
CHRONICLE
N O V I N Y  P R A Ž S K É H O  S T U D E N T S K É H O  S U M M I T U

P R A G U E  S T U D E N T  S U M M I T  N E W S PA P E R

W
W

W
.S

T
U

D
E

N
T

S
U

M
M

IT
.C

Z

Z  O R G Á N Ů

Duel kandidátů na post výkon-
ného ředitele UNODC

s. 08

X X I V.  R O Č N Í K

2 1 .  b ř e z N a  2 0 1 9

R O Z H O V O R

Jan Havránek: Rolí Summitu je 
nabízet pozitivní alternativu
 

s. 05

.

F I N A N C E  A   M E Z .  V Z T A H Y

Boj proti daňovým rájům
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Když dnes řešíme otázku kybernetické bezpečnosti, 
odkud bychom jako občané měli vnímat větší hrozbu: ze 
strany cizích států, nebo spíše soukromých organizací?

Hodně bude záviset na tom, jak budeme chtít kyberhrozbám 
rozumět. Pokud bychom chtěli kybernetickou bezpečnost vnímat 
prizmatem významnějších kybernetických útoků, pak je zřejmé, že 
v současnosti větší útoky určitou státní podporu vyžadují. V tomto 
pohledu tradiční myšlenka asymetričnosti hrozby úplně nezbytně 
neznamená, že útoky jsou snadné a že se obejdou bez státní podpory.

Stuxnet (malware údajně vyvinutý společně Izraelem a USA, 
pozn.red.) je velmi pěkným příkladem. V návaznosti na to, jak se 
v minulých letech postupně objevovaly informace, lze potvrdit, že 
šlo o vládní operace, a to včetně operací navazujících na samotný 
Stuxnet V celém příběhu existují exekutivní příkazy amerického 
prezidenta a je doložen i zásadní  izraelský vliv.

Když bychom ovšem chtěli kybernetickou bezpečnost vnímat 
ze širšího pohledu a zahrnout tam třeba i problematiku informační 
války nebo nejrůznějších kampaní, pak je zřejmé, že tyto aktivity 
lze provádět výrazně levněji nebo se lze spolehnout na zdroje, které 
nemusí nezbytně pocházet od státu.

Pokud jde například o otázku útoků na osobní finance, dá 
se i tam tvrdit, že  jde v dnešní době už o náročnější úkol 
vyžadující státní podporu?

Ne. Kyberkriminalitu či nejrůznější typy krádeží není třeba 
asociovat se státem. Tradiční kriminální organizace fungují nezá-
visle, i když některé mohou být v nějakých kontextech propojeny 
se státem. Zpravidla ale nejsou, protože by je to zřejmě zbytečně 
ohrožovalo.

U kybernetických gangů to platí úplně stejně, tato sféra 
funguje spíše nezávisle. Dokonce se mi zdá, že pokusy o boj s 

kyberkriminalitou jsou v zájmu v zásadě všech vlád. Dá se říct, že 
pokud někde vidíme progres ve snaze institucionalizovat mezi-
národní kooperaci v oblasti kybernetické bezpečnosti, je to možná 
právě tento boj.

Pokud jde o propojení státu a soukromých firem v otázce 
kyberbezpečnosti, v dnešní době se často zmiňuje pří-
klad čínské společnosti Huawei. Můžeme tento mediální 
zájem vnímat jako projev velmocenského soupeření mezi 
Čínou a USA, jako snahu dělat něco s rostoucím čínským 
vlivem?

Nechci dát úplně alibistickou odpověď, ale v zásadě si myslím, 
že o této kauze platí, že v sobě má geopolitický i byznysový roz-
měr. Je to jednoznačně geopolitická věc související s rozpínáním 
čínského vlivu, což zároveň reflektuje nezanedbatelnou čínskou 
technologickou schopnost.

Z trochu širšího pohledu bychom to ale mohli číst také tak, že 
Čína do jisté míry — chceme-li to popisovat v termínech hry — 
“prohrála” internetovou revoluci. Velké firmy, které vydělaly velké 
peníze na internetových technologiích, jsou americké a nacházejí 
se dominantně v amerických industriálních a inovačních centrech. 
Tento nástup Čína v 90. letech minulého století nezachytila.

Tak jak sledujeme čínskou strategii, je poměrně evidentní, že 
Čína nechce prohrát revoluci související s tím, čemu dnes můžeme 
říkat umělá inteligence, a se souvisejícími technologickými feno-
mény. Čína mohutně investuje do infrastruktury i znalostí a má 
samozřejmě i velkou tržní výhodu v tom, že vyprodukuje relativní 
kvalitu za menší peníze.

Nicméně stále je třeba vnímat, že je to světová mocnost, která 

Vít Střítecký: 
Čína nechce prohrát revoluci v AI
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
 Pražský studentský summit má za se-

bou svou přípravnou část. Pět přípravných 
setkání. Úderem dnešní desáté hodiny za-
číná závěrečná konference. Otevírá se před 
vámi prostor, kde naplno využijete všechny 
znalosti a dovednosti, které jste si během 
uplynulých pěti měsíců na Summitu osvojili.

 Čekají vás čtyři dny, které prožijete v 
roli diplomata. Někteří z vás během dlou-
hých hodin jednání, hledání kompromisů 
a podpory pro vaše návrhy možná ztratí 
iluze o povolání diplomata. Dojde vám, že 
diplomacie není jen o hezkém oblečení a 
dobrém jídle. Na vlastní kůži zažijete, že 
udržet pozornost několik hodin, neztratit 
přehled v průběhu vyjednávání a jít si za 
svým cílem, je velkou výzvou. Ale je to taky 
velká dřina. Z vlastní zkušenosti mohu říct, 
že to nejtěžší na nás ale často překvapivě 
čeká až po konferenci. Návrat do běžného 
studentského života může být poněkud 
krušný. A to platí jak pro delegáty, tak pro 
přípravný tým.

 To, co mám na závěrečné konferenci 
nejradši, je její kouzelná atmosféra. Tato at-
mosféra je důvodem, proč nás i přes svou 
psychickou i fyzickou náročnost konference 
tak moc baví. A ti, kteří jsou na Summitu 
již delší dobu, často k termínu konference 
vzhlížejí jako k jednomu z tradičních vr-
cholů každého roku. Nicméně, já jsem pře-
svědčen, že nezáleží na tom, jestli jste dele-
gát či člen sekretariátu. Jestli se účastníte 
poprvé, podruhé, potřetí... Pro všechny má 
konference své vlastní kouzlo.

 Čekají nás čtyři dny plné nových zku-
šeností, přátel i nezapomenutelných oka-
mžiků. Věřím, že si konferenci a atmosféru 
s ní spojenou všichni společně moc užijeme.

Za celý přípravný tým vám přeji 
úspěšné hledání kompromisů a mnoho 
nových zážitků.

Zbyněk Novotný
hlavní koordinátor

ÚVODNÍK POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU Z TITULNÍ STRANY
působí minimálně částečně revizionisticky. 
Nechci říct, že je úplně nepřítelem, tento 
jazyk není úplně vhodný, ale má na globální 
uspořádání jiné náhledy než Spojené státy 
nebo většina států euroatlantické civilizace. 

Pokud říkáte, že jde o jakousi geo-
politickou hru, “o kolik” tedy vlastně 
jde? Mluví se o vlivu na kritickou 
infrastrukturu na moderní 5G sítě... 
Jak významný takový vliv může být?

To se strašně špatně kvantifikuje a o 
těchto hrozbách se poměrně špatně mluví. 
O zranitelnosti kritické infrastruktury se 
hovoří už velmi dlouho, od 90. let. Ve větší 
intenzitě posledních 15-20 let.

Nicméně, když se na to na druhou stranu 
podíváte z pohledu reálných příkladů a reál-
ných ohrožení, tak vážných situací bychom 
prozatím moc nenašli. Můžeme jen spekulo-
vat, jestli je to proto, že je to prozatím tech-
nicky náročné, anebo to  není ten typ kon-
fliktu, do kterých by státy chtěly jít. Z tohoto 
pohledu je velmi těžké kvantifikovat, jak 
moc jde o geopolitickou a bezpečnostní hru 
a jak moc jde čistě o ekonomickou záležitost. 
Je ale nepochybné, že byznysová dimenze 
hraje významnou roli. Zatímco stávající 
informační infrastruktura je v podstatě 
dominantně americká, tak cenově velmi 
lákavá alternativa, kterou nabízí především 
Huawei, by byla zase čínská. Logicky, z dů-
vodů, o kterých jsem mluvil před chvílí, to 
některé bezpečnostní otázky vznáší.

