vznikla v roce 2007 na
základě rezoluce Valného shromáždění jako jeho po-

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

mocný orgán, a nahradila tak zrušenou Komisi OSN pro

stálých členů určených Chartou OSN a 10 nestálých,

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

tzn. volených na dva roky Valným shromážděním, nese

Valným shromážděním.14
•

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

a bezpečnosti. Rozhodnutí UNSC mohou být právně

vznikla v roce 1945 jako mezinárodní organizace při-

závazná a pouze UNSC může rozhodnout o použití síly

družená k OSN (odborná organizace OSN). Má vlastní

v případě, kdy nejde o individuální či kolektivní obra-

orgány – Generální konferenci, Výkonnou radu a Se-

nu.

kretariát, v jehož čele stojí generální ředitelka – a její

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

členská základna zahrnuje k 1. září 2018 (stále ještě)

složená z 54 členů volených na tři roky Valným shro-

195 států, které se z drtivé části překrývají s členskými

mážděním, je hlavním orgánem pro dialog o ekonomic-

státy OSN.15

8

4

•

7

hlavní odpovědnost za udržování mezinárodního míru

•

Úkolem Poručenské rady (kap. XIII, čl. 86–91) bylo za-

luje například její rozpočet, koordinuje práci mnohých

6

•

•
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•

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vznikl

minality a trestní spravedlnost (CCPCJ) a Komisí

v roce 1997 jako součást Sekretariátu OSN ve-

OSN pro narkotika (CND), v nichž zasedají člen-

dená výkonným ředitelem. Jeho činnost je řízena

ské státy volené Hospodářskou a sociální radou

dvěma komisemi – Komisí OSN pro prevenci kri-

OSN.16

2 Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
Otázka ochrany životního prostředí se v posledních de-

2.

Přírodní katastrofy a konflikty: Do této kategorie

setiletích dostala do popředí mezinárodních i národních

spadá zejména pomoc zemím, které jsou postiženy

politik a stala se jedním z určujících faktorů při jejich for-

přírodní katastrofou nebo se obtížně vyrovnávají

mování. V roce 1972 Valné shromáždění OSN svolalo do

s následky válečných konfliktů. Podpora spočívá

Stockholmu Konferenci o lidském životním prostředí (UN

nejen v okamžité pomoci, ale i v plánování rekon-

Conference on the Human Environment), která se stala sku-

strukce poškozených oblastí. UNEP tak působí

tečným milníkem na poli této agendy. Nejenže ochranu ži-

např. na Haiti, v Afghánistánu a v řadě afrických ze-

votního prostředí prohlásila za významný problém, který

mí.20

má vliv na blahobyt obyvatel planety, ale jejím hlavním vý-

3.

Škodlivé látky: Společnost produkuje mnoho che-

stupem bylo zejména vytvoření speciálního orgánu OSN,

mických látek, které mají negativní dopady na lid-

jehož agenda se měla zabývat právě environmentální politi-

ské zdraví a životní prostředí. Cílem UNEP je vliv

kou. Tento orgán byl pojmenován Program OSN pro životní

těchto látek minimalizovat. Za tímto účelem provádí

prostředí (United Nations Environment Programme, dále

vědecký výzkum, pomáhá vládám vyvíjet zákonná

UNEP) a sídlí v keňském hlavním městě Nairobi, v jednom

opatření a kontrolní mechanismy nebo monitoruje

ze čtyř sídel OSN.17

a hodnotí pokroky jednotlivých států.21

UNEP je program zabývající se širokou škálou aktivit:

4.

Účinnost zdrojů: Další oblastí, ve které se UNEP

vědeckou činností, přípravou politik a jednotlivých opat-

angažuje, je snaha o přechod na zelenou ekonomiku.

ření, šířením dobré praxe mezi státy nebo pomocí ohrože-

Taková ekonomika se vyznačuje mj. udržitelnou

ným státům. Mezi jeho úspěchy patří mj. podpora využití

výrobou a spotřebou. UNEP se snaží podporovat

solární energie formou půjček nebo koordinace spolupráce

„zelené” investice, snižovat množství odpadu a su-

při ochraně tzv. ozonové vrstvy; v roce 1985 byla podepsána

rovinovou náročnost produkce a celkově rozvíjet

Vídeňská úmluva pro ochranu ozonové vrstvy, jejíž prová-

udržitelný životní styl obyvatel planety.22

děcí protokol – Montrealský protokol o látkách poškozujících

5.

