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Uběhly již téměř dva roky od události, která šokovala 
nejen Slovensko, ale téměř celý svět – od brutální vraždy 
investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky 
Martiny Kušnírové. Slovensko se od té doby doslova 
otřásá v základech – v mnoha ohledech se země změnila 
k nepoznání.

Nyní se ale blížíme k okamžiku, který rozhodne, zdali 
se Slovákům podaří dokončit obrodu své země, započa-
tou právě zmíněnou tragickou událostí. Tím okamžikem 
budou volby do Národní rady, které proběhnou poslední 
únorový den.

Vyšetřování Kuciakovy vraždy začalo odkrývat vrstvy 
korupce, která prorostla slovenským státem skrz na skrz. 
To odstartovalo i strmý pád strany dnes již bývalého 
premiéra Fica, SMERu-SD. Posílily naopak liberální plat-
formy, kterým daly vzniknout právě události posledních 
dvou let – PS/SPOLU (ze které vzešla i Zuzana Čaputová) 
a Za ľudí (strana Andreje Kisky), konstantně nicméně roste 
i Kotlebova Slovenská ľudová strana, veřejně se hlásící 
k fašistickému Slovenskému štátu.

Budoucnost Slovenska tak dnes rozhodně není jistá, 
pád vládnoucího SMERu a vláda sestavená liberální opo-
zicí se dnes jeví stejně pravděpodobně jako vítězství „sta-
rých pořádků“ v podobě Roberta Fica a Mariana Kotleby. 
Není tedy definitivně jisté, jestli na Slovensku „bude líp“, 
nebo se, naopak, vše obrátí ještě k horšímu. Rozhodně by-
chom ale měli dění na Slovensku pozorně sledovat.

JAROSLAV KOPŘIVA
šéfredaktor
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Smiřte se s kolejí.
Nevěřte tomu, že na vás čeká roztomilý 3+kk  

za 4 000,– i s energiemi. Když budete mít štěstí, po 
roce možná nějaký najdete. S pěti Erasmáky.  

Za 10 000,– bez energií. Hodinu od centra.

H O N E S T  G U I D E

TEREZA NOVOTNÁ
redaktorka

STUDENTSKÝ „ŽIVOT“

Jelikož VY teď podáváte přihlášky na VŠ (a třeba uvažujete, zda 
konečně opustit mamahotel) a jelikož MY trpíme o zkouškovém, 
zde je upřímná zpověď studentů v rozkladu. Snad si na tyto tipy 

vzpomenete, až se budete sami snažit zkombinovat studium, práci, 
sociální život a zdravý životní styl.

Kupte si prodlužovačku.
Na koleji je většinou jen jedna zásuvka na pokoj. Takže 
pokud chcete mít připojenou lampičku, ledničku, var-
nou konvici, notebook a ještě si i občas nabít telefon, 

investujte do prodlužovačky.

Zvykněte si na rozpustné kafe.
Můžete být buď moderní BIO člověk, který si ničím tak 
odporným, jako je káva, nebude špinit chrám, nebo kavá-
renský snob, který pohrdá vším, co není sójový flat white. 
Vydrží vám to do první probdělé noci nad seminární prací. 
A jelikož je káva pořád o něco levnější než ketamin, nasy-
cený kávový roztok bude to jediné, co vás ráno zvedne 
z postele.

Buďte silná samostatná žena. Nebo muž.
Před tím, než se jednou pro vždy odstěhujete, naučte 
se vyměnit žárovku, složit skříň z IKEA, nahodit po-
jistky a hlavně otevřít víno bez vývrtky. Protože co si 
budem…



- 5 -

H O N E S T  G U I D E

Nikdo za vás nic neudělá.
Potřebujete si nechat uznat nárok na ubytovací stipendium a re-
ferentka na studijním je stejně ochotná jako dozorce v Osvětimi? 

Na připuštění k zápočtu máte na semináři moc absencí? Došel 
vám toaletní papír? Odpadky vám začínají hnít v koši? Váš život 
se v chaos obrací? S příchodem na vysokou tahle odpovědnost 

přechází na vás. Zařiďte si to. Už jste dospělí.

Těstoviny s kečupem jsou taky jídlo.
Všichni sice půjdeme do gastropekla, ale po několika měsících 

studentského života, kdy se vám už bude z těch pěti různých 
příchutí čínských polévek zvedat žaludek, se naučíte udělat 

několikachodovou večeři i z majonézy a mraženého špenátu, 
který spolubydlící zapomněl v lednici. Jirka Babica by zamáčkl 

slzu dojetí.

Nevěřte eduroamu.
Tato plošná vysokoškolská wifi nefunguje, ani když sedíte přímo 
pod routerem. Pokud si nechcete připadat jako Křováci a rvát 
si u toho vlasy, zaplaťte si dost dat nebo začněte spoléhat na 
pevné připojení.

Sbírejte slevové poukazy, bodíky a věrnostní kartičky.
Všichni jsme si dělali legraci z našich prarodičů, když v le-
táku z Lidlu kroužkovali Tatranky v akci a sháněli se po slevě 
na důchodce. Po prvním týdnu, kdy vám dojde kapesné na 
celý měsíc, to budete dělat taky. Se slevou na studenta. 
Pokud se vám něco líbí, počkejte si – dřív, nebo později to 
bude ve slevě.