Zatím se o kyberbezpečnosti bavíme 
především z perspektivy nějakého 
střetu, konfliktu a troufnu si tvrdit, 
že to je i dominantní pohled na věc. 
Dá se na obecnou otázku kyberbez-
pečnosti dívat i z hlediska kooperace 

mezi státy? Probíhá už v dnešní době 
na globální úrovni, především OSN, 
nějaká spolupráce?

Samozřejmě probíhá. V první řadě je 
třeba zmínit, jakkoliv je to obecně velmi 
problematický proces, že existuje jakási 
globální správa internetu, na které se státy 
musí alespoň do určité míry domlouvat. 
Tento proces kooperaci vyžaduje, a to i s 
aktéry, kteří nezbytně nutně nemusí spadat 
do naší euroatlantické civilizace.

Zároveň, jak už jsem zmiňoval, existuje 
poměrně slušná kooperace minimálně co 
do vytváření právních, normativních zá-
kladů v oblasti kyberzločinnosti, tak aby 
bylo možné tento fenomén alespoň částečně 
zmírňovat nebo potlačovat.

Samozřejmě také existují diskuze o po-
tenciální regulaci v oblasti kybernetického 
válčení, kde se ale spíše ukazuje, že hledání 
konsenzu bude náročné a prozatím zde není 
zásadní ochota k těmto regulacím sahat.

Umíte si představit něco připodobni-
telného ke standardní konvenční ko-
lektivní obraně, jakou zakládá třeba 
článek 5 Severoatlantické smlouvy, 
ovšem v oblasti kyberbezpečnosti?

Ne, neumím a nemyslím si, že to je 
něco, co se v blízké době stane, protože 
tato technologie má celou řadu specifik. 
Mechanismus kolektivní obrany může 
fungovat v prostředí, kde je situace snadno 
čitelná nebo zjevná. Což v oblasti kyberne-
tiky nikdy nebude.

František Novotný
zástupce hlavního koordinátora

Vít Střítecký
VYUČUJÍCÍ NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA

Působí na katedrách bezpečnostních studií 
MUP a FSV UK. Odborně se zaměřuje přede-
vším na vztah mezi bezpečností a techno-
logií. V současnosti dokončuje knihu, která 
promýšlí důsledky umělé inteligence pro 
mezinárodní řád a společně s kolegy rozvíjí 
počítačové analýzy velkých datových celků 
z oblasti propagandy a konspirací.
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Rozhovor s Hanou Halfarovou 
Nadace The Kellner Family Foundation

Pražský studentský summit má 
už od roku 2005 stejného partnera – 
celých čtrnáct let tuto akci provází 
rodinná nadace manželů Renáty a 
Petra Kellnerových The Kellner Fa-
mily Foundation.

Požádali jsme proto o rozhovor 
Hanu Halfarovou, která se v této 
nadaci stará o stipendia pro studen-
ty gymnázia Open Gate a finanční 
granty pro studenty Univerzit.

Kdy Nadace The Kellner Family 
Foundation vznikla a čemu se přede-
vším věnuje?

Rodinná nadace manželů Renáty a 
Petra Kellnerových vznikla před deseti 
lety. Tehdy se zakladatelé rozhodli rozšířit 
projekty, kterým se v oblasti vzdělávání 
věnovali. Už měli zkušenosti se střední 
školou, když v roce 2005 založili osmi-
leté gymnáziu Open Gate a kde ještě pod 
hlavičkou Nadace Educa podporovali stu-
denty ze sociálně slabého prostředí. V tom 
dále pokračuje Nadace The Kellner Family 
Foundation, která ke stipendiím pro školu 

Open Gate přidala finanční granty stu-
dentům univerzit. Dalším z projektů – 
Pomáháme školám k úspěchu – jsme se 
jako první v ČR pustili do dlouhodobé 
komplexní podpory veřejných základních 
škol ze soukromých prostředků.  

Proč je pro vás důležité podporo-
vat projekty jako je PSS?

Pro uplatnění studentů v dnešním 
světě je nezbytný globální pohled. Ten 
pomáhá utvářet svým účastníkům jak sa-
motný PSS, tak i další mezinárodní insti-
tuce a aktivity propojené s PSS. Získávání 
zahraničních zkušeností podporujeme 
i my za pomoci projektu Univerzity. 
Studentům poskytujeme finanční granty 
na úhradu nákladů, které jsou s univer-
zitním studiem spojené. A 90 % našich 
stipendistů studuje na zahraničních 
univerzitách. Spolupráce s PSS pro nás 
naplňuje stejný cíl – pomoci studentům 
orientovat se v moderním světě a uspět. 
Zároveň je PSS pro nás dobrou příležitostí 
informovat aktivní studenty o tom, co jim 
jako nadace můžeme nabídnout.

Na který z projektů nadace byste 
tedy chtěla naše čtenáře upozornit?

Především na projekt Univerzity. 
Každoročně poskytneme zhruba šedesátce 
studentů finanční grant na úhradu nákladů 
během jejich studia na univerzitě. Většina 
našich stipendistů studuje v zahraničí, 
podporujeme je hlavně v programech 
bakalářského studia, tzv. „undergraduate 
study“. Uzávěrka pro tento projekt se blíží, 
přihlášky pro akademický rok 2019/20 
přijímáme do úterý 30. dubna.

Čeho si ceníte na studentech, kteří 
se zapojují do PSS? 

Že jsou aktivní a zajímají se o dění okolo 
sebe. Příprava nesporně zabere hodně 
času a energie. Na druhé straně získávají 
všeobecný přehled, posilují své kritické 
myšlení a analýzu, rétorické schopnosti 
nebo cit pro řešení krizí. Během jednání 
sice „pouze“ simulují jednání, ale pracují 
se skutečným stavem současného světa, s 
jeho reálnými problémy. Tak jak jsem se už 
několikrát přesvědčila, hledají nová řešení 
současných palčivých otázek.

Setkání stipendistů projektu Univerzity Nadace The Kellner Family Foundation, foto: Jan Branč
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SERIÁL O PŮSOBENÍ FINANCÍ NA MEZINÁRODNÍ VZTAHY, DÍL 4.

Díl 4: Boj proti daňovým rájům
 Zatímco v minulém díle našeho 

seriálu o vztahu fi nancí a mezinárodních 
vztahů jsme se zaměřili na pragmatickou 
spolupráci států v oblasti daní, nyní se 
podíváme na konfl ikty , které ve vztazích 
mezi státy  vycházejí z daňových otázek.

 Minule jste si přečetli, že státy  mají 
obecně zásadní zájem na to vybírat daně, 
jelikož jde o významnou složku jejich pří-
jmů, ale také na tom nedanit jeden příjem 
více než jednou, proto ostatně uzavírají 
úmluvy o zamezení dvojímu zdanění. A 
právě tedy vzniká prostor pro soutěž a 
konfl ikty  mezi státy  o to, komu připadne 
daň z příjmu. Řekli bychom, že problémem 
bude pouze to, kdo bude jaký příjem danit, 
a to vyřeší mezistátní dohody.

 Nejí tomu tak – v ekonomické realitě 
může totiž stát může mít, ne nutně ekono-
mický, zájem na tom uvalovat nízké, nebo 
dokonce žádné daně. Jednak může takový 
stát mít příjmy z jiných zdrojů, například 
z přírodního bohatství, může ale také 
profi tovat ze zvýšené ekonomické akti-
vity , kterou nízké daně do něj přivedou. 
Existence států s nulovými nebo velice 
nízkými daněmi může ponoukat poplat-
níky , aby danili tam, ať již legálně, nebo 
nelegálně, vlivem čehož mohou ostatní 
státy  přicházet o příjmy z daní.

 Samotná absence nebo nízká výše 

daní obecně není příliš problematická – 
jistá míra daňové konkurence mezi státy  je 
ostatně zdravá. V globalizované ekono-
mice je však velice snadné přesunout sídlo 
fi rmy do jiného státu než, kde fi rma ope-
ruje, a platit daně tam, což dodává daňové 
konkurenci na významu a tlačí, zejména 
vyspělé, státy  k nižším daním. Z tohoto 
důvodu se hovoří o jisté harmonizaci fi -
remních daní v rámci Evropské unie, mezi 
jejímiž státy  panuje k nelibosti velké části 
z nich díky  jednotnému trhu a příznivému 
právnímu prostředí opravdu tvrdá konku-
rence v oblasti fi remních daní.

