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KONFLIKT MEZI HONGKONGEM A PEVNINSKOU ČÍNOU

1 JAK ČÍST 
BACKGROUND?

Background report (BGR) slouží k představení jed-
noho z bodů agendy na Pražském studentském summitu. 
Tento BGR řeší problematiku konfliktu mezi Hongkon-
gem a pevninskou Čínou, jež je třetím bodem jednání 
na programu Čtvrtého výboru Valného shromáždění 
OSN – Zvláštního výboru pro politické otázky a otázky 
dekolonizace (SPECPOL). Díky backgroundu se čtenář 
lépe zorientuje v daném bodu agendy. Přečíst si bac-
kground a porozumět jeho obsahu je klíčové, obsahuje 
totiž informace, které vám pomohou s orientací v tématu, 
s přípravou stanoviska a také se samotným jednáním. 
Přečíst background však nestačí, nejdůležitějším výstu-
pem této samostatné přípravy je delegátské stanovisko. 
Jako výchozí bod pro jeho napsání slouží kapitola Otázky 
pro jednání a Doporučené a rozšiřující zdroje, které se na-

chází na konci každého BGR.
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2 ÚVOD

Čínská lidová republika (ČLR) je bezpochyby jedním 
z nejsilnějších světových aktérů současnosti. O to znepo-
kojivější je pro mezinárodní 
společenství napětí, které v po-
sledních letech panuje v Hon-
gkongu, zvláštní administra-
tivní oblasti ČLR. Hongkong, 
který si měl až do roku 2047 za-
chovat v pevninské Číně neví-
dané politické svobody, se nyní 
začíná obávat narušení tamního 
demokraticky směřujícího re-
žimu a ztráty privilegií, jež mu 
byla přislíbena.

Spolu s ním jsou znepoko-
jeny také mnohé státy. Hon-
gkong je pro ně totiž cenným 
obchodním partnerem a vý-
razné politické změny by mohly znatelně ohrozit místní 
ekonomiku. Tento background se zabývá otázkou, jak me-
zinárodní společenství na situaci v Hongkongu zareaguje.

Jedním z hlavních důvodů, proč je nutné se situací zabý-
vat, jsou hongkongské protesty. Ty se začaly rozrůstat v roce 

2014 kvůli plánům Pekingu na 
změnu volebního procesu šéfa 
exekutivy, pokračovaly pak 
v roce 2019 kvůli návrhu zákona 
o vydávání stíhaných osob do 
Číny a v roce 2020 kvůli novému 
„Zákonu o národní bezpečnosti“. 
Obyvatelé Hongkongu se po-
mocí protestů snaží upozornit 
na neoprávněné čínské zásahy 
do autonomie oblasti a na poli-
cejní brutalitu, s jakou jsou pro-
testy potlačovány. Hongkong byl 
v roce 1972 oficiálně odebrán ze 
seznamu kolonizovaných území 
OSN, přesto se to, zda SPECPOL 

zareaguje a bude bránit autonomii Hongkongu, či nikoliv, 
může v budoucnu stát klíčovým pro vnímání OSN jako kom-
petentního aktéra při řešení podobných situací.

3 HISTORICKÝ KONTEXT KONFLIKTU

Hongkong se v polovině 19. století dostal pod kontrolu 
tehdy největšího koloniálního impéria, Velké Británie. Pod 
britskou správou se v té době vyskytovalo mnoho území, 
například Indie, Barma či Malajsie1. Avšak v letech, kdy 
výše zmíněné oblasti získávaly svou nezávislost, setrvával 
Hongkong v držení Britů a procházel tak diametrálně odliš-
ným vývojem. Ten se nesl nejen v duchu britsko-čínských 
obchodních vazeb, ale zároveň také četných konfliktů.