Hodina do deadlinu je spousta času.
Deadline neboli kokain chudých. Pamatujete si na střední, 
kdy jste byli ve stresu, když jste práce neměli odevzdané 
aspoň den dopředu? Vítejte na vysoké, kde máte práce tolik, 
že s koncem jednoho deadlinu začíná další! Řím sice nebyl 
postaven za jednu noc, ale seminárka napsat jde.
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RADEK MAZUCH
komentátor

JEDNA ČÍNA, DVA SVĚTY
K O N T E X T

Jedním z největších příběhů roku 2019 byly bezesporu několi-
kaměsíční protesty v Hongkongu, u jejichž zrodu stál návrh zákona, 
který by umožnil vydávání zločinců do zahraniční, včetně pevninské 
Číny. Zákon nebyl oficiálně namířen proti čínským disidentům ani hon-
gkongským aktivistům. Oficiálním ospravedlněním byl poněkud ironicky 
případ vraha z Taiwanu, který se skrýval v Hongkongu. Velká část hon-
gkongské veřejnosti zákon ale vnímala jako další krok v postupném ose-
kávání svobod, které byly Hongkongu garantovány před jeho připojením 
k Číně a vešly ve známost jako zásada „jedna země, dva systémy“.

Jak to všechno začalo?
Hongkong se stal součástí Britského impéria na základě Nankingské 

smlouvy z roku 1842 s pozdějším rozšířením zabraného čínského území 
v roce 1860 a 1898. Bylo dohodnuto, že území bude v britských rukou na 
dobu 99 let.

Hongkong je často zmiňován jako příklad úspěšného rozvoje kdysi 
chudé oblasti. Po druhé světové válce se brzy zařadil mezi asijské „tygry“ 
a stal se jedním z nejbohatších regionů na světě, v ostrém kontrastu s kon-
tinentální Čínou, která pod vládou Mao Ce-Tunga prošla sérií hladomorů 
a dalších krizí a nedokázala se zařadit mezi vyspělé země. Teprve po Maově 
smrti prošla pod vlivem Teng Siao-pchinga sérií reforem a začala se po-
stupně otevírat světu.

S blížícím se 99. výročím byla v průběhu devadesátých let vládou Mar-
garet Thatcher sjednána dohoda o navrácení Hongkongu a okolního 
území. Již dlouho před předáním vlády do čínských rukou panovaly 
značné obavy o osud hongkongské demokracie. Její přežití měl za-
řídit slib čínské vlády, že po dobu 50 let bude zachován politický 
systém v podobě, v jaké byl vytvořen Brity.

(Ne)demokratický Hongkong
Zde je dobré se zastavit nad unikátním hongkongským politickým sys-

témem. Klíčovou institucí je Legislativní rada (označovaná jako LegCo), ta 
je částečně složena z volených zástupců a částečně z představitelů různých 
zájmových organizací, například rybářů, bank a dalších institucí. Mezi 
volenými zástupci sice měli ve volbách převahu vždy prodemokratičtí zá-
stupci, ale díky silnému vlivu, který má čínská vláda nad zájmovými orga-
nizacemi, se pročínským zástupcům vždy podařilo mít v LegCo většinu. 
V čele výkonné moci pak stojí správce Hongkongu, ten je vybírán kompli-
kovaným způsobem, na jehož konci je ale vždy jistota Pekingu, že prosadí 
svého kandidáta.
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Konec dobrých časů
V prvních letech následujících po předání města Čína závazky vyplýva-

jící ze smlouvy do velké míry dodržovala, snad ne z čistého altruismu, ale 
protože pro ni byl Hongkong velmi důležitý. V devadesátých letech před-
stavoval značnou část ekonomiky celé Číny, byl důležitým zdrojem investic 
a také branou k zahraničním trhům.

Od nástupu nového čínského prezidenta a generálního tajemníka Ko-
munistické strany Číny Si Ťin-pchinga ale začaly postupně zesilovat snahy 
o postupné omezování svobod v Hongkongu. Důvodů pro to můžeme na-
lézt řadu – Hongkong již není pro Čínu tak důležitý, jako byl v minulosti, 
a zároveň se pomalu začíná blížit rok 2047, kdy má dojít ke sjednocení Číny.

Protesty z roku 2019 nebyly prvním velkým vyjádřením nespokoje-
nosti obyvatel Hongkongu. Jeho předehrou bylo takzvané „deštníkové 
hnutí“ z roku 2014. Tyto protesty odstartovalo rozhodnutí čínské vlády 
omezit systém výběru správce Hongkongu. Bylo rozhodnuto o zřízení 
předvýběrové komise, která měla zaručit, že kandidátem se stane pročínsky 
naladěný politik. Toto hnutí do značné míry selhalo a nedosáhlo zásadněj-
ších změn, ale dalo vzniknout generaci prodemokratických aktivistů a opo-
zičních vůdců, kteří se stali symbolem odporu proti čínské nadvládě. Ti 
v čele s Jushua Wongem založili novou stranu Demosistō. Některým jejím 
kandidátům se sice podařilo v roce 2016 uspět ve volbách do LegCo, ale byli 
brzy na základě různých obvinění zbaveni svých mandátů.

Hongkong bojištěm
Samotné protesty propukly brzy po oznámení extradič-

ního zákona a rychle začaly nabírat na síle. Zprvu se jednalo 
o převážně pokojné protesty, nicméně s ostrou reakcí policie, 
která proti demonstrantům začala využívat slzný plyn a snažila se 
o potlačení demonstrací, postupně došlo ke značné eskalaci násilí.

Symbolem protestů se brzy staly provizorně vyzbrojení studenti 
v plynových maskách. V průběhu protestů došlo k řadě dramatických 
událostí, opakovanému obsazení vládních budov, letiště a univerzit, ge-
nerální stávce, zatýkání a útokům na opoziční vůdce a především k řadě ná-
silných střetů mezi demonstranty, policií i pročínskými skupinami.

Pod tlakem veřejnosti správkyně Hongkongu Carrie Lam nejdříve 
pozastavila a následně zcela stáhla připravovaný zákon, nicméně ani to 
k oslabení protestů nevedlo. Řadě demonstrujících šlo a stále jde o daleko 
více, než jen o zrušení extradičního zákona. Demonstranti postupně zfor-
mulovali „pět požadavků“, na kterých založili své motto „Pět požadavků, ani 
o jeden méně.“. Velmi populárním heslem se stalo také „Svobodu Hongkongu, 
revoluce naší doby!“.