 Opravdu problematickými se 
minimální nebo nulové daně stávají až 
spojí s dalším aspekty , zejména s nedo-
statkem transparentnosti a s tím, že stát 
nedostatečně sdílí relevantní informace s 
ostatními státy . Zejména anonymita zesi-
luje lákadlo minimálních daní, jak pro ty , 
co daním unikají, ale také pro ty , kteří své 
peníze za minimálními daněmi přesouvají 
legálně – je totiž prakticky  nemožné to 
zjistit. Stát, nebo lépe řečenou daňovou 
jurisdikci, která vykazuje ty to aspekty , 
potom označujeme jako daňový ráj.

 Ačkoliv se jedná o letitý problém, boj 
proti daňovým rájům se dostal na agendu 
mezinárodního společenství až na konci 
devadesátých let. Známými příklady 

daňových rájů jsou malebné ostrovy v 
Karibiku nebo Lamanšském průlivu, 
které jsou různým způsobem přidruženy 
ke Spojenému království, ale také stát 
Delaware v USA – všechny ty to daňové 
ráje takto operují již desítky  let. Boj proti 
daňovým rájům odstartovala zpráva 
OECD o škodlivých daňových praktikách 
z roku 1998. OECD následně během další 
sestavila seznamy problematických daňo-
vých jurisdikcí, které měly na ně vytvořit 
nátlak a přimět je k respektování jistých 
základních pravidel –  tím to ale pro ně-
jaký skončilo, vůle k další akci už nebyla.

 Mezi nedostatky  tehdejšího přístupu 
OECD patřilo mimo toho, že se jednalo 
jen o iniciativu vyspělých států, která 
nebrala, že se nejrozvinutější státy  světa 
v této organizaci sdružené často spoko-
jily pouze s příslibem daňových rájů v 
budoucnosti přizpůsobí docela vágním 
pravidlům o sdílení informací pro účely 
daňového řízení.

 V roce 2010 se ale začala psát nová ka-
pitola boje proti daňovým rájům – stalo se 
tak nikoliv koordinovanou akcí meziná-
rodního společenství, ovšem jednostran-
nou iniciativou USA, která se nazývá 
FATCA. Na rozdíl od většiny ostatních 
států, které uvalují daně podle místa po-
bytu, daní Spojené státy , spolu s Maďars-

„V kariéře
chci být stejně
úspěšná jako
v ringu.“

studentka
Martina Ptáčková

Vykreslete si
svou budoucnost.

www.mup.cz
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Jan Havránek: Rolí Summitu 
je nabízet pozitivní alternativu
V roce 2004 jste byl jako tehdejší 
Generální tajemník Pražského mode-
lu OSN jedním z těch, kteří pomohli 
dnešnímu Summitu růst. Jak hod-
notíte jeho vývoj a aktuální přínos 
společnosti?

Základní principy, na kterých byl pů-
vodní Pražský model OSN založen, zůstá-
vají 24 let stejné. Je to určitá alternativa k 
tradičnímu vzdělávacímu systému. Vývoj 
je vidět především na vizuální prezentaci 
Summitu, v technologickém pokroku. V 
době, kdy jsem se poprvé účastnil jako de-
legát 6. ročníku Pražského Modelu OSN, 
internet… existoval. (smích) Ovšem ne-
byla Wikipedie, informace jsme získávali 
z médií, z encyklopedií, z knihoven a vše 
bylo pomalejší… Nicméně, delegáti na sebe 
reagují pořád stejně, stejně reagují na řeč-
níky, chovají se mezi sebou tak jak my tehdy, 
organizační tým je pořád založen na stej-
ných myšlenkách a principech. Stejně jako 
mladí dnes mají mnohem více možností 

vzdělávání, získávání vědomostí jinou ces-
tou než tradičně ve škole. Mohou se účastnit 
projektů simulujících různá jednání. To na 
začátku Pražského modelu neexistovalo. 
V době Pražského studentského summitu 
(k přejmenování došlo v roce 2006, pozn. 
red.) ta konkurence již byla a byla větší. Byl 
i model Evropské unie, který stál úplně sa-
mostatně, byl Svitavský model OSN, což 
byla trochu rarita. To vše samozřejmě na 
Summit klade obrovské nároky.

Když by měl Summit lidi vytrhnout ze 
školního systému, z tradice, je v sou-
časnosti lepší situace pro interaktivi-
tu a aktivní lidi nebo naopak součas-
ná situace aktivitu spíš potlačuje?

Mám pocit, že jak je společnost polarizo-
vaná, týká se to i mládeže. Jsou lidé ambici-
ózní, aktivně vyhledávající možnosti a zku-
šenosti, kteří chtějí něco dokázat, ať ve svém 
okolí, ve své škole nebo celkově v životě, a 
pak jsou lidé s pocitem, že svět nespěje k 

ničemu dobrému. Jsou zasaženi frustrací 
z globalizace. Přesně tyto důvody potom 
vedou k nástupu populismu a polarizaci 
společnosti. K tomu, co vidíme v Evropě a 
ještě víc ve Spojených státech. Obávám se, 
že toto může postihnout i dnešní středo-
školskou mládež. A role Summitu, proto 
to říkám, je, že nabízí pozitivní alternativu, 
jak lidem ukázat, že frustrace ze systému, 
která může mít různé příčiny, nikdy není 
ideálním řešením, že existuje jiná možnost.

NATO a EU aktuálně čelí ze strany 
některých evropských politiků, států 
a i veřejnosti názoru, že jsou zbyteč-
né, nefunkční a mimo realitu. Je to 
oprávněný názor a pokud ne, co se s 
ním dá dělat?

Je třeba lidem vysvětlovat, že to tak 
není. Nebudu mluvit úplně o OSN, protože s 
ní nemám přímou zkušenost, ale budu mlu-
vit o NATO a Evropské unii. Koneckonců 
to jsou dva základní stavební pilíře české 

kem a Eritreou, daní všechny své občany 
bez ohledu na to, kde žijí. USA navíc takto 
daní i osoby s dlouhodobým pobytem a 
všechny osoby, které v USA mají značný 
majetek. FATCA čili Foreign Account Tax 
Compliance Act je pak nástrojem, pomocí 
něhož by při zdaňování svých občanů 
po celém světě neměl Spojeným státům 
uniknout ani cent.

 Princip zákona FATCA je jednodu-
chý – finanční instituce musí vládě USA 
poskytovat údaje o účtech vlastněných 
lidmi s daňovou povinností v USA. Pokud 
by takto finanční instituce nekonala, USA 
ji sankcionují třicetiprocentním zdaně-
ním transakcí s americkými finančními 
společnostmi. Vzhledem k tomu, jak je 
světový finanční trh globalizovaný a že 
americké finanční domy na něm hrají 
naprosto zásadní roli, by neplnění těchto 
požadavků znamenalo pro jakoukoliv 
větší finanční instituci zásadní problém.

 Je samozřejmé, že požadavky FATCA 
byly v době jejího schválení v naprostém 
rozporu s legislativou nejen o ochraně 
osobních údajů. O čiré síle Spojených 
států v této oblasti, ale také významnosti 
finančního sektoru v prakticky každé 
zemi pak svědčí to, že již ... států má nyní 
s USA uzavřenou mezinárodní smlouvu 
o plnění FATCA. A mezi těmito zeměmi 
nebo zeměmi, které požadavky FATCA 
implementovaly zvláštním zákonem, 
můžeme nalézt i například Rusko a Čínu, 
které ještě nedávno prohlašovaly, že 
plnění FATCA je pro ně nepřijatelné, nebo 
donedávna bastiony neprolomitelného 
bankovního tajemství jako třeba Švýcar-
sko.

 FACTA však mimo toho, že přiměla 
nevídané množství států změnit své zá-
kony, aby dostály jejím tvrdým požadav-
kům, nastartovala i novou etapu boje proti 
daňovým rájům na půdě OECD. Již v roce 

2014 OECD představila CRS čili Com-
mon Reporting Standard, společný rámec 
automatické výměny daňově relevantních 
informací mezi jednotlivými zeměmi, pře-
zdívaný globální FATCA. K automatické 
výměně informací se do dneška přihlásilo 
na 90 států, mimo členů OECD i mnohé 
daňové ráje, a informace si mezi sebou 
posílají podle CRS již od minulého roku.