Management ekosystémů: UNEP poskytuje pod-

ozonovou vrstvu – podepsaný 196 státy světa, zakázal pro-

poru státům, v nichž se nacházejí systémově důležité

dukci a používání téměř 100 chemických látek.

a zároveň ohrožené ekosystémy. Díky své vědecké

18

činnosti dokáže poskytovat a vyvíjet metodologii

Tematicky lze činnost UNEP rozdělit do následujících

a realizovat pilotní projekty směřující k ochraně

šesti oblastí:
1.

Změna klimatu: V rámci této oblasti jsou realizovány kroky, které na jedné straně mají za cíl zabra-

5

a zachování těchto ekosystémů.23
6.

Environmentální

správa:

Kromě

pomoci

při

ňovat klimatickým změnám a na druhé straně se

ochraně konkrétních ekosystémů se UNEP za-

jim přizpůsobovat. Nejvýznamnější je iniciativa, jež

měřuje i na vytváření komplexních politik, které

usiluje o omezení odlesňování a degradaci lesních

pomohou zlepšovat životní prostředí. Cílem je

ekosystémů. Dále do této kategorie spadá například

podpora zákonů, norem a standardů, stanovování

podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku

globální agendy a zapojování všech dotčených stran

zaváděním modernějších technologií.

do rozhodování. 24

19
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3 Environmentální shromáždění OSN (UNEA)
Nejvyšším orgánem UNEP je Environmentální shromáž-

Shromáždění se koná každé dva roky právě v sídle UNEP

dění OSN (United Nations Environment Assembly, dále UNEA),

v keňském Nairobi, kam se sjedou ministři životního prostředí

jež plní roli globální autority mezinárodní správy životního

z celého světa, aby se společně věnovali nejpalčivějším problé-

prostředí. Setkání UNEA se poprvé uskutečnilo v roce 2014

mům globálního ekosystému. Členství je zde (na rozdíl od vět-

poté, co se členské státy OSN na konferenci v Riu de Janeiru

šiny mezinárodních či mezivládních organizací) univerzální. To

s názvem Budoucnost, kterou chceme (Future We Want) do-

znamená, že každý stát se může účastnit jednání. V historii se

hodly na posílení role UNEP v rámci mezinárodní správy život-

uskutečnily tři zasedání UNEA. První v roce 2014, druhé roku

ního prostředí. UNEA tak nahradilo do té doby každoročně za-

2016 a na konci roku 2017 se sešlo třetí zasedání Environmentál-

sedající Řídící radu UNEP a Globální fórum ministrů životního

ního shromáždění, kdy funkci jednoho z viceprezidentů zastával

prostředí.

náměstek ministra pro životní prostředí ČR Vladislav Smrž.

25

3.1 Vnitřní struktura UNEA
UNEA se vnitřně člení na „byro” vedené předsedou UNEA

mostatných pracovních skupin řešících jednotlivé problémy.

a na Výbor stálých představitelů, které na rozdíl od ostatních

Nejdůležitější platformou UNEA v rámci jednání je Zasedání

orgánů fungují během celého roku. Byro26 sestává z osoby pre-

celého pléna (Committee of the Whole) s univerzální účastí, kde

zidenta (předsedy) a 10 viceprezidentů (tedy místopředsedů),

delegáti diskutují nad podobou rezolucí, rozhodnutí a dalších

kteří jsou vybíráni z řad ministrů životního prostředí na 2 roky

dokumentů. Všechny dokumenty jsou pak schvalovány také na

a členství v této skupině pravidelně rotuje na základě geografic-

Plenárním zasedání ministrů (Ministerial Plenary).

kého klíče.27 Výbor stálých představitelů je mezivládní těleso,

Během zasedání UNEA se konají také setkání stakehol-

které se schází na pravidelných schůzích každého čtvrt roku ve

derů (zainteresovaných skupin) a početné doprovodné akce,

svém sídle v Nairobi a je složen z akreditovaných zástupců států

např. technologické Expo. Samotnému shromáždění předchází

při UNEP. Připravuje materiály, dokumenty (včetně návrhů re-

také Světové fórum hlavních skupin a stakeholderů (Global

zolucí) a jednotlivé body programu pro plénum UNEA. Výbor

Major Groups and Stakeholders Forum), kde se setkávají zá-

taktéž vykonává kontrolu nad implementací jednotlivých roz-

stupci regionálních samospráv, nevládních organizací, soukro-

hodnutí.

mého sektoru a dalších zájmových skupin, aby koordinovali své

Zasedání UNEA trvá pět dní a účastní se jej více než 1000

příspěvky do otevřeného zasedání Výboru stálých představitelů

politiků, diplomatů a dalších osob. Během shromáždění probí-

i samotného shromáždění. Fórum tak umožňuje občanské spo-

hají zasedání celého pléna, nejvyšších představitelů států i sa-

lečnosti podílet se na rozhodnutích UNEA.