Dále je nutné si uvědomit, že za nespokojeností obyvatel Hongkongu 
stojí hlubší společenské problémy. Zatímco v pevninské Číně se daří udr-
žovat sociální stabilitu pokračujícím hospodářským růstem, vyhlídky ze-
jména mladých obyvatel Hongkongu jsou podstatně horší. Vysoké ceny 
nemovitostí a ekonomická stagnace značnou měrou rovněž přispěly k ne-
spokojenosti obyvatel Hongkongu s dosavadní správou země. Pročínská 
správa zároveň prosazuje řadu nepopulárních politik, například podporuje 
imigraci z pevninské Číny nebo blokuje další bytovou výstavbu v oblas-
tech obývaných tradičním způsobem žijícími vesničany.

Jedním z vrcholů protestů se také staly listopadové komunální volby, 
ve kterých i díky rekordní účasti drtivě zvítězily prodemokratické síly 
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a ovládly 17 z 18 lokálních rad. Pravdou ale je, že místní samospráva 
má v Hongkongu jen velmi omezené pravomoci a mnohem důležitější 
budou volby do LegCo, které se budou konat v září tohoto roku.

Jak to bude dál?
Přestože se demonstrantům podařilo dosáhnout určitých ústupků, 

zejména zrušení zmiňovaného zákona a vítězství v komunálních vol-
bách, nejsou jejich vyhlídky příliš růžové. Zdá se, že v průběhu protestů 
se čínská vláda snažila dosáhnout rozkolu mezi širokou hongkongskou 
veřejností, nicméně v tomto úsilí do značné míry selhala, jak se uká-

zalo v komunálních volbách. V tuto chvíli zřejmě Komunistická 
strana Číny zvolila vyčkávací taktiku a doufá, že odbojné ná-

lady časem odezní. Tomu nicméně mnoho nenasvědčuje. Je 
jasné, že o Hongkongu ještě uslyšíme.

Předání Hongkongu Britům
29. srpen 1842

Hongkong předán zpět Číňanům
1. červenec 1997

Konec deštníkových protestů
15. prosinec 2014

Největší demonstrace se
dvěma miliony účastníků

16. červen 2019

Volby do Legislativní rady
září 2020

Začátek deštníkových protestů
25. září 2014

Představen extradiční zákon
29. březen 2019

Drtivé vítězství prodemokratických
stran v komunálních volbách
24. listopad 2019
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LUCIE VODVÁŘKOVÁ
redaktorka

ČESKÁ REPUBLIKA – ZEMĚ 
PRO BUDOUCNOST?

Klima – téma, o kterém máte možná pocit, že jej 
poslední dobou slyšíte ze všech stran. Pokud tomu tak 
je, je to, dle mého názoru, jedině dobře. Každý, koho 
by v tuto chvíli stav klimatu nezajímal, by musel být 
bláhový. Klimatická situace na naší planetě je přece 
pro budoucí vývoj naprosto stěžejní. Podle výroků 
velké části českých politických špiček mi ale připadá, 
že v tak trochu bláhovém státě žijeme.

S koncem roku 2019 a začátkem roku nového jsme 
měli možnost vyslechnout si projevy předních čini-
telů České republiky. Tradicí takovýchto projevů bývá 
reflektování současných témat hýbajících společností. 
Klimatická změna v posledních letech začíná českou 
společnost pozvolna rozhýbávat, a proto předseda vlády, 
předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny ani 
prezident toto téma ve svých projevech neopomenuli.

Jako první mě zaujalo, že v pohledu na klimatickou 
změnu se Zeman, Babiš a Vondráček příliš neshodují. 
Prezident republiky předkládá občanům názor, že za 
změnami klimatu stojí kosmické vlivy, jako je naklo-
nění zemské osy, nebo přírodní zákony. Vliv člověka 
na zrychlení těchto změn, který prokázaly mnohé vě-
decké poznatky posledních desetiletí, již ale v projevu 
nezmiňuje. Je možné říci, že Miloš Zeman obyvatele 
před přílišnou ekologičností dokonce varuje a šíří 
obavy, že by se Evropská unie mohla stát „ekologic-
kým skanzenem“, zatímco by se průmysl přesunul ji-
nam, a lidé zde by strádali. I když prezident správně 
informuje diváky svého vánočního poselství o tom, že 
EU produkuje pouze 9 % z celkové světové produkce 
oxidu uhličitého, diváci se od něj už nedozvídají, že 
Česká republika má dvacátou největší uhlíkovou stopu 
na obyvatele na světě.

Z novoročního projevu předsedy vlády Andreje 
Babiše je patrné, že s „uhlíkovou situací“ naší země 
seznámen byl. Když ale mluví o skvělé budoucnosti, 
která podle něj naši zemi čeká, nejsem si jistá, zda má 
na mysli i tu klimatickou. Premiér nejprve nadšeně ho-
voří o investicích státu v budoucích letech – mimo jiné 
do mladých lidí, do rozvoje zdravotnictví a do zdra-

vého životního stylu občanů. Jakmile ale později přijde 
řeč na investice do uhlíkové neutrality a ustoupení od 
výroby elektrické energie v uhelných elektrárnách, 
což s výše zmíněnými cíli nepopiratelně souvisí, tato 
štědrost polevuje a od premiéra zjišťujeme, že o pe-
níze na uhlíkovou neutralitu budeme muset žádat Ev-
ropskou unii. Jen pro ujasnění: postupem k dosažení 
uhlíkové neutrality není v našem případě myšleno 
nahrazení uhelných elektráren zařízeními na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů. Česká republika má 
v plánu stavbu nových jaderných reaktorů, protože se 
jí podařilo na půdě EU prosadit uznání jádra jako „čis-
tého zdroje“ elektrické energie.