 Potíž však je v tom, že ani tyto 
systémy automatické výměny informací, 
neznamenají konec daňových rájů. Ty jsou 
možná méně anonymní, ale silná ekono-
mická motivace ušetřit na daních nezmi-
zela. Nemluvě o tom, že odklonění peněz 
do daňového ráje je v šokujícím množství 
případů zcela legální. S daňovými ráji tak 
budeme asi žít ještě dlouho.

Jakub Kopřiva
redaktor Chronicle
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Jsme rádi, že jsme letos mohli
pomoct s vašimi PSS výdaji!

Nejdřív Husa a pak 
do Olympiku. V ruce 
Chron a rezoluci 
k POW pro HRC 
s garancí ČLR.  
A pak už Social!  
Na svým G2 mám ale 
vždycky Kč.

KOMERČKA SUMMITU  
REÁLNĚ ROZUMÍ
a vašim financím zrovna tak. U nás máte vedení 
účtu G2 pro studenty zdarma, stejně jako jednou 
měsíčně výběr hotovosti v zahraničí a bonus 350 Kč 
za průkaz ISIC vydaný v ČR.

A co vy? Rozumíte taky Summitu?
Nejdřív slavnostní zahájení Summitu v hotelu Ambassador Zlatá Husa (HUSA) 
a pak už jednání v hotelu Olympik. V ruce mám noviny Chronicle (Chron) 
a rezoluci k problematice práv válečných vězňů (POW), kterou garantuje také 
Čínská lidová republika (ČLR). A pak už si užiju závěrečnou párty Summitu 
(Social). Na svém účtu G2 mam ale vždycky peníze, takže pohoda.

kb.cz/g2
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POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU S JANEM HAVRÁNKEM

zahraniční politiky i bezpečnosti naší země. 
Díky vstupu do NATO jsme mohli vstoupit 
do Evropské unie. Díky členství v NATO 
nastal v 90. letech ekonomický růst a eko-
nomická transformace, protože pro naše 
západní spojence a partnery je členství v 
těchto dvou organizací základem určité jis-
toty a stability do budoucna. Ty organizace 
mohou navenek působit, že nejsou vnitřně 
jednotné, ale jak už jsem říkal, v historii 
každého partnerství, každého spojenectví 
jsou vždy rozpory. NATO o nich diskutuje 
a vždy se je podaří nějakým způsobem vy-
jasnit. Mezinárodní diplomacie a politika 
je o kompromisu, o jednání, čili se k tomu 
musí takto přistupovat.

Je pravdou, že OSN je oproti NATO a 
EU trošičku jiná mezinárodní organizace. 
Je to základ poválečného světového uspořá-
dání mezinárodních vztahů a bezpečnostní 
mírové politiky. NATO a EU jsou vlastně 
podproduktem tohoto systému. Ten systém 
multilaterálních vztahů v dnešní době má 
smysl, neboť nám umožňuje se státy jednat. 
V momentě, kdy tu možnost jednat s nimi 
ztratíte, tak ztratíte základní nástroj k před-
cházení nedorozumění a konfliktů. V tom 
je zásadní role těchto organizací.

Když už se bavíme o schopnosti 
kompromisu… Co jsou nejdůležitěj-
ší vlastnosti správného delegáta, 
diplomata nebo člověka se zájmem o 
tuto oblast?

Diplomat musí být komunikativní, 
musí vnímat své okolí, v angličtině je pro 
to termín “in the now” - “v okamžiku pří-
tomnosti”. Znamená to, že při příchodu na 
nějaké místo musíte být schopni vnímat 
realitu aktuálního prostředí, ve kterém se 

pohybujete. Musíte být schopni vnímat i 
fyzické prostředí a zároveň si dané situ-
ace dávat do kontextu jiných situací nebo 
země, kterou reprezentujete. To vyžaduje 
i notnou dávku kreativity, koncepčního 
myšlení a zároveň i kritického myšlení.

K těmto důležitým vlastnostem sa-
mozřejmě patří komunikace, schopnost 
vyjednávat, což jsou nástroje poměrně 
známé. Ale opravdu je nutné nepodceňovat 
výše zmíněné čtení situace. To je naprosto 
zásadní. Někdy to může působit, že mezi-
národní organizace jednají dlouhou dobu 
a nic nedělají, ale za tím je právě spousta 
zákulisní práce a příprav v dobrém slova 
smyslu, kdy je potřeba prostě věci před-jed-
nat z důvodu různých politických realit. 
Čili určitá dávka trpělivosti se diplomatovi 
taky hodí.

Zajímalo by mě, jakým způsobem 
vnímáte přístup české společ-
nosti k NATO, protože je podle mě 
odlišný než přístup k EU. Co si o tom 
myslíte a jakým způsobem by se 
o NATO mělo s českou společností 
komunikovat?

Ten odlišný přístup vyplývá z od-
lišných povah obou organizací. NATO 
je politicko-vojenská organizace, která 
má jako své poslání obranu a bezpečnost 
členských států. Celkově přispívá ke sta-
bilitě, bezpečnosti a míru v Evropě a v 
transatlantické oblasti. Je to organizace, 
která má nástroje jak politické, tzn. diplo-
macie a vše, co pod to spadá, tak i vojen-
ské. Na druhou stranu je z pohledu České 
republiky členství v obou organizacích 
naprosto provázané a sekvence vstupu 
ČR do obou organizací není náhodná. 

Z hlediska toho, co dělat. Často se říká 
“NATO dělá to a to” a lidé si neuvědo-
mují naši participaci. V současnosti běží 
kampaň We are NATO (My jsme NATO), 
která informuje veřejnost členských států 
o tom, co Severoatlantická aliance je a co 
dělá. Taková kampaň je potřeba i v České 
republice. Byť třeba názor na Alianci je po-
zitivnější než na EU, lidé si neuvědomují, 
že ČR sedí u rozhodovacího stolu. Sedí 
tam jako jeden z 29 členů Aliance a má 
stejnou rozhodovací pravomoc jako USA. 
Jako Francie. Jako Německo. A to protože 
NATO rozhoduje na základě konsenzu.

Rozhodovací systém v EU je jiný. Je 
nějakým způsobem politicky dojednaný, 
ale i těch politických dohod se Česká 
republika účastní. Možná to vychází z 
naší historie, že máme pocit, že se někdy 
rozhoduje o nás bez nás. Ale v případě EU 
a Aliance to tak není, protože my jsme pl-
nohodnotnými členy těch organizací. Naši 
zástupci a politici, kteří se těch jednání 
účastní na nejvyšší úrovni, mají rozhodo-
vací práva, takže je zkrátka na nich, aby 
byli schopni veřejnosti vysvětlit přínos 
těch organizací.

Chtěl bych vyzdvihnout projekty jako 
jsou např. Dny NATO v Ostravě, kdy se 
dlouhodobě daří zaujmout 150 - 250 tisíc 
lidí. Řadí se tak mezi významné projekty, 
které mohou ukázat, že naše armáda je 
součástí spojeneckého celku.

Já jsem nikdy, ale absolutně nikdy, ne-
pochopil tu obrovskou podporu armády 
na jedné straně a tu obrovskou skepsi k 
mezinárodní organizaci na straně druhé. 
Je důležité si uvědomit, že Česká republika 
je součástí nějakého spojeneckého celku 
a že to není jen o České republice, je to 

Jan Havránek
POLITICKÝ PORADCE, KANCELÁŘ GENERÁL-
NÍHO TAJEMNÍKA NATO

Působil jako generální tajemník X. ročníku 
Pražského modelu OSN (dnešního Pražského 
studentského summitu). Vystudoval Fletcher 
School of Law and Diplomacy na Tufts 
University v Massachusetts, USA. Později pra-
coval na ministerstvu obrany ČR a na stálé misi 
ČR při NATO v Bruselu.
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závazek. Závazek i vůči ostatním spojen-
cům, vůči ostatním členům Aliance.

Není nakonec způsob nahlížení na 
sílu armády z pohledu USA a ev-
ropských států odlišný? Zatímco 
Američané se dívají na čísla a počty 
jednotlivých vozidel, v Evropě hle-
díme i na kvalitativní posudky od 
nejrůznějších expertů. Není právě 
proto pohled USA se svojí kvantitativ-
ní vojenskou převahou tak kritický? 
Kolik vydávají evropské státy na svoji 
obranu?

