
P
R

A
Ž

S
K

Ý
 S

TU
D

E
N

TS
K

Ý
 S

U
M

M
IT

X
X

V.
 R

O
Č

N
ÍK

S T U D E N T S U M M I T.CZ
D

E
LE

G
ÁTŮ

V
 P

R
Ů

V
O

D
C

E H
R

C

# S P O LU J S M ES U M M I T

Tereza Novotná
tereza.novotna@amo.cz

Delegátův průvodce
HRC



2

DELEGÁTŮV PRŮVODCE HRC

ÚVODNÍ SLOVO

Drahé delegátky, drazí delegáti,

gratuluji vám k úspěšnému absolvování přijímacího 
řízení. Vítejte na Summitu a vítejte v Radě pro lidská 

práva!

V průběhu následujícího ročníku se stanete sou-
částí skupiny 50 mladých studentů, s nimiž, jak později 

zjistíte, budete mít možná společného daleko více než jen 
zájem o mezinárodní ochranu lidských práv. Může to být 
uvědomění, že vám svět a lidé okolo vás nejsou lhostejní. 
Může to být zjištění, že budoucnost máte ve svých rukou 
právě vy. A, jak doufáme, může to být i uvědomění, že na 

to nejste nikdy sami.

Prvním krokem nadcházejícího ročníku je pro vás 
tento dokument, Delegátův průvodce Radou pro lidská 

práva. Poskytne vám základní informace týkající se OSN, 
HRC i naší činnosti v rámci Summitu. O některých té-

matech budeme mluvit hlouběji v průběhu workshopové 
části ročníku, v případě jakýchkoli otázek nás ale již nyní 

můžete kontaktovat na hrc@amo.cz.

Za celý tým HRC doufám, že si z tohoto ročníku 
odnesete daleko víc než jen nové vědomosti.

Jakub Drahorád
předseda

mailto:hrc@amo.cz
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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 nejvýznamnější mezinárodní organizaci, 
jejímž cílem je udržovat mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské 
vztahy mezi národy, podporovat lidská práva a usilovat o me-
zinárodní spolupráci při řešení globálních otázek a problémů, 
kterým čelí mezinárodní společenství.1 Od začátku nového ti-
síciletí je činnost organizace namířena na podporu světového 

rozvoje a naplňování nejprve Rozvojových cílů tisíciletí a ná-
sledně 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), člen-
ství (kap. II, čl. 3‒6), strukturu a fungování organizace. Svou 
činnost OSN vykonává zejména skrze šest hlavních orgánů 
ustanovených 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 HRC

2.1 Vznik Rady pro lidská práva
Když v roce 1945 vznikala Organizace spojených ná-

rodů, už tehdy byl zdůrazněn význam lidských práv. Ta se 
objevila mezi základními cíli OSN v Chartě (kap. I, čl. 1)5 a už 
v následujícím roce vznikl nový orgán OSN, který se jimi 
měl zabývat – Komise OSN pro lidská práva. Tento orgán 
byl dle Charty OSN (kap. X, čl. 68) podřízen Hospodářské 
a sociální radě.6

Působení Komise se dá rozdělit do dvou základních ob-
dobí. V prvním období od svého vzniku do roku 1967 za-
chovávala Komise zdrženlivější postoj vůči jednotlivým 
státům,7 nezasahovala do jejich 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 de-
klaraci lidských práv a obou Mezinárodních paktů.

Od roku 1967 dostala Komise specifičtější mandát od 
Hospodářské a sociální rady a začala se více angažovat 
v ochraně lidských práv.8 Během tohoto druhého období až 
do svého zániku v roce 2006 vznikla řada mechanismů na 
kontrolu dodržování lidských práv jednotlivými státy. Ko-
mise se však postupem času stávala nefunkčním zpolitizo-
vaným orgánem, který nedokázal porušování lidských práv 
dostatečně řešit.9 Komise pro lidská práva byla proto v roce 
2006 zrušena a ve stejném roce nahrazena Radou pro lid-
ská práva, která má adresovat problémy, s nimiž se potýkala 
Komise, a lépe pracovat na poli ochrany lidských práv.10

2.2 Činnost Rady pro lidská práva

Rada pro lidská práva (HRC) byla zřízena rezolucí Val-
ného shromáždění v roce 2006.11 Oproti Komisi se změnilo 
její institucionální zařazení, nově teď dle Charty OSN (kap. 
IV, čl. 22) spadá přímo pod Valné shromáždění jako jeho po-
mocný orgán12 s většími pravomocemi. HRC sídlí v Ženevě, 
kde se třikrát ročně konají její pravidelná zasedání.13 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.14

Rada pro lidská práva má 47 členů z celkem pěti regio-
nálních skupin15 a každá skupina má vyhrazený počet míst 
k zaplnění (tj. v HRC může být jen určitý počet států z da-
ného regionu). Státy jsou voleny Valným shromážděním, 
které by mělo vzít v potaz jejich zásluhy v oblasti lidských 
práv i jejich dobrovolné závazky do budoucna.16 Členské slo-
žení HRC však bývá terčem kritiky, protože se často členy 
stanou i státy, které nemají dobrou reputaci v oblasti lid-
ských práv.17 HRC se tak do určité míry stále potýká s ně-
kterými problémy, které dříve řešila i Komise pro lidská 
práva.