Nemám ráda, když se naše země s někým srovnává, 
ba dokonce když se snaží někomu podobat. Nefungo-
valo to v minulosti a myslím, že to ani v budoucnosti 
dost dobře fungovat nemůže. Přesto bych ráda na-
stínila paralelu se sousedním státem, kterým je Ně-
mecko. Pokud se podíváme na jeho geografickou po-
lohu, klimatické prostředí a historický vývoj, zjistíme, 
že se od České republiky až tak moc neliší. Při zohled-
nění těchto faktorů a vysoké závislosti Německa na 
průmyslové výrobě bychom se mohli domnívat, že 
jeho postoj v otázkách klimatu bude podobný jako 
ten český. Opak je ale pravdou. Německem téma kli-
matické změny daleko více rezonuje, a to nejen díky 
účasti stovek tisíců lidí na stávkách za klima. Ochrana 
klimatu se tam dostává i na přední příčky volebních 
programů politických stran. Důvod, proč tomu tak 
není u nás, vystihl ve svém projevu mimoděk před-
seda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček: pro 
Čechy není klima téma číslo jedna. Přestože konver-
zaci o Gretě Thunberg u nás už vedl snad každý, na 
skutečný problém, který se na nás vysokou rychlostí 
řítí a jehož vliv již teď pociťuje běžné obyvatelstvo, 
jsme se jako společnost ještě nezaměřili. Čechům ještě 
nezačalo na klimatu záležet natolik, aby na něm za-
čalo záležet i politikům. Zdali tedy Česká republika 
opravdu bude zemí pro budoucnost, jak mnozí politici 
tvrdí, není v tuto chvíli vůbec jisté.
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R O Z H O V O R

RADEK MAZUCH, JAROSLAV KOPŘIVA

ZÁPAD JE PRO ČÍNU ZÁROVEŇ 
VZOREM, PARTNEREM I NEPŘÍTELEM

Čínská ekonomika zpomaluje. Znamená to, že jsme 
svědky konce čínského ekonomického zázraku?

Zaprvé – to, že ta ekonomika zpomaluje, není zá-
sadní překvapení, to se dalo čekat, protože rychlý 
růst, který Čína zažívala v posledních letech, je vždy 
složité udržet. Jednoduše se totiž roste z nižší eko-
nomické základny, pak to samozřejmě už tak snadno 
nejde. Zpomalující ekonomický růst určitě sám 
o sobě neznamená, že takzvaný čínský ekonomický 
zázrak končí. Čína ale čelí řadě dalších vnitřních eko-
nomických problémů. Vnitřní zadlužení je možná 
jeden z těch největších. Většina provincií či dalších 
lokálních celků je dnes zadlužená. Čína se tohle sna-
žila řešit různými mechanismy, jako je třeba odpro-
dej státních pozemků a půdy. Tahle taktika je dnes 
již vyčerpaná, ale ty dluhy zůstávají. To znamená, že 
tato dekáda bude nejspíš pro Čínu dekádou vnitřních 
reforem a snahy skutečně přejít k ekonomice, která je 
tažená vnitřní poptávkou. Jednoduše řečeno – bude 
patrná snaha se restrukturalizovat k rozvinutější 
ekonomice.

Nicméně v tuhle chvíli se zdá, že Si Ťin-pchingova 
vláda se snaží ekonomiku stimulovat většími 
náklady na infrastrukturu a konsolidací státních 
podniků, spíše než protržními reformami. Myslíte, 
že to může vést k úspěchu?

Myslím si, že ta stimulační politika není nová. Toto 
není specifické jen pro Si Ťin-pchinga, to dělala Čína 
už dřív. Ale ten klíčový krok, tedy dostat se od závis-

losti na exportu levnějšího zboží k tomu, aby čínská 
ekonomika byla ve větší míře vedená domácí kupní 
silou, ekonomicky silnějším obyvatelstvem, tak to se 
Číně stále zcela nedaří.

Nakolik čínskou ekonomiku poškozuje obchodní 
válka s Donaldem Trumpem?

To, že čínská ekonomika dnes zpomaluje, je přiro-
zený proces. Čína nemohla udržet dlouhodobě růst 
přes deset procent. Dlouhodobý dvouciferný růst 
HDP byl možný v momentě, kdy měli mnohem méně 
rozvinutou ekonomiku, ale nyní, kdy už se HDP zvý-
šilo, je přirozeně těžší ten růst udržet. A k obchodní 
válce – myslím si, že na ně dopadá, ale zároveň ne-
dopadá zas tak tvrdě na čínské spotřebitele. Čína 
byla nakonec schopná udržet export do USA v řadě 
oblastí i proto, že Spojené státy někdy neměly moc 
možností dovážet odjinud.

Je první část obchodní dohody, která byla pode-
psána, vítězstvím Donalda Trumpa, nebo spíš 
Číny?

V první řadě je to vítězství pro globální ekonomiku. 
A podle mě i pro nižší diplomatické aparáty v obou 
státech, protože oni se snažili o udržení té ekono-
mické války v rozumných mezích už dřív. Je to dobrý 
krok kupředu, ale je otázkou, co se stane s tou do-
hodou reálně. Například Čína slíbila nakoupit zboží 
z USA za 200 miliard dolarů a je otázka, jestli se to 
opravdu stane. A to se špatně předvídá.

Aleš Karmazin působí jako vyučující a výzkum-
ník na Metropolitní univerzitě Praha. Odborně se 
zaměřuje zejména na čínskou a indickou domácí 

a zahraniční politiku a na zahraničněpolitické vztahy 
ve východní Asii.
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A myslíte, že se nakonec opravdu dohodnou na 
dalších dvou fázích té komplexní dohody?