V 80. letech se spojenci dohodli na 
plošném zvýšení obranných rozpočtů 
NATO o několik procent, taková byla 
politická dohoda. V momentě, kdy se 
tempo zbrojení zpomalovalo, kdy se mě-
nilo bezpečnostní prostředí a bylo zapo-
třebí nikoli příprav na totální válku, ale 
schopnosti vyslat jednotky na expediční 
operace např. na Balkán nebo později do 
Afghánistánu. S klesajícími požadavky na 
náklady těchto operací klesaly i celkové 
výdaje na obranu.

Původně to nebyla 2 %. Toto se sta-
novilo v roce 2006, kdy doporučená mi-
nimální hranice pro obranné výdaje byla 
zhruba 2,5 %. Byl to medián tehdejších vý-
dajů všech členských států na obranu. Ta 
procenta se snižovala a poté se ustálila na 2 
%. Vždycky to nebyla pevná hranice, bylo to 
pouze doporučení, kolik by jednotlivé státy 
měly vydávat, aby dostály svým závazkům 
a měly ty schopnosti, které slíbily, že Alianci 
dají k dispozici pro kolektivní obranu a pro 
krizové operace. Takhle je tedy ta debata 
nastavená.

České prostředí je specifické v tom, 
že minimálně od roku 2006, to znamená 
několik let po vstupu do Severoatlantické 
aliance, náš obranný rozpočet začal klesat. 
To vedlo k vytvoření tzv. vnitřního dluhu, 
kdy akumulujete závazky, že budete mít 
nějak vybavenou armádu, ale tím, jak na 
to nemáte peníze, tak narůstá váš vnitřní 
dluh na to, abyste svým závazkům dostáli.

To, že je tento problém prioritou součas-
ného vedení USA, není vůbec překvapivé. 
Americká administrativa upozorňuje na 
neplnění závazků a nízkou výši výdajů na 

zbrojení dlouhodobě. Spojené státy za po-
slední čtyři roky obrovsky zvýšily rozpočet 
v rámci svého ministerstva obrany o něko-
lik miliard dolarů na aktivity na podporu 
obrany a bezpečnosti Evropy a posilování 
své přítomnosti zde. Závěrem je, že každý 
stát má svůj přístup a vnímá povinnost 
přispívat do společného rozpočtu NATO 
jinak, ale dohoda o společném závazku je 
jednoznačná. 

Bezpečnostní prostředí vyžaduje, aby-
chom měli silné obranné schopnosti, nejen 
tradiční, ale i schopnost čelit moderním hroz-
bám např. z kyberprostoru. Musíme brát také 
v potaz alternativní rizika jako jsou migrační 
vlny. Vysoké nároky jsou předpokladem zvlád-
nutí krizí, které přijdou. V době utahování 
opasků a ekonomických krizí bude mít větší 
hodnotu chléb než tank.

Anna Martínková & Hanka Nguyen

Duel kandidátů na post  
výkonného ředitele UNODC

První jednací den vyvrcholí v UNODC boj Kláry Tamchynové 
a Michaela Douši o post výkonného ředitele. Nově zvolený ředitel 
získá možnost předsedat jednání, ale i právo přednostního projevu či 
reakce. Přinášíme vám tedy exkluzivní rozhovor s oběma kandidáty.  

Jak hodnotíte práci vašeho předchůdce?
Michael: Jurij Fedotov je, jak známo, vynikajícím diplo-

matem, jenž se ve svém oboru pohybuje desítky let, a proto 
nemohu jeho působení v žádném ohledu zpochybnit. Oceňuji 
jeho přizpůsobivost k vyvíjejícím se hrozbám na poli organizo-
vaného zločinu, například jeho progresivní postoje v boji proti 
kyberkriminalitě. Stejně tak je pro mě důležitá jeho spolupráce 
s jednotlivými státy, organizacemi a institucemi, díky níž je 
boj proti drogám a organizovanému zločinu efektivnější než 
kdy dříve. 

Klára: Jako výkonný ředitel UNODC se pan Fedotov 
poměrně silně angažoval. Podpořil boj proti obchodování s 
drogami, vyzval členské státy, aby ratifikovaly a prováděly 
všechny úmluvy OSN o drogách, zločinu a korupci, zapojil se 

do podpory dobrovolného fondu OSN pro oběti obchodování 
s lidmi atd. Myslím si, že díky svým zkušenostem a tvrdé práci 
měl převážně pozitivní vliv na fungování celého UNODC, za 
což si ho vážím. 

Jaký bod agendy považujete za nejdůležitější? Proč?
Michael: Nejdůležitějším bodem agendy je pro mne ob-

chod s lidmi. Tento bod je klíčový především pro lidskoprávní 
stránku věci a dopady na lidské životy. Efektivita boje se dia-
metrálně liší mezi zeměmi a systémy identifikace jsou teprve v 
začátcích. Tento problém zasahuje miliony lidí po celém světě 
a je třeba ho proto vyřešit co nejdříve, efektivně a celosvětově.

Klára: Všechny body agendy jsou závažné globální pro-
blémy a není snadné vybrat ten “nejdůležitější”. Nicméně, nej-
významnějším bodem pro Srbskou republiku (tedy i pro mne) 
je pravděpodobně nedovolené držení zbraní. Po Jugoslávské 
válce zbylo v naší zemi nemalé množství ilegálních zbraní a 
je nutné tento problém globálně řešit.
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UNSC: Jdeme do finále

Tak je to konečně tady. Po pěti přípravných setkáních, které 
byly plné sbírání nových vědomostí a učení se umění diplomacie, 
přichází konference.

To nám ovšem nezabrání se ještě otočit za posledním příprav-
ným setkáním. Ačkoliv se tentokrát mnoho velvyslanců rozhodlo 
uplatnit „politiku prázdné židle“, jednání rozhodně nestála. Bodem 
agendy se stalo Jihočínské moře a velvyslanec Čínské lidové repub-
liky byl po celou dobu jednání ostřelován otázkami zleva i zprava a 
nejčastější větou, kterou jsme mohli (především z úst velvyslance 
Spojených států) slyšet, bylo: „Velvyslanec Číny už zase překrucuje 
všechno, co říkáme.“ To bylo následně kon-
trováno: „Nevím, kolikrát se mám odkazovat 
na článek 59 UNCLOS, ale pro jistotu jej zo-
pakuji ještě jednou.“ Celé jednání zakončila 
úsměvná metafora o tom, co se stane, když 
se vlastnictví tyčinky Snickers přenáší v 
dějinách Číny z generace na generaci.

Samozřejmě je také na místě poděkovat 
všem delegátům za jejich vlastní background 
report a prezentace, kterých se zhostili se ctí 
a překonali nervozitu před svými kolegy.

Teď už nás čeká pouze zlatý hřeb v 
podobě konference – nejdůležitější části 
Summitu. Tři dny jednání – jak je delegáti 
zužitkují? Jaké body agendy nás čekají? Kolik 
rezolucí bude napsáno? Nechme se překvapit. 
Jisté je, že nudit se rozhodně nebudeme.

Za celé předsednictvo přejeme vá-
ženým velvyslancům Rady bezpečnosti, 

aby stálí členové užívali svého veta moudře, aby se nestálí čle-
nové ze stálých členů nezbláznili, ale hlavně aby si to všechno 
náležitě užili, protože zážitky ze summití konference jsou na 
celý život. �

Novotná Barbora
místopředsedkyně
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Pokud byste byl/a zvolen/a výkonným ředitelem 
UNODC, co byste udělal/a jako první?

Michael: Apeloval na ostatní delegáty, aby jimi zastupo-
vané státy ratifikovaly United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, stejně tak Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, jenž tuto úmluvu doplňuje. Jsou to klíčové 
dokumenty pro naše následující jednání, ale stále zůstávají 
některými státy  nepodepsány nebo neratifikovány, což je 
nutno změnit, pokud chceme námi projednávané problémy 
efektivně řešit a, pokud možno, vyřešit jednou provždy.

Klára: Nejprve bych poděkovala všem svým voličům. A při 
první příležitosti začala s realizací svých předvolebních slibů.

Michael se ptá, Klára odpovídá:

Co si od svého zvolení představujete, jaký vliv by 
vaše zvolení na post výkonné ředitelky mělo? 

Pokud bych byla zvolena výkonnou ředitelkou UNODC, 
mým hlavním cílem by byl kompromis co nejvíce států a jeho 

závěr v podobě kvalitních rezolucí. Toho se dá dosáhnout 
především komunikací. Plánuji být mediátorem mezi všemi 
delegáty a usnadnit tak cestu ke společnému konsenzu. Od 
svého zvolení si představuji tvrdou práci, které ráda obětuji 
svůj volný čas.

