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DELEGÁTŮV PRŮVODCE DISEC

ÚVODNÍ SLOVO

Milé delegátky, milí delegáti, 
velmi nás těší, že vás můžeme přivítat ve Výboru 

pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC). 
Společně nás čeká nejen rok v duchu jednání na 

půdě OSN, ale také rok plný zajímavých zkušeností, 
užitečných dovedností či nových přátelství.

Abychom vám váš start do nového ročníku 
Summitu usnadnili, připravili jsme pro vás tohoto 

stručného průvodce.
Delegátův průvodce bude sloužit summitím 

nováčkům k získání základních informací o fungo-
vání a struktuře jak reálné OSN a DISEC, tak jejich 
simulované podoby na Summitu, zkušeným dele-
gátům pak pomůže k osvěžení paměti. Kdybyste 

však potřebovali jakoukoli pomoc, neváhejte se na 
některého z nás obrátit.

Doufáme, že si spolu s námi tento ročník užijete.

Vaše předsednictvo
Matěj, Lucka, Tomáš, Terka a Jirka
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OSN

Organizace spojených národů (OSN) vznikla 
v roce 1945 v San Franciscu a navázala na činnost 
předválečné Společnosti národů. Jedná se o nejvý-
znamnější mezinárodní organizaci, jejímž cílem je 
udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet 
přátelské vztahy mezi národy, podporovat lidská 
práva a usilovat o mezinárodní spolupráci při řešení 
globálních otázeka problémů, kterým čelí meziná-
rodní společenství.1 Od začátku nového tisíciletí je 
činnost organizace zaměřena na podporu světového 

rozvoje a naplňování nejprve Rozvojových cílů tisíciletí 
a následně, od roku 2015, Agendy 2030 a Cílů udržitel-
ného 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 stanovených 
v Chartě OSN (kap. III, čl. 7),4 z nichž každý má svou 
důležitou roli při naplňování jejích cílů.
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(UNGA, kap. IV, čl. 9–22), složené ze zá-
stupců všech, nyní 193, členských stá-
tů, je vrcholným mezinárodním politickým 
fórem a rovněž orgánem, který významně 
ovlivňuje chod celé organizace, například 
schvaluje její rozpočet, koordinuje práci 
mnohých orgánů a hraje důležitou roli ve 
výběru jejich členů.1 Ve svých výborech, 
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 otázkách vnitřního fungování OSN.2

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

První  Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

Čtvrtý  Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace (SPECPOL)

Druhý Hospodářský a finanční výbor (ECOFIN)

Třetí Sociální, humanitární a kulturní výbor (SOCHUM)

Pátý Administrativní a rozpočtový výbor

Šestý Právní výbor

HLAVNÍ VÝBORY

Komise pro odzbrojení

Rada pro lidská práva

Komise pro mezinárodní právo

PODPŮRNÉ ORGÁNY*

Komise pro omamné látky

Komise pro sociální rozvoj

Komise pro postavení žen

PROVOZNÍ KOMISE*

Mezinárodní měnový fond (IMF)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Skupina světové baky

SPECIALIZOVANÉ AGENTURY*

Výkonný úřad generálního tajemníka (EOSG)

Úřad OSN pro otázky  odzbrojení (UNODA)

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)

Úřad OSN v Ženevě (UNOG)

Úřad OSN v Nairobi (UNON)

Úřad OSN ve Vídni (UNOV)

ODBORY A ÚŘADY*

Výbor proti terorismu

Mírové operace a politické mise

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR)

PODPŮRNÉ ORGÁNY*

(ICJ, kap. XIV, čl. 92–96), složený z 15 
soudců volených Valným shromážděním 
a Radou bezpečnosti, je hlavním soudním 
orgánem OSN. Řeší spory mezi členský-
mi státy a vypracovává pro zmocněné 
orgány a organizace systému OSN právní 
posudky.5

MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR

(kap. XIII, čl. 86–91) Úkolem bylo zajistit 
přípravu tzv. svěřeneckých území na samo-
správu nebo samostatnost. Vzhledem  
k tomu, že žádná taková území již neexistu-
jí, byla její činnost pozastavena.7

 

PORUČENSKÁ RADA

(kap. XV, čl. 97–101) je výkonnou a servisní 
složkou, která zajišťuje realizaci rozhod-
nutí přijatých orgány OSN, připravuje jim 
odborné podklady pro jednání a odpovídá 
za každodenní činnost organizace. Hlavou 
sekretariátu OSN je generální tajemník vo-
lený Valným shromážděním na doporučení 
Rady bezpečnosti; v současnosti tuto funkci 
zastává António Guterres a to od začátku 
roku 2017 jako již devátý v pořadí.6

SEKRETARIÁT

(UNSC, kap. V, čl. 23–32), složená z 5 stá-
lých členů určených Chartou OSN  
a 10 nestálých, tj. volených na dva roky 
Valným shromážděním, nese hlavní odpo-
vědnost za udržování mezinárodního míru 
a bezpečnosti. Rozhodnutí UNSC mohou 
být právně závazná a pouze UNSC může 
rozhodnout o použití síly v případě, kdy 
nejde o individuální či kolektivní obranu.3

RADA BEZPEČNOSTI

(ECOSOC, kap. X, čl. 61–72), složená  
z 54 členů volených na tři roky Valným 
shromážděním, je hlavním orgánem pro 
dialog o ekonomických, 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.4

HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA

FONDY A PROGRAMY*

REGIONÁLNÍ KOMISE*

Rozvojový program (UNDP)

Program pro životní prostředí (UNEP)

Dětský fond (UNICEF)

Ekonomická komise pro Afriku

Evropská hospodářská komise

Ekonomická komise pro latinskou Ameriku a Karibik

ZJEDNODUŠENÁ STRUKTURA OSN
simulujeme na Summitu

* ilustrativní výčet

1  UNGA: Functions and powers of the General Assembly. United Nations [online]. [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml
2  Are UN resolutions binding? United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://ask.un.org/faq/15010
3  United Nations Security Council. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.un.org/en/sc/
4  ECOSOC: About Us. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: https://www.un.org/ecosoc/en/about-us
5  The Court. International Court of Justice [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.icj-cij.org/en/court
6  About UN: Secretariat. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.un.org/en/sections/about-un/secretariat/index.html
7  The United Nations and Decolonization: Trusteeship Council. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.un.org/en/decolonization/trusteeship.shtml
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DISEC

2.1 DISEC ve struktuře OSN
Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost je 

prvním z výborů Valného shromáždění OSN. Svého 
zástupce do něj vysílají všechny členské státy OSN. 
Jednotlivé výbory Valného shromáždění fungují na 
pracovní úrovni, jelikož předjednávají ve své působ-
nosti agendu pro Valné shromáždění.

První výbor, stejně jako ostatní výbory, přijímá ná-
vrhy rezolucí a doporučení. V případě DISEC se jedná 
o dokumenty zaměřené na mezinárodní bezpečnost 
a odzbrojení, které jsou poté zaslány na plénum Val-
ného shromáždění. Tyto dokumenty, pokud jsou Val-
ným shromážděním přijaty, však nejsou vynutitelné ve 
smyslu mezinárodního práva – mají pouze doporuču-
jící charakter. Pravomocí přijímat obecně vynutitelná 
opatření disponuje v rámci OSN pouze Rada bezpeč-
nosti. I přes tento „handicap” je dopad dokumentů vy-
daných Valným shromážděním velký, proto i agenda 

řešená na půdě DISEC není jen debatováním bez vý-
sledků. Valné shromáždění každoročně schválí na zá-
kladě práce svého prvního výboru přibližně 40 až 50 
rezolucí.5