Můj odhad je, že spíš ne. Čína v současnosti expor-
tuje mnohem víc do USA, než USA do Číny, a to ze-
jména proto, že Čína dlouhodobě podhodnocovala 
svojí měnu nebo zboží prodávala za dumpingové 
ceny. To je jádrem celého problému, který se snaží 
řešit posledních dvacet nebo třicet let a ještě se jim 
to nepodařilo. Ale tady se vracím k těm vnitřním 
reformám, protože pokud by se Čína skutečně byla 
schopná nějak překlopit do ekonomiky, která bude 
mnohem víc tažená vnitřní kupní silou a bohatším 
obyvatelstvem, řekněme střední třídou, tak potom 
by řada těch problémů byla řešitelná mnohem líp. Ale 
pokud se to Číně nepodaří, mám dojem, že dohoda 
na klíčových tématech se bude hledat strašně špatně.

Neukazuje se ale, že čínská Komunistická strana 
se nechce vzdát vůdčí role v té ekonomice? Celá 
řada těch Si Ťin-pchingových kroků spíš směřuje 
k tomu, že vládní kontrola nad ekonomikou posi-
luje, než že by oslabovala.

Musíme odlišit dvě věci, na jednu stranu je to otázka 
toho, kdo si chce udržovat zásadní vliv v Číně – to bude 
samozřejmě čínská Komunistická strana a na tom se 
rozhodně nic nezmění. Čínská Komunistická strana 
je ochotná dělat ústupky z hlediska tržních reforem, 
z hlediska toho, jak moc tu ekonomiku bude kontro-
lovat nebo jak moc uvolní některé její aspekty. V tom 
je schopná udělat řadu ústupků, ale nějakou kontrolní 
pozici nad ekonomikou a nad společností si určitě bude 
chtít udržet. To je jedna úroveň a druhá věc je vlastně ta 
snaha o tržní reformu. To jsou dvě odlišné věci.

V poslední době můžeme sledovat, že nejen ve 
Spojených státech, ale i v Evropě nebo v některých 
zemích „třetího světa“ je ten postoj k Číně čím dál 
negativnější. Je to proto, že se nějak změnila Čína 
a její politika, nebo se změnil zbytek světa a z něja-
kého důvodu je vůči ní vyhraněnější?

Co se změnilo asi nejvíc, je ten mocenský kontext, 
což znamená, že Čína je čím dál silnějším státem. 
Všechny akce, které dělá, se dnes jeví jako zásadnější, 
protože je to podpořeno ekonomickou silou, kterou 
před dvaceti nebo třiceti lety neměla. Celkově je Čína 
v řadě kroků aktivnější, ale vidíme, že svým obsahem 
se její činy mnohdy ani tak zásadně neliší od toho, co 
jsme mohli pozorovat před deseti či dvaceti lety.

Myslíte, že Čína usiluje o dosažení parity se Spo-
jenými státy? Že usiluje o to, aby se skutečně stala 
globální supervelmocí? Nebo jim jde o něco úplně 
jiného a toto je jenom naše představa o nich?

O něco takového určitě usilují – o zvyšování svého 
mocenského postavení, ale zároveň o zvyšování 
statusu, prestiže a uznání v mezinárodních vzta-
zích. To je jeden ze základních cílů Číny, to je jisté.

Je to vlastně ale pro nás v České republice hrozba? 
Máme se obávat toho nárůstu čínského vlivu?

Růst Číny ale i dalších asijských států, jako Indie 
či Indonésie, je skutečnost, se kterou se prostě mu-
síme smířit. A tím nemyslím, že bychom nutně 
měli začít chápat Čínu jako nového neproblematic-
kého světového lídra. Měli bychom ale přijmout, že 
poslední dvě století jsou v podstatě historická ano-
málie, dřív se Čína a Indie podílely na velké části 
světového HDP. Dlouhou řadu století to byly nej-
rozvinutější civilizace technologicky, ekonomicky, 
kulturně a i v řadě dalších oblastí a teď se to vrací 
zpět do tohoto stavu. Toto s sebou samozřejmě 
nese řadu rizik jako každá mocenská tranzice 
v mezinárodních vztazích. Je to ale i výzva pro po-
litiky, případně akademiky, k promýšlení nového 
globálního uspořádání světa, které bude muset být 
více pluralistické.

A jak vlastně vnímá Čína západ? Vnímá ho v dlou-
hodobém výhledu jako soupeře, partnera, vzor, 
nebo přímo jako nepřítele?

To je možná ta nejdůležitější otázka i pro pochopení 
dnešní Číny. Ona vnímá západ v podstatě všemi 
těmi způsoby, které jste vyjmenoval. Západ, včetně 
USA, je pro Čínu zároveň vzor, zároveň strate-
gický soupeř, zároveň nezbytný partner pro ekono-
mický růst a zároveň historický kulturní nepřítel. 
Všechny tyto věci se v čínské zahraniční politice 
prolínají a odlišit, co z téhle směsi může vyplynout, 
je těžké. V dnešní čínské zahraniční politice obecně 
vidíme znaky jak skutečně asertivního až agresiv-
ního jednání – to vidíme částečně v Evropě, možná 
i v Česku – tak taky to, že vztah se západem chápe 
jako základní aspekt, od kterého se její ekonomický 
růst musí odvíjet. Prostě pořád platí, že Čína chce 
udržet takový vztah se západem, z nějž by mohla 
profitovat a koexistovat v něm bez závažného kon-
fliktu. V Číně si otevřenou systémovou válku s USA 
či Západem jako takovým přeje asi jen minimum 
lidí a politiků.

R O Z H O V O R

Zajímá vás Čína? 
Chcete se stát odborníkem v oblasti meziná-
rodních vztahů a zajímáte se o politické a spo-
lečenské dění v Asii? Studujte nový bakalářský 
program Mezinárodní vztahy se specializací 
Asijská studia na Metropolitní univerzitě 
Praha. Studium se zabývá nejen mezinárod-
ními vztahy v obecné rovině, ale nabízí i hlubší 
vhled do teritoriálních aspektů mezinárodních 
vztahů v asijském regionu.