Klára se ptá, Michael odpovídá:

Vyslovte se, prosím, ohledně značného napětí mezi 
Vámi a delegátem Nigérie, Janem Polanským.

Mezi mnou a delegátem Nigérie žádné napětí nepanuje, 
pouze jsem si při tiskové konferenci dovolil vyjádřit obavu, 
co se týče dodržování demokratických principů v zemi výše 
zmíněného delegáta - jednalo se o podezřelé a netransparentní 
odsunutí prezidentských voleb. Jinak si troufám tvrdit, že s 
delegátem Nigérie máme velmi přátelský vztah, byť se na 
řešení mnoha klíčových problémů neshodneme.

MODEL OSN
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DISEC: Od Konga přes Suez do Jihočínského moře

Nezdá se to tak dávno, co jsme se poprvé setkali na VŠE a 
začali poznávat nejenom svět okolo nás, ale také sebe v DISEC 
navzájem. Pojďme se společně ohlédnout za naší dosavadní 
cestou XXIV. ročníkem a připomenout si, co nás ještě čeká.

Od 3. listopadu 2018 jste se hodně naučili. Pro mnoho z vás 
to bylo první přípravné setkání v životě, přesto jste se všichni 
aktivně zapojili do debaty o mezinárodním humanitárním právu. 
Mezinárodní právo vás provázelo napříč celým letošním roční-
kem, což, jak doufáme, oceníte nejen na právě začínající závěrečné 
konferenci.

Umění veřejného vystupování jsme se ve vás pokoušeli pěsto-
vat nejen tradičními projevy, ale i skrze poznání argumentačních 
faulů a jejich praktikováním. Vaše přesvědčovací dovednosti 
jsme na II. workshopu rozvíjeli aktivitou Postav se k tomu! a v 
průběhu celé přípravné části jsme vás individuálně zapojovali 
ve working groups. Ani letos jsme vás neochudili o nějakou tu 
perličku, a měli jste tak příležitost vyjednávat o budoucnosti 
Korejského poloostrova ve výbušné atmosféře počátku 50. let, 
což se nepoštěstí ani řadě velvyslanců v Radě bezpečnosti.

Více než třetinu roku, 138 dní, jsme se společně připravovali 
na tři nadcházející jednací dny. Ještě než si ale určíte pořadí bodů 
agendy a vrhnete se na ně, tak si spolu s Radou bezpečnosti 
vyzkoušíte volbu soudců Mezinárodního soudního dvora. Pak 
už vás čeká zóna míru v Indickém oceánu, regulace autonom-
ních zbraňových systémů a odminování, tedy problematika, na 
kterou vás příslušní garanti připravili (troufám si říct) více než 

dobře. Stačí si znovu přečíst své stanovisko, uchopit štítek a 
předstoupit před První výbor Valného shromáždění OSN pro 
odzbrojení a mezinárodní bezpečnost.

Nezapomínejte, že není malých států, jenom malých dele-
gátů! �

Václav Malina
místopředseda

ECOSOC: Napnout plachty, ECOSOC vyráží 
no.2!

Pokud si říkáte, že jste podobný nadpis v Chroniclu už jednou četli, 
máte pravdu. Bylo to v prvním čísle letošního ročníku, na prvním pří-
pravném setkání, kdy mnozí z vás ještě nevěděli, co vlastně od celého 
Summitu čekat. Uplynulo pár měsíců, workshopy jsou úspěšně za námi. 
Kam tedy vyrážíme teď? No přeci vstříc tomu vyvrcholení – konferenci! 
Ještě než ale napneme plachty a vydáme se pokořit ten druhý summití 
cíl, ohlédněme se společně za tím, co jsme se v ECOSOCu naučili a co 
jsme prožili.

Jsme moc rádi, že se naše představa o ECOSOCu, tedy orgánu, ve 
kterém se hodně jedná, orgánu, který skutečně něco dělá, přenesla i na 

vás, delegáty. I když jste mohli zaznamenat, že se některé státy připojily 
až později, někteří delegáti se vyměnili, ECOSOC zkrátka fungoval tak, 
jak má, a my měli z jednání opravdu radost, zvláště pak, když bylo vidět, 
že jste v něm uplatnili znalosti a především dovednosti, které jsme se 
vám snažili předat.

Nutno také podotknout, že body agendy, které jsou letos v ECOSOC 
projednávány, patří k jedněm z těch velmi složitých, a pokud se jich 
zhostíte minimálně tak jako na workshopech, můžeme vám zaručit, že 
následujících pár dní bude skvělých. Snažte se proto vytěžit z celého 
projektu co nejvíce. Návod jak na to je vlastně docela jednoduchý, platí 
zde to samé, co v běžném životě. Přemýšlejte nad tím, co děláte, co 
říkáte, ale nebojte se promluvit nahlas! Učte se od lidí okolo sebe, pozo-
rujte, zkoušejte. Jedině tak získáte ty další potřebné zkušenosti, jež vás 
posouvají dál. A hlavně si to zkuste celé užít!

My se už moc těšíme, až se potkáme v nablýskaných botách, krás-
ných šatech, se skvělými projevy a návrhy. Tak tedy napnout plachty, 
zvednout kotvy, ECOSOC právě vyplouvá. �

Tereza Pulgretová
místopředsedkyně
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UNEA připlouvá na ostrovu plastů do přístavu závěrečné konference!

Tak a je to tady. Je čas utřít slzu nad posledním přípravným 
setkáním, které nám v budově VŠE připomnělo naposled ty krásné 
chvíle našeho společného snažení pro lepší životní prostředí na 
nyní spíš plastové, než modré planetě.

Zase plasty? Není divu, že nám všem tak tanou na mysl. Tohle 
zákeřné slovo se pohybuje všude okolo nás, i proto se stalo prvním 
tématem našich přípravných setkání. A delegáti si ho troufám si 
říci náležitě užili. Obklopeni touto tématikou začali pronikat do 
světa mezinárodního dění a vytvářet si nové přátele z řad dele-
gátů i předsednictva. O pět workshopů později ho pak delegáti 
zvolili za první a nejdůležitější téma, kterým se bude UNEA na 
konferenci zabývat.

Ani jsme se nenadáli a byl tu prosinec a s ním i tolik oblíbený 
vánoční workshop. Mnoho z nás si rádo nasadilo santovskou 
čepici a vesele baští cukroví. Mají takové štěstí všichni? O tom se 
s delegáty bavil náš host Tomáš Jungwirth. Řeč je o environmen-
tální migraci, dalším tématu, které propojuje environmentální a 
lidskoprávní problematiku.

Se začátkem nového roku jsme oslavili také návrat naší ztra-
cené místopředsedkyně Páji, která s sebou přinesla svěží skotský 
vítr a zcela novou problematiku, která se týká propojení životního 
prostředí a ekonomie - fast fashion. Toto téma nás bude ještě 
dlouho nutit dívat se na cedulky se zemí původu na našem oblečení.

V plné sestavě jsme delegátům představili jedno z orgáno-
vých specifik. Na chvíli jsme zasedli k pomyslnému kulatému 

stolu zasedací místnosti obecního úřadu a jednali o pronájmu 
pozemku pro účely živočišné výroby. Kromě něho jsme si na 
delegáty připravili i specifikum v podobě SDGs. Už teď se těšíme 
na videa, ve kterých nám dokáží, že i malá skupina může udělat 
ve světě spoustu dobrého.

A teď už jen konference. Jak to dopadne se světem kolem nás, 
to se necháme překvapit. �

Jan Venc
místopředseda
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HRC: Nabít, namířit, pal!

Pátý workshop. Poslední workshop. Legenda mezi workshopy 
a nejmocnější z nich. Což sice říkáme i o prvním, třetím a čtvrtém 
(druhý je ten utlačovaný sourozenec), ale u pátého je to pravda. 
Právě tady nabereme drive a poslední zkušenosti na konferenci. 
Právě tady si zopakujeme jednací řád. Právě tady předsednictvo 
zažívá ty dojemné chvíle, kdy brzy vypustí své opatrované delegáty 
do boje. Ani tento pátý workshop nebyl výjimkou, jeho program 
byl vskutku nabitý.