3. 2 Výstupy z jednání
Během jednání se nejprve řeší předchozí závazky a stav pl-

UNEA, kde zástupci států vysvětlují globální význam tématu

nění a hospodaření, následně se jedná o nové agendě. Výsled-

a vyjadřují svůj úmysl problém řešit. Tomu předchází zpráva

kem shromáždění je vícero schválených rezolucí týkajících

(Report) výkonného ředitele připravovaná na dané téma v prů-

se široké škály environmentálních problémů i programového

běhu roku, která má seznámit stakeholdery s jeho významem.

a finančního plánu UNEP na další roky.

V roce 2017 vznikla Politická deklarace ke znečištění,

UNEA schvaluje také ministerské deklarace (Ministe-

která představuje realistické kroky k řešení znečištění život-

rial Declaration), které jsou společným prohlášením zástupců

ního prostředí.28 Během shromáždění se soukromé i veřejné

jednotlivých členských států. Během každého shromáždění

subjekty zavazují k dobrovolným závazkům; např. během

vzniká jedna deklarace týkající se ústředního tématu daného

posledního zasedání se shromáždilo téměř 2,5 milionů zá-

6
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vazků k boji se znečištěním z celého světa. Pokud budou spl-

nutí, tedy o naprostou shodu. Z toho důvodu se jednání často

něny, umožní více než miliardě lidí dýchat čistý vzduch a tře-

protáhnou až do noci.

tina světového pobřeží bude zbavena znečištění.

29

Právě takového zasedání UNEA se ve zjednodušené po-

Rezoluce jsou nezávazné a jsou schvalovány v souladu

době budete moci v tomto roce zúčastnit. Stejně jako ve sku-

s jednacím řádem, který je přijat na začátku každého jednání

tečném UNEA vás čeká schvalování rezolucí k vybraným té-

pléna UNEA. Oficiálně se rozhoduje na základě většiny hla-

matům. Zatímco na reálném UNEA jsou návrhy dokumentů

sů,

připraveny již před konferencí, na Summitu je všechno na

30

nicméně vzhledem k nezávaznosti rezolucí panuje, tak

jako v jiných orgánech OSN, snaha o konsensuální rozhod-

vás.

4 Summit a UNEA
V letošním simulovaném Environmentálním shromáždění

spolupráci v týmu či práci s odbornými zdroji.

OSN bude zasedat více než 40 středoškolských zástupců jed-

Během jednání námi simulovaného Environmentálního

notlivých zemí a vysokoškolských pozorovatelů, vystupujících

shromáždění budeme pracovat se dvěma typy dokumentů. Jsou

za mezinárodní, vládní i nevládní organizace akreditované pro

jimi rezoluce, tedy výstupy z jednání, které vyjadřují názor

jednání na UNEA.

a vůli Shromáždění, a rozhodnutí, která upravují samotné fun-

V průběhu roku se na celkově 5 přípravných setkáních

gování UNEA, např. jednací řád nebo její vnitřní pravidla.

budeme zabývat takovými tématy, která vám přiblíží nejen

Vrcholem celého ročníku bude závěrečná konference, kde

důležité environmentální problémy, ale která mají přesah i do

budete diskutovat, přesvědčovat a vyjednávat tak, aby právě

ekonomických nebo lidskoprávních otázek. Jelikož však di-

vaše zájmy byly naplněny. Budete mít možnost zužitkovat do-

plomatická jednání nejsou jen o znalostech a vědomostech, ale

vednosti, které v průběhu ročníku získáte, a především proži-

i o vyjednávání a rétorice, bude nemalá část našeho společného

jete neopakovatelný zážitek. Minulé ročníky jsou toho důkazem

programu věnována umění argumentace, přednášení projevů,

a jsme přesvědčeni, že ten letošní nebude žádnou výjimkou.
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