Více na www.mup.cz

INZERCE
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Problémy spojené se změ-
nou klimatu patří v dnešní 

době mezi nejdiskutovanější té-
mata. S jejich popularizací narůstá 

počet lidí a hnutí, jež se v rámci vzniklé 
debaty angažují. Je však třeba si položit 
otázku, zdali jsou skutečně všechny ak-
tivity těchto „bojovníků nové války za 
klima“ ku prospěchu, nebo jestli naopak 
ekologickým ideím spíše neškodí.

Stávky za klima přitáhly v poslední 
době značnou pozornost. Mediálně atrak-
tivní obraz mladých stávkujících přinesl 
články na prvních stránkách světového 
tisku a Gretě Thunberg nominaci na 
Nobelovu cenu míru. Akce inspirovala 
mnohé další a jistě značně přispěla ke 
zvýšení povědomí o problematice. Nic-
méně se obávám, že krom bohulibého 
apelu k šetrnějšímu chování se v rámci 
hnutí objevují jevy, které pokládám za 
zcela nežádoucí.

Na úvod chci říct, že je jen dobře, že se 
mladí lidé angažují ve věcech, které pova-
žují za důležité, a je nutné usilovat o eko-
logičtější a udržitelný svět. Ovšem anga-
žovanost nesmí být slepá a zapálenost pro 
věc nesmí přerůst v extremismus. Již nyní 
vidíme, jak se pro některé stává ekologie 
kultem se všemi průvodními jevy ex-
trémní náboženské víry, jako dogmatické 
přijímání jediné pravdy či nenávist a ne-
tolerance k nevěřícím. Tyto projevy extre-
mismu, ač možná ojedinělé, bohužel taktéž 
přitahují pozornost médií a hnutí diskre-

ditují před nerozhodnutými lidmi i někte-
rými umírněnými ekology.

Jako jednu z největších chyb stávek 
a hnutí, jež se kolem nich zformovala, vidím 
přibírání dalších témat, která však posouvají 
debatu na úplně jinou úroveň. Pokud vedle 
transparentů za boj proti klimatické změně 
vidíme transparenty s nápisy „Smrt kapitali-
smu“ a vůdci hnutí hovoří o nutnosti změnit 
systém, nabízí se otázka, zdali se nemáme 
začít obávat. Je třeba jasně říci, že v liberálně 
demokratické společnosti nemají takové re-
voluční manýry co dělat.

Dalším problémem je značná naivita 
cílů stávek a pláč na špatném hrobě. Stávky 
cílí primárně na vlády západního světa. 
Žádají navíc opatření, která by mnohdy 
způsobila značné zásahy do ekonomiky 
(jako například uzavření německých ja-
derných elektráren, které německou vládu 
stálo biliony euro). Jediným efektem do-
sažení některých extrémních požadavků 
by bylo snížení výkonnosti našich ekono-
mik a s tím snížení životní úrovně, což by 
zřejmě vedlo ke snížení zájmu o ekologii, 
jelikož ten, kdo řeší, jestli zaplatí složenky, 
nebude mít nejspíš ani pomyšlení na klima.

Podle mého názoru lze říci, že stávky 
ve své původní podobě měly pozitivní 
dopad skrze zvýšení zájmu médií i veřej-
nosti o ekologická témata a v této podobě 
měly skutečný smysl. Svým posunutím do 
extrému však z velké části diskreditovaly 
samy sebe a v mnohém ekologickým myš-
lenkám spíše škodí.

UKRADLI JSTE 
NÁM EKOLOGII…

LUKÁŠ TAMCHYNA
místopředseda UNSC 

v modelu OSN
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Probíhající změna klimatu je neoddiskuto-
vatelný fakt. Její příčinou je lidmi způsobené 
masivní vypouštění skleníkových plynů do at-
mosféry. V důsledku výrazného oteplování pla-
nety nám hrozí řada nebezpečí: prohlubující se 
sucha, zvyšování hladiny oceánů a častější ex-
trémy počasí s živelními pohromami. Čekejme 
zhoršující se kvalitu života.

O změně klimatu a jejích možných důsled-
cích přitom víme dlouhá desetiletí. Přesto nic 
nenaznačuje, že by se nám dařilo vypouštění 
skleníkových plynů po celém světě brzdit, na-
tož zvrátit. Právě proto mají studentské stávky 
za klima pod značkou Fridays for Future obrov-
ský smysl. Udržováním mediální pozornosti 
a nekompromisností svých požadavků pomá-
hají tvořit nutnou politickou změnu.

V průběhu posledního asi roku a půl se z té-
matu, o kterém všichni věděli, ale nikdo ho ne-
řešil, stalo téma opravdu politicky zásadní. Do 
nějaké míry za to jistě může fakt, že důsledky 
změny klimatu již pociťujeme doslova na 
vlastní kůži, někde i velmi intenzivně. Spíš než 
statistiky či hořící pralesy ale potřebnou me-
diální pozornost nakonec dokázaly přitáhnout 
velké protestní akce a výrazné postavy, jako 
osobnost roku magazínu Time Greta Thunberg.

Gretiny projevy jsou mediálně atraktivní 
mimo jiné svojí jednoduchostí: „Už žádné ale, 
řešte to teď, politici!“. Právě taková nekompro-
misnost a v určitém smyslu radikalita je to, co 
pomáhá posouvat mainstreamovou perspek-
tivu směrem k větší ochraně klimatu.