Na začátku programu jsem si projeli program, hned poté se 
naši delegáti vrhli do vyplňování soutěže s Metropolitní univer-
zitou. Původně jsem se jim chtěl za špatné odpovědi smát, ale pak 
jsem zjistil, že bych se musel smát i sobě. Hned poté jsme přešli k 

lidskoprávním střípkům plným vlajek, obrázků s ženami a cho-
botnicemi a Aristotelových citátů. Dostalo se i na poslední bod 
agendy – právo na vzdělání. Jelikož informovanému delegátovi se 
na konferenci nemůže nic stát, představili jsme jim také program 
tohoto vrcholu našeho snažení. Po regionálních skupinkách došlo 
i na hru, kdy si delegáti vyzkoušeli, co si nepamatují z přednášek 
o bodech agendy, o OSN a o etiketě. Ukázalo se, že jestli naši dele-
gáti znají něco opravdu dobře, jsou to jména jejich předsedajících 

– dokonce i s příjmeními. To je potěšující. Konečně se dostalo i na 
poslední cvičné jednání, kdy Rada pro lidská práva projednávala 
k rezoluci pozměňovací návrhy omezující lidská práva. Nicméně 
je neschválila. Vlastně ani rezoluci.

V době, kdy tyto řádky čtete, nás už čeká pouze konference. 
Zlatý hřeb začne ve Zlaté huse. Hosté, projevy plné velkolepých 
vizí a slibů, jídlo. Jediné, v co jako místopředseda mohu doufat, 
je neustále plný pořadník řečníků, delegáti znalí jednacího řádu 
a dopsaná stanoviska. Mohu-li čtenářům (nehledě na orgán či 
model) něco přát, tak jim přeji, ať si jednání užijí, utuží nová přá-
telství, něco se naučí a pamatují si jednací řád. A předsedajícím 
přeji… no, však vy víte. �

Vojtěch Domín
místopředseda
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UNESCO buzzword měsíce: spolupráce

Pět přípravných setkání uplynulo jako voda. A co by to bylo za 
přesnou simulaci Organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu, 
kdybychom alespoň v krátkosti neshrnuli, co jste se vy, delegáti, 
naučili. Samozřejmě nějaké ty avizované buzzwords jako soft 
skills, schopnost argumentovat, nějaké ty základy rétoriky.

Co jsme vás ale úplně přímočaře neučili, nebo vám to alespoň 
úplně prvoplánově neříkali, je schopnost umět spolupracovat, 
najít si spojence a společně se dobrat té nejlepší možné varianty 
pro všechny. Vymezovat se totiž umí každý. Ale spolupracovat, 
to je ten pravý kumšt!

Tak trochu jsme se vás snažili k těmto úvahám nasměrovat v 
rámci simulace Výboru pro světové dědictví, kde jste ve skupinách 
vymysleli a vypracovali naprosto brilantní plány jak zachránit 
památky, kterým už zdánlivě není pomoci. Zítra vás čeká ale 
mnohem náročnější úkol, a to si se svou skupinou práci obhájit 
před ostatními. Ti z vás, kteří budou úspěšně spolupracovat a re-
agovat jako tým, se možná dostanou ze zajetí Světového dědictví 
v ohrožení, zatímco nefunkční spolupráce může vést až ke ztrátě 
statusu „památka UNESCO“.

Po Světovém dědictví navážeme zasedáním Generální kon-
ference UNESCO a body agendy – bezpečnost novinářů, přístup 
k pitné vodě a udržitelný turismus. Právě u prvních dvou bude 
schopnost spolupráce a zdařilého vyjednávání a kompromisů 
klíčová. Zvláště speciální důraz by měl být věnován globálním 

problémům a jejich dopadům – tedy hlavně otázkám spojeným 
s životním prostředím a klimatickou změnou, což se bude týkat 
hlavně přístupu k pitné vodě a udržitelného turismu.

Za celé předsednictvo UNESCO přeji pevné nervy, dobré 
argumenty a spoustu spojenců během jednání! �

Petra Hubatková
předsedkyně

UNODC: Hra o trůny v UNODC vrcholí

Workshopy ve zpětném zrcátku a před námi konfe-
rence. Pro většinu orgánů to znamenalo klid před bouří 
proložený nanejvýš přátelství utužujícím výjezdním 
zasedáním. Tak tomu ale rozhodně není u nás, kde už 
od čtvrtého workshopu zuří bitva o křeslo výkonného 
ředitele UNODC. Ve chvíli slavnostního zahájení vrcholí 
kampaně obou zbývajících finalistů: Michaela Douši a 
Kláry Tamchynové (duel s kandidáty najdete v tomto 
čísle Chronicle). Než se totiž delegáti pustí do projedná-
vání otázek obchodu s lidmi, nedovoleného držení zbraní 
a padělaných léků, čeká je v pátek předvolební debata a 
druhé kolo voleb, které může o všem rozhodnout.

Ještě předtím, než snad i Marcela Augustová před-
staví grafy s odhadovanými výsledky voleb v UNODC, 
se vraťme k tomu, co jsme zažili na přípravných setká-
ních. Letošní vřele přijatou novinkou byl Filipův seriál 
Okénko měkkých dovedností, ve kterém si delegáti 
osvojili schopnosti jako rozpoznávání argumentačních faulů v 
debatě, využití teorie her, rétoriku a pravidla etikety. Kromě téměř 
stěžejních aktivit o psaní stanovisek, rezolucí a jednacím řádu 
tak snad dostali delegáti nejen nová esa do rukávu pro jednání na 
konferenci, ale i několik praktických rad do života mimo Summit.

Na konci si nemohu odpustit menší hejt. Delegáti UNODC si na 
konci posledního workshopu stihli schválit pořadí bodů agendy na 
konferenci, nicméně k jeho schválení došlo díky malé zákeřnosti 
v rámci pravidel jednání. Její popis by si nejspíš zasloužil rozbor 

elektronickou tužkou. Pro delegáty z toho plyne poučení, že po-
zornosti a znalostí jednacího řádu není nikdy dost. �

Jan Doležal
předseda
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It's scary how time flies, a couple of months ago we were 
standing right in front of you, freaking out about our first en-
counter and thinking of all the different ways we can break the 
ice. Luckily, I can say that the hardest is past us, we managed 
to get over the stress and awkwardness of familiarities and 
then some. Looking back at the past workshops, a lot has been 
achieved and a lot learned, even though it might seem trivial or 
unnoticeable for some. To all the newcomers, the first workshop 

was the scariest and probably the hardest, given the fact that 
it was a first step for some in improving their public speaking 
skills in front of an audience that most might not have imagined. 
Of course all the soft skills activities, the endless negotiations, 
the long workshop hours and the stress of reaching a consensus 
was not in vain, you'll see how it all builds up to give you just 
the tools you need during your negoatioans. This is my fourth 
year, and I can tell you with all honesty that the best is truly 

kept for last, from the fancy opening ceremony to 
the three conference days and the social program, 
which is the cherry on top. If there is one advice I 
can give to all of you, it's that you make the best 
of your time and enjoy it to the fullest, it sounds 
cliché, but all endings are, and with that I hope 
to see as many of you as possible. �

Rafat Kurdi
předseda
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Jak Brusel zachraňuje Evropu

Začíná období, kdy se dny zkracují a ochlazují. Čas, kdy se 
knihovny vysokých škol stávají den ode dne plnějšími a kdy se ve 
městech pomalu ale jistě objevují první náznaky vánoční výzdoby. 
Přibývá vrstev oblečení a ubývá studentů na přednáškách.

Je první listopadová sobota a na půdě Vysoké školy ekonomické 
se začínají tvořit hloučky mladých lidí. Asi studenti, pomyslel by 
si jeden. Všichni jsou si podobní, jen jedna skupina je jiná. Dvacet 
osm odvážlivců je připraveno vstoupit na půdu Rady Evropské 
unie. Branou do tohoto magického světa je místnost RB 212. Stačí 
jen vzít za kliku.

Zdá se to jako včera, ale je to již pět měsíců. Před tak dlouhou 
dobou jsme započali naši společnou cestu vstříc konferenci. A nyní 
již můžeme hrdě prohlásit, že naše mise byla úspěšná.

Přípravy dopadly na jedničku, ale bylo to drama od samého 
počátku. Od prvního setkání museli naši ministři rozhodovat o 
tak závažných otázkách, jako je společný jazyk evropských zemí, 
o exportu zbraní, o střetu zájmů či o tom, jaký bod agendy se na-
konec objeví spolu s dalšími na závěrečné konferenci. Atmosféra 
byla napjatá – slyšeli jsme prvotřídní diplomatické projevy, viděli 
dokonalé skupinové práce a četli promyšlené pozměňovací návrhy.