2.2 Agenda DISEC

Práce skutečného DISEC odpovídá stanovenému 
návrhu agendy pro jednání Valného shromáždění. To 
se každoročně schází ke svému řádnému zasedání. 
Aktuální 74. zasedání začíná 17. září 2019 a agendou, 
kterou se zabývá přímo DISEC, je mimo jiné prevence 
závodů ve zbrojení ve vesmíru, snižování vojenských 
rozpočtů, regionální odzbrojení, vytváření bezjader-
ných zón a mnohé další.6 Pravidelně se v agendě DI-
SEC objevují právě otázky týkající se jaderných zbraní, 
zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a be-
zjaderných zón.

3 DISEC NA SUMMITU

Námi simulovaný výbor je oproti realitě početně 
výrazně redukován, a to hlavně na státy, kterých se 
dotkne probíraná agenda. Přesto se ale snažíme do-
držet například procentuální zastoupení dle regionů. 
DISEC je vhodný především pro ty účastníky, kteří se 
zajímají o otázky mezinárodní bezpečnosti a meziná-
rodněprávní otázky, je nicméně otevřen i nováčkům, 
kteří si chtějí rozšířit obzory o aktuálním světovém 
dění v této problematice. Velký důraz budeme klást 
na faktickou správnost informací, budeme ovšem 
velmi aktivně pracovat i na tom, aby pro vás nalezení 
relevantních informací bylo jednoduchým krokem 
a abyste si z přehršle zdrojů dokázali vybrat ten prav-
divý a správný.

Zaměříme také na tzv. soft skills – vaše rétorické 
schopnosti a jejich zlepšení, práci se stresem při pro-

jevu před větším publikem, logiku výstavby argu-
mentu či kritické myšlení při práci s informacemi.

Stejně jako v reálné Organizaci spojených národů, 
v historii modelu OSN zaujímá První výbor vý-
znamné místo. Pouze Rada bezpečnosti byla na Praž-
ském studentském summitu zastoupena vícekrát než 
DISEC. Na rozdíl od Rady bezpečnosti se ale DISEC 
zabývá obecnými a dlouhodobými problémy, nikoli 
aktuálními krizemi, které jsou doménou Rady bez-
pečnosti.

Letos se budeme zabývat jadernými zkouškami, 
chemickými zbraněmi a bezpečnostní situací ve Stře-
doafrické republice. Agendu jsme se snažili složit tak, 
aby byla pro delegáty zajímavá a umožnila jim si roz-
šířit vlastní obzory, zároveň ale byla jednatelná pro 
zástupce všech států.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

1 About UN: Overview. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.un.org/en/sections/
about-un/overview/index.html

2 What We Do: Promote Sustainable Development. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://
www.un.org/en/sections/what-we-do/promote-sustainabledevelopment/index.html

3 Charter of the United Nations. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.un.org/en/char-
ter-united-nations/index.html

4 About UN: Main Organs. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.un.org/en/sections/
about-un/main-organs/index.html

5 Více informací o výboru lze dohledat na oficiálních stránkách OSN: https://www.un.org/en/ga/first/

6 Celý výčet je možné nalézt v PaperSmart dokumentech na stránkách OSN: https://papersmart.unmeetings.org/ga/
first/
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studentsummit.cz

summit@amo.cz

facebook.com/studentsummit

instagram.com/praguestudentsummit

twitter.com/studentsummit

youtube.com/studentsummit

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu avzdělávání v oblasti mez‑

inárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický think ‑tank není spjat s žádnou politickou stranou 

ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu 

mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi.

Tomáš Kovář
Autor je spolupracovníkem Asociace pro mezinárodní otázky a členem přípravného týmu Pražského student‑

ského summitu.

Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt ex‑

istující od roku 1995. Každoročně vzdělává přes 300 studentů 

středních i vysokých škol o současných globálních tématech, 

a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových 

mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.
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