3.1 První opiová válka
Velká Británie měla z evropských zemí zdaleka největší 

objem obchodu s Čínou2, není tedy divu, že britskou vládu 
v polovině 30. let 19. století zaujala myšlenka založení trvalé 
obchodní základny právě na tomto ostrově3. Hongkong byl 
obsazen v roce 1841 v průběhu první opiové války4. Brit-
ská poptávka po čínských komoditách, jako byl čaj, hedvábí 
nebo porcelán, byla v té době vysoká, čínský zájem o ev-
ropské zboží byl však zanedbatelný5. Britové se proto roz-
hodli snížit obchodní nerovnováhu dovozem opia, které se 
ve velkém množství produkovalo v Indii6. Zhruba po roce 
1820 začala intenzita dovozu rapidně sílit, což Číně působilo 
vážné sociální a ekonomické potíže. Počet obyvatel závis-

lých na opiu rostl a spolu s ním také příjmy Východoindické 
společnosti. Opium bylo jediným zbožím, za které byli Čí-
ňané ochotni platit stříbrem, pro ně v té době nejvíce ce-
něným kovem, 
což vedlo k od-
livu tohoto 
materiálu ze 
země a nárůstu 
h o d n o t o v é 
propasti mezi 
s t ř í b r n ý m i 
a měděnými 
mincemi7. Si-
tuaci nepo-
mohl ani zákaz 
pěstování a im-
portu opia – s množstvím drogy v zemi exponenciálně na-
růstala také míra korupce a obchodu se tak i nadále dařilo.

V roce 1839 proto čínská vláda zabavila a zničila přes dvacet 
tisíc beden, tedy asi čtrnáct set tun, britského opia uskladně-
ného v Kantonu, jihočínském městě ležícím nedaleko ústí Per-
lové řeky do oceánu – a tedy v ohnisku nelegálního importu8. 

Režim Hongkongu nikdy nebyl plně 
demokratický. Na tamější politiku měly 
vždy silný vliv businessové elity. Tento 
vliv se projevuje například při volbách 
do jednokomorové legislativní rady, 
z jejíž 70 členů vybírá 35 omezená 
skupina voličů zastupující sektor hos-
podářství nebo různé zájmové sku-
piny. V porovnání s ČLR se však stále 
jedná o výrazně demokratičtější režim. 
Časopis Economist v roce 2019 označil 
Hongkong za „demokracii s vadami“78.

Dekolonizace je pojem, který ozna-
čuje společensko-politický proces osa-
mostatnění kolonie. Nejsilnější vlna de-
kolonizace proběhla po druhé světové 
válce a týkala se převážně britských 
a francouzských kolonií v Asii a Africe. 
Indie se z britského koloniálního vlivu 
vymanila v roce 1947, Barma v roce 
1948 a Malajsie v roce 1957.
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Konflikt pak eskaloval dalšími drobnějšími incidenty. Finál-
ním podnětem pro zahájení války se stalo prolomení čínské 
blokády vytvořené v ústí Perlové řeky nedaleko Hongkongu. 
Britská flotila v roce 1840 proplula ústím řeky směrem ke 
Kantonu a po neúspěšných zdlouhavých vyjednáváních o rok 
později zaútočila a obsadila město. V srpnu 1842 bylo obsa-
zeno také město Nanjing (jinak též Nanking, Nan-ťing) což de-

finitivně zastavilo čínskou ofenzivu9. Mírová jednání vyústila 
v Nankingskou smlouvu, podepsanou 29. srpna 1842. Čína 
tak byla nucena zaplatit Británii odškodné za zničené opium, 
vylepšit podmínky pro britské občany přebývající v Číně, 
a mimo jiné také postoupit Hongkongský ostrov Britům10. Ti 
měli o ostrov zájem především díky jeho geografické poloze, 
která byla velmi výhodná pro obchod11.

3.2 Druhá opiová válka
Britům však výsady vydobyté Nankingskou smlouvou 

nestačily a od 50. let stále více usilovali o rozšíření svých 
privilegií12. Na podzim roku 1856 došlo ke znovuobnovení 
konfliktu. Britové obvinili čínské úředníky ze stažení brit-
ské vlajky na jedné z britských lodí, kterou navštívili13. Vy-
slali proto válečnou loď, aby bombardovala Kanton. V pro-

sinci Číňané vypálili místní skladiště s britským zbožím, 
a situaci tak ještě výrazněji eskalovali14.

K vojenskému úsilí se rozhodla připojit také Francie, 
která stejně jako Velká Británie doufala, že tak dosáhne pří-
větivějších obchodních podmínek a dalších výsad. Vojenské 
operace byly zahájeny koncem roku 1857. Kanton byl rychle 
obsazen, městský guvernér zajat a nahrazen novým, zastá-

Obrázek 1: Čína v roce 1820, poloha HK, Kantonu a Pekingu79

Obrázek 2: Grafické znázornění britsko-čínského obchodu80
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vajícím britsko-francouzské zájmy. Na jaře 1858 spojenecká 
vojska v britských válečných lodích dosáhla města Tianjin 
(jinak též Tchien-ťin) a donutila Čínu podepsat novou tian-
jinskou smlouvu15. Ta posilovala práva zahraničních ob-
chodníků, diplomatů a misionářů, následná jednání v Šan-
ghaji pak legalizovala dovoz opia16.