Letošní Rada EU je výjimečná a ministři evropské osmadva-
cítky jsou již připraveni rozhodovat nejen o podobě sociálního 
státu napříč Unií, ale také o záchraně Evropy před finanční krizí 
či budoucnosti Středomoří. Zůstane Evropa taková, jak ji známe 
dnes? Zahrají ministři všechny své trumfy?

Na Summitu je sice přes 300 delegátů, 25 bodů agendy, 9 
orgánů a modelů, 5 přípravných setkání a 3 dny konference, ale je 
jen jedna Rada Evropské unie.

Můžeme začít. �

Karolína Oškerová
místopředsedkyně

MODEL EU
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DELEGÁTSKÝ DUEL NATO

The Republic of Turkey is carefully observing the current 
situation as well as any new developments regarding the with-
drawal from the INF Treaty. As long-time proposers of denuc-
learization and signatories of numerous disarmament pacts, we 
express our discontent over the demise of the Treaty. While Turkey 
firmly believes the Treaty brought a new level of stability to the 
fragile peace of 20th century Europe and effectively the whole 
world, our American allies no longer perceive it to be effective, 
citing Russian violations of the Treaty as their rationale. Albeit 
we understand their concerns, such measures should have been 
better discussed with the entirety of NATO, as many of the 
NATO countries happen to be in range of the missiles banned 
by the Treaty, including Turkey. This is yet another instance of 
contemporary American unpredictability.

Nevertheless, it may be true that the Treaty does not fully 
reflect the modern global multipolarity. America and Russia were 
bound to respect the agreement, while other rising powers could 
continue their arming efforts freely. Perhaps it would be wise to 
renew the Treaty with an increased amount of signatories.

Breaking disarmament agreements is a dangerous precedent 
and Turkey would certainly not like to see another arms race, as 
the only ones to benefit are the arms manufacturers. We believe 
many of our NATO allies feel the same and should mediate a new 
format for a new deal.  �

The Portuguese Republic, like most countries of Europe, did 
not support the United States’ pursuit to withdraw from the 
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty when the intention 
was first voiced, as it felt that such action would highly endanger 
not only the safety of the US, but of all European countries as 
well. Unfortunately, since the withdrawal was formally announ-
ced in February of this year, Europe is now left sitting between 
the US and Russia not knowing what is going to happen next. 
Considering that Portugal does not fancy the possibility of its 
aviation space being disrupted by potential courses of incoming 
missiles, it would like to present the following steps in order to 
ensure safety for its citizens.

Portugal would like to encourage both the US and Russia 
to prepare and sign a new treaty as soon as possible. Although 
the Portuguese Republic does possess a non-nuclear air defence 
system itself and therefore does not in any way aim to prohibit 
other countries from monitoring and securing their air spaces in a 
similar manner, it regards setting boundaries for the use of nuclear 
weaponry as being key to preserving peace and maintaining a 
friendly atmosphere in global diplomatic relations. Portugal is 
also strongly in favour of a treaty establishing an international 
monitoring and verification system and would absolutely be 
willing to sign such a document as it already is a state party of 
the Nuclear Non-Proliferation Treaty.

In conclusion, the Portuguese Republic believes signing a 
new updated treaty should be the next move of not only the US, 
but other NATO members as well.  �

Tony 
Šimek

T U R K E Y

What should be the reaction of NATO 
to the withdrawal of Intermediate-

-Range Nuclear Forces Treaty?

Adéla 
Matoušová
P O R T U G U E S E  R E P U B L I C
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ÚHEL POHLEDU

(1)
Osobně považuji postoj D. Trumpa za dě-

tinsky urputný, nicméně americký prezident 
hraje o hlasy pro blížící se prezidentské volby 
a pokud jeho tým vyhodnotil celou záležitost 
za hodnou protlačení, prezident svůj postoj - 
alespoň oficiálně - nezmění. Dovolím si ovšem 
tvrdit, že jej přehodnocuje alespoň interně 

- byť tomu vyhlášení krizového stavu přímo 
nenasvědčuje - a dost možná se spokojí pouze 
s přestavbou stávajícího hraničního oplocení. 
Tuto staronovou zeď se svým voličům pokouší 
prodat již nyní, dokladem budiž jeho tweet z 
20. 2. 2019 či slova K. Nielsen z dubna minu-
lého roku. �

(2)
Přes desítky proklamací nepovažuje, dle 

mého názoru, snad žádná vláda problematiku 
životního prostředí za natolik „akutní”, aby 
se odhodlala k razantnějším a opravdu vidi-
telným krokům. Nedokáži si představit, že 
by se to mělo v následujících letech výrazně 
změnit. Zájmy a problémy jednotlivých států/
regionů světa nemají dostatečně výrazného 
společného jmenovatel. Jednoduše řečeno: v 
Asii budou nadále unikat z továren do vele-
toků obrovská množství antibiotik vedoucí 
k vývoji antibiotické rezistence, Západ bude 
dál létat na eurovíkendy a pak se všichni po-
hádáme kvůli brčkům. �

(1)
Dovedeno do extrému, Trump vyjadřuje, 

že stát ani nemá smysl bez kontroly hranic 
a migrace a  bez plnění potřeb vox populi. 
Dialog vox populi a politiky realizované es-
tablishmentem je relevantní a důležitý pro 
obnovu důvěry v demokracii a elity. Bylo by 
dlouhodobě udržitelnější, kdyby Mexičané 
překonávali zdi a ploty jejich prezidentského 
paláce a apelem na politiky se snažili o zlep-
šení situace v samotném Mexiku. Tento ob-
raz mi koneckonců připomíná zvolení D. 
Trumpa prezidentem USA… �

(2)
Tato "trojitá SMSka" bude trošku pro-

vokativní. Zelení se označují za jediné 
skutečné ochránce životního prostředí a 
udržitelného rozvoje. Souhlasím s nimi v 
tom, že naše politika je příliš krátkozraká 
a je v ní málo pochopení toho, že člověk je 
součástí komplexního ekosystému, jehož 
principy musí respektovat. Aby svou od-
bornost Zelení mohli zužitkovat, akutně 
potřebují snížit svou aroganci: např. pro 
Víta Masareho je i vzpomínka na „Honzu 
Palacha“ výzvou k boji za „klimatickou 
spravedlnost“. �

(1)
Donald Trump se dostal do nezávidě-

níhodné pozice mezi dvěma mlýnskými 
kameny. Hraniční zeď s Mexikem a řešení 
otázky přistěhovalectví do USA však patřily 
mezi nejvýraznější prvky jeho prezidentské 
kampaně. Za situace, kdy je na hraniční zeď 
s Mexikem upírána velká mediální pozor-
nost, není moudré (zvlášť pokud se jedná o 
politika s tak výraznou image) ustupovat ze 
svých pozic a  odpouštět od velkých slibů. 
Pokud by tak chtěl Donald Trump učinit, měl 
by si počkat na klidnější a „tišší“ období. �

(2)
Domnívám se, že prvním podstatným 

krokem by měla být změna rétoriky některých 
politických autorit. O problémech souvise-
jících se životním prostředí by se mělo víc 
mluvit. Ne však o zákazech a omezeních, která 
se bez potřebných znalostí zdají mnoha lidem 
nesmyslná. Důležitější je upozorňovat na ná-
sledky, které se (přímo) nás budou dotýkat, a 
informovat o způsobech, které jim mohou 
zabránit. Pokud se zaměříme na náš region, 
jedním z velkých problémů je nepatřičné za-
cházení s potravinami. Zde by měly příslušné 
orgány zahájit nápravu a pro začátek alespoň 
omezit (nebo úplně zrušit) stávající regulace 
zboží nabízeného v supermarketech. Při řešení 
problematiky ŽP je třeba zdůraznit její globální 
rozsah a potřebu mezinárodní spolupráce i 
zapojení velkých firem a organizací. �

Otázka (2)
Jak by se měla na politické scéně 
co nejakutněji řešit problematika 
životního prostředí a redukce ne-
gativních dopadů na naše okolí?

Otázka (1)
Je od Donalda Trumpa relevantní trvat 

na hraniční zdi s Mexikem z pozice hlavy 
státu i přes negativní dopady shutdownu 

na (nejen) americké hospodářství?

Natálie  
Krakuvčíková

B E N I N ,  U N E S C O

Jakub 
Lukeš

V E N E Z U E L A ,  E C O S O C

Jana  
Kučerová

T H A J S K O ,  U N E A
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