Nejilustrativnějším příkladem je v tomto 
Německo, kde studentské stávky přilákaly 
opravdu velké množství účastníků a pozor-

nosti. Nejen že konzer-
vativní CDU vládnoucí 
průmyslovému gigantu už 
roky nyní prohlasovává dů-
ležitá opatření k ochraně kli-
matu. Vedle toho se Zelení stali v prů-
zkumech stabilně druhou nejsilnější stranou. 
Za zmíněný rok a půl se v preferencích zvedli  
o 10 procentních bodů. To samé se promítá i na 
celoevropské úrovni: nová Evropská komise 
přišla s ambiciózním plánem, jak mít evrop-
skou ekonomiku do poloviny století uhlíkově 
neutrální. A takzvaný Evropský zelený úděl již 
schválily i členské státy na Evropské radě.

Stávky ale mají smysl nejen díky energizaci 
společnosti, která v důsledku ovlivňuje politic-
kou sféru. Protesty mají smysl i samy o sobě. 
Pokud dobře víme, co nám hrozí, je jednoduše 
povinností se ozvat. Zvlášť, když předešlé ge-
nerace hrozbu po 40 let v podstatě ignorovaly.

Využívání našich občanských práv je na-
konec cesta, jak existenci těch samých práv dál 
upevňovat. Je to i způsob, jak se prakticky učit 
důležité principy občanství. To je v době uvada-
jící liberální demokracie možná i hodnotnější, 
než trávit pátky v neefektivních školních insti-
tucích, které připravují bohužel spíš na minu-
lost než na budoucnost.

STÁVKY ZA KLIMA 
MAJÍ VELKÝ SMYSL

FRANTIŠEK NOVOTNÝ
zástupce hlavního 
koordinátora

PRO, ČI PROTI? 
A co si o stávkách za klima myslíte 

vy? Máte pohled či argumenty, které 
nezazněly? Dejte nám vědět a váš názor 
se možná objeví na stránkách Chronu! 

Pište na chronicle@amo.cz
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F O K U S

V polovině listopadu 2019 se pozornost me-
zinárodních právníků a ochránců lidských práv 
upřela na Myanmar, vůči jehož krokům míří hned 
tři soudní spory. Nejprve 11. listopadu započala 
Gambie spor před Mezinárodním soudním dvo-
rem týkající se genocidy, dále 14. listopadu dal Meziná-
rodní trestní soud souhlas k zahájení vyšetřování zločinů 
proti lidskosti a v ten samý den byla proti faktické vůdkyni 
Myanmaru Aun Schan Su Ťij podána žaloba u argentin-
ského soudu na základě univerzální jurisdikce. Jsou snahy 
o potrestání představitelů Myanmaru legitimní? A proč je 
tato právní bitva vedena na třech frontách?

Mezi lety 1989 a 2010 strávila Aun Schan Su Ťij 
většinu času v domácím vězení. Když proto tato drži-
telka Nobelovy ceny za mír zvítězila v myanmarských 
volbách v listopadu 2015 a stala se faktickou vůdkyní 
jihoasijského státu, zavládl u řady příznivců lidských 
práv a demokracie pocit, že svět kráčí jejich směrem.

O to větší byl šok, když v říjnu 2016 začaly z Myan-
maru přicházet zprávy o genocidě Rohingů. Tato et-
nická skupina převážně vyznávající islám žije na vý-
chodě jinak buddhistického Myanmaru v blízkosti 
hranic s Bangladéšem, v tzv. Rakhinském státě. Ro-
hingové jsou OSN dlouhodobě označováni za jednu 
z nejvíce perzekuovaných menšin na světě, Myanmar 
mimo jiné neumožňuje Rohingům nabýt občanství.

Útoky ozbrojených Rohingů na policejní stanice 
v Rakhinském státě vedly na konci roku 2016 k vy-
pálení několika vesnic a zabíjení Rohingů-civilistů  
a to příslušníky myanmarské armády. V srpnu 2017 
podnikli militantní Rohingové koordinovaný útok 
na několik policejních stanic a vojenskou základnu 

Myanmaru, což vedlo k dalším krutostem 
vůči civilním Rohingům. Situace se dodnes 

neuklidnila, řádově je zaznamenáno kolem 
30 000 zabitých a přes 700 000 nuceně vysíd-

lených Rohingů, kteří prchají do sousedního Ban-
gladéše.

Právě tyto důvody uvedli gambijští zástupci v ža-
lobě zaslané Mezinárodnímu soudnímu dvoru (MSD, 
ang. ICJ). Gambie, která ve sporu zastupuje 57 států 
Organizace islámské spolupráce, v žalobě dále speci-
fikuje, že Myanmar porušil Úmluvu o genocidě z roku 
1948, a zároveň žádá Dvůr o předběžná opatření, která 
by pokračování údajné genocidy měla zabránit. Při ve-
řejném slyšení 12. prosince 2019 v Haagu myanmarská 
vůdkyně Aun Schan Su Ťij opatrně přiznala, že mohlo 
dojít k „nepřiměřenému užití síly členy ozbrojených složek“ 
Myanmaru i k dalším excesům. Zároveň ale trvala na 
tom, že tyto ojedinělé činy jednotlivců byly potres-
tány. Je sice pravda, že 7 myanmarských vojáků bylo 
za vraždy muslimů odsouzeno na 10 let, avšak ani ne 
po roce byli tito vojáci omilostněni. Pro srovnání: dvo-
jice reportérů Reuters byla za odhalení tohoto zločinu 
uvězněna na 500 dní.

Útoky na Rohingy dohnaly k činnosti i prokurá-
torku Mezinárodního trestního soudu (MTS, ang. 
ICC), která soud požádala o zahájení vyšetřování. Jeli-
kož však k vyšetřování i samotnému řízení před sou-
dem může dojít jen v případě, že se zločin stal na území 
členského státu MTS, jímž Myanmar není, musela na 
to jít prokurátorka oklikou. Sousední Bangladéš, do 
kterého byla řada Rohingů nucena odejít, členem MTS 
je, a proto prokurátorka požádala o vyšetřování de-
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portace jako zločinu proti lidskosti. Předsoudní senát 
(Pre-Trial Chamber) s návrhem vyslovil souhlas a pro-
kurátorka nyní pracuje na přípravě žaloby proti údaj-
ným pachatelům zmíněného zločinu proti lidskosti.