Rada pro lidská práva přejala procedury Komise, které 
upravila a rozšířila. 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. Vydává tedy rezoluce, kterými se 
snaží zlepšit standard ochrany lidských práv, zabývá se po-
drobněji jednotlivými aspekty lidských práv a vydává do-
poručení pro jejich lepší ochranu, dodržování či propagaci.18

Dále řeší regionální problémy a jejich lidskoprávní do-
pady a přijímá dokumenty týkající se určitého státu, kte-
rému dává podněty pro zlepšení aktuální situace na poli 
lidskoprávní agendy.19 Často řeší situaci v Izraeli a na Blíz-
kém východě, v afrických státech či v konfliktních oblas-
tech.

Rada pro lidská práva zároveň pravidelně kontroluje 
stav dodržování lidských práv ve všech členských státech 
OSN během tzv. Univerzálního periodického přezkumu,20 
což je jedna z nejviditelnějších a nejoceňovanějších čin-
ností HRC. Tato nová pravomoc HRC spočívá v tom, že 
každý členský stát OSN v pravidelném cca pětiletém cyklu 
projde kontrolou stavu dodržování lidských práv, v níž se 
zapojují jak orgány OSN, tak ostatní státy či neziskové or-
ganizace zabývající se lidskými právy.

HRC také zřizuje zvláštní zpravodaje pro monitoring 
dodržování určitého práva či práv celkově v daném státu,21 
aby mohla poté dávat přesnější a odbornější podněty tý-
kající se konkrétní situace či práva. V neposlední řadě se 
zabývá stížnostmi na porušování lidských práv, zejména 
pokud je porušování systematické a ve větším rozsahu.22
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3 HRC NA SUMMITU

Řady 47 členů Rady pro lidská práva budou letos na 
Summitu doplněna ještě o tři vysokoškolské pozorovatele, 
kteří budou reprezentovat Amnesty International, Poradní 
výbor HRC a Human Rights Watch.

V rámci HRC se budou probírat 2 témata týkající se 
konkrétních lidskoprávních otázek. Ta budou doplněna 
také kontrolou jednoho konkrétního státu. Tyto tzv. body 
agendy představují aktuální lidskoprávní problémy, k nimž 
vaše státy zaujímají určitá stanoviska. Stanoviska budete 
vypracovávat jak v písemné formě, tak v podobě ústních 
projevů v průběhu jednání. Úkolem úspěšného delegáta je 
co nejpřesvědčivěji zastávat stanovisko svého státu.

Během pěti přípravných setkání se však budou probírat 
i ostatní aspekty lidských práv, abyste si odnesli celkové po-
chopení jejich konceptu, tj. jak vznikla, jak fungují, jaká jsou 
jejich úskalí a proč jsou vlastně tak důležitá. Připraveny jsou 
však i aktivity zaměřené na váš rozvoj. Cílem totiž je nejen 
vás naučit něco o lidských právech, ale pomoci vám překo-
nat určitý strach – budeme tedy trénovat rétoriku, schop-
nost debatovat a vyjednávat či pracovat v týmu. To všechno 
v přátelské atmosféře, která je v posledních letech s Radou 
pro lidská práva pevně spjata.

3.1 Orgánové specifikum ‒ UPR

Delegáti si v Radě pro lidská práva budou moci na 
vlastní kůži vyzkoušet jednu z jejích nejzásadnějších pra-
vomocí – Univerzální periodický přezkum (UPR). Díky 
němu HRC od roku 2006 pravidelně kontroluje všechny 
členské státy OSN a vystavuje jim jejich „lidskoprávní 
účet“.

Během roku se tímto tématem budete pravidelně za-

bývat. Daný stát, který během konference projde kont-
rolou, bude představen v průběhu ročníku. Seznámíte se 
s nejdůležitějšími informacemi o tomto státu a projdete si 
jeho potenciální nedostatky na poli lidských práv. Celkově 
se tedy během přípravných setkání budete chystat na to, 
abyste během konference věděli, co chcete danému státu 
vytknout. Reálně si vyzkoušíte, nakolik státy kritizují 
ostatní z důvodů věcných a nakolik z důvodů politických.

Samotná kontrola daného státu proběhne na závě-
rečné konferenci. Zde již budete znát všechny podstatné 
informace o daném státu a budete mít připravená svá sta-
noviska. Delegace daného státu nejdříve přednese svůj 
projev, ve kterém se bude snažit prezentovat lidskoprávní 
situaci v zemi ze svého pohledu. Poté proběhne diskuze – 
členové HRC budou moci delegaci pokládat různé otázky, 
aby si vyjasnili svůj postoj ke skutečné situaci v daném 
státu. Tradičně tato část bývá nejoblíbenější, protože vaše 
zvídavé otázky mnohdy dají delegaci pořádně zabrat.

Ve finální fázi budou členské státy HRC dávat svá do-
poručení, co by měl přezkoumávaný stát učinit. Je však 
nutné, aby to nebyly jen „výstřely do tmy“, ale konstruk-
tivní doporučení, která pak schválí celý HRC svým hlaso-
váním. Seznam všech doporučení bude doručen delegaci 
daného státu, která pak během konference poskytne člen-
ským státům svůj postoj a vyjádření k jednotlivým dopo-
ručením.

Celý proces slouží k tomu, aby každý stát pravidelně 
procházel kontrolou a jeho činnost proti lidským právům 
nezůstala bez odezvy. Na půdě HRC se tak děje právě 
skrze mechanismus UPR. Jak moc je tento mechanismus 
efektivní, to už brzy delegáti Rady pro lidská práva zjistí 
sami.

CO BYCHOM VÁM MOHLI NA ZÁVĚR JEŠTĚ PORADIT?
Hlavně buďte sví, buďte zvídaví a nebojte se ptát. Ze Summitu si odnesete jen tolik, kolik do něj sami vložíte.
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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.

Tereza Novotná
Autorka je spolupracovnicí Asociace pro mezinárodní otázky a členkou 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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