Trojici soudních sporů zakončuje žaloba podaná 
u argentinského soudu na základě tzv. univerzální ju-
risdikce (viz rámeček). Žaloba, kterou podali zástupce 
myanmarských Rohingů a lidskoprávní právník, je na-
mířena proti Aun Schan Su Ťij a několika vojenským 
představitelům Myanmaru a označuje je za pachatele 
genocidy. Zástupci Myanmaru univerzální jurisdikci 
argentinských soudů v této věci odmítají.

Všechny zmíněné soudní spory se zaměřují na 
stejný problém. Proč jsou tedy žaloby proti Myanmaru 
vedeny u třech různých institucí? Když chce stát ža-
lovat jiný stát, klasicky je první volbou MSD. Řízení 
před tímto soudem však může trvat roky, i proto Gam-
bie požádala MSD o předběžná opatření, která mají 
zabránit případným dalším krutostem do doby, než 
soud rozhodne, zda k porušení Úmluvy o genocidě do-
šlo, nebo ne. V lednu 2020 soud gambijský návrh při-
jal a uložil Myanmaru povinnost zabránit ve vztahu 
k Rohingům plánování či páchání genocidy, přičemž 
toto rozhodnutí je pro Myanmar právně závazné. Pro 

zamezení a potrestání zločinů podle mezinárodního 
práva se logicky nabízí řízení před MTS, jelikož však 
Myanmar není členem tohoto soudu, je aplikace Řím-
ského statutu problematická. Oproti MSD a jiným sou-
dům je však i tak výhodou možnost aktivnější účasti 
obětí a existence reparačního fondu pro oběti. A když 
máte pocit, že vše ostatní selhává, využijete aplikace 
univerzální jurisdikce.

Situace v zemi je pro Rohingy dodnes nestabilní. 
Ačkoliv se vlády Myanmaru a Bangladéše v lednu 
2018 dohodly, že se Rohingové můžou vrátit zpět 
do Rakhinského státu, nikdo z etnické menšiny se 
dobrovolně vrátit nechce, a to i kvůli myanmarské 
politice připomínající apartheid – zákaz opouštět 
vesnice bez povolení nebo nemožnost studovat na 
vysokých školách. Je možné, že nekompromisní 
postoj Aun Schan Su Ťij je motivován blížícími se 
volbami, které proběhnou na podzim 2020. V prů-
zkumech zatím Su Ťij a její strana vede, především 
díky venkovskému obyvatelstvu, které spor u MSD 
v podpoře bývalé disidentky jen utvrdil. Domácí 
pozici Su Ťij však můžou ohrozit etnické menšiny 
a městské voličstvo, u nichž roste nespokojenost se 
současnou vládou.

MSD (také „Dvůr“) byl založen v roce 1945 Statutem MSD, jenž 
je nedílnou součástí Charty OSN. Dvůr řeší 2 typy případů: 
a) právní spory mezi státy, které vyúsťují v právně závazné 
rozsudky; b) právní otázky některých orgánů a agentur OSN 
(nejčastěji Valného shromáždění OSN), jejichž výstupem je nezá-
vazný poradní posudek. Stranami v řízení před Dvorem mohou 
být pouze státy. Členy MSD jsou všichni členové OSN, tedy 
i Myanmar. K řízení a vydání rozsudku však může dojít jedině 
tehdy, přijme-li žalovaný stát v daném případě jurisdikci MSD.

Mezinárodní soudní 
dvůr (MSD)

Mezinárodní trestní 
soud (MTS)

Univerzální
jurisdikce

MTS vznikl v roce 2002, jeho zakládací listinou je tzv. Římský 
statut. Tento dokument ratifikovalo 123 států, které jsou nyní 
členy MTS. Soud je samostatnou institucí stojící mimo struktury 
OSN. Jeho úkolem je stíhat pachatele zločinů podle mezinárod-
ního práva, jmenovitě jde o genocidu, zločiny proti lidskosti, 
válečné zločiny a zločin agrese. Vyšetřování vedoucí k soud-
nímu řízení může být zahájeno z podnětu členského státu, Rady 
bezpečnosti OSN či prokurátorky MTS.

Univerzální jurisdikce umožňuje státům stíhat a soudit pacha-
tele některých trestných činů, ačkoliv pachatel není občanem 
daného státu a k těmto činům došlo mimo území daného státu. 
Tato možnost se vztahuje jen na nejzávažnější zločiny. Výčet 
takových zločinů i přístup k univerzální jurisdikci se napříč státy 
liší. Podmínky zahájení řízení jsou určeny zákony státu, v němž 
se soud, jemuž byla žaloba zaslána, nachází.



G E N E R Á L N Í  PA R T N E RP O Ř A DAT E L

TO P PA R T N E Ř I

PA R T N E Ř I

M E D I Á L N Í  PA R T N E Ř I

TIRÁŽ
CHRON, Občasník Pražského studentského summitu,
registrováno MK ČR E 16149, vydává Asociace pro mezinárodní otázky (AMO),
Žitná 608/27, 110 00 Praha 1; tel.: 224 813 460; amo.cz / studentsummit.cz; 
e-mail: info@amo.cz / summit@amo.cz;

šéfredaktor: Jaroslav Kopřiva, tel.: 773 541 355, e-mail: chronicle@amo.cz;

zástupkyně šéfredaktora: Karolína Oškerová;

redakce: Tereza Novotná, Radek Mazuch, Lucie Vodvářková, Barbora Novotná, 
Václav Malina, Štěpán Doležal, Adéla Schreiberová, Tereza Ondráčková;

sazba: Jaroslav Kopřiva;

korektura: Tereza Novotná.