3.3 Pekingská úmluva
Britové z oblasti dočasně ustoupili, v roce 1859 se však 

ve společnosti francouzských diplomatů vrátili, aby ratifi-
kovali dříve podepsané smlouvy. Číňané je odmítli nechat 
projít kolem pevností Dagu u ústí řeky Hai a místo toho na-
vrhli cestu směřující do Pekingu. Britové tuto alternativu 
nepřijali, pokusili se o postup dle původního plánu a byli 
vyhnáni. K ratifikaci nedošlo a konflikt byl obnoven17.

V létě 1860 se britská a francouzská vojska vrátila, zni-
čila pevnosti Dagu, obsadila Tianjin i Peking a vypálila 
letní palác císaře18. To Číňany přimělo k podpisu Pekingské 
úmluvy, v rámci které se zavázali k dodržování tianjinské 
smlouvy a postoupili Britům jižní část poloostrova Kau-
-lung sousedící s Hongkongem19.

3.4 Pronájem na 99 let
Po konci války se Hongkong stal centrem evropsko-

-čínského obchodu a svým rapidním ekonomickým růstem 
začal přitahovat mnohé zahraniční investory. Britové se už 
od poloviny 19. století neustále obávali o bezpečnost své 
kolonie, v roce 1898 proto britská a čínská vláda podepsaly 
Druhou pekingskou úmluvu, která obsahovala smlouvu 
o pronájmu takzvaných nových teritorií, tedy většiny pev-
ninské části dnešního Hongkongu a okolních ostrovů, na 
dobu 99 let20. Britský diplomat se později nechal slyšet, že 
lhůta 99 let mu přišla stejně dobrá jako navždy a že nikdy 
nebylo v záměru Britů oblast opravdu vrátit21. Přesto tato 
chvíle 1. července 1997 nastala, a přestože se pronájem vzta-

hoval pouze na nová teritoria, rozhodla se Británie vrátit 
celé území Hongkongu.

Nejednalo se však o jednoznačný návrat pod čínskou na-
dvládu. Británie nechtěla zatratit jedinečnou hongkongskou 
kulturu, která se v kolonii budovala po desetiletí. Britská 
premiérka Margaret Thatcherová a čínský premiér Čao C’-
jang proto v prosinci 1984 podepsali společnou deklaraci, ve 
které Británie souhlasila s návratem území pod podmínkou 
zavedení režimu „jedna země, dva systémy“22. Tento sys-
tém znamená, že v Hongkongu nadále vládne tamní právo, 
panuje svoboda slova a další politické svobody a rozvíjí se 
tržní hospodářství23. Tento systém však bude chráněn jen 
po dobu padesáti let. Skončit má v roce 2047, kdy Hongkong 
plně přejde pod správu Čínské lidové republiky a není jisté, 
co bude následovat poté24.

4 ROZDÍLY MEZI HONGKONGEM A ČÍNOU

V roce 1949 převzala kontrolu nad pevninskou Čínou 
komunistická strana25. Během následujících let proto vývoj 
obou celků probíhal velmi odlišně.

4.1 Ekonomika
Populace Hongkongu se rychle vzpamatovala z následků 

druhé světové války, mimo jiné díky přílivu čínských mig-
rantů, kteří do kolonie uprchli před občanskou válkou nebo 
kvůli nástupu komunistického režimu26. S rychle rostoucí 
populací probíhala v Hongkongu také rapidní industriali-
zace27. Čína se vyvíjela výrazně pomaleji. Věnovala se cen-
trálnímu plánování namísto volnotržní ekonomiky a kladla 

důraz spíše na kolektivizaci a kulturní a sociální reformy, 
zatímco v Hongkongu převládala ekonomika založená na 
službách, díky čemuž se již na počátku 90. let etabloval jako 
globální finanční centrum a přepravní uzel28.

K o n e c 
britské nad-
vlády v roce 
1997 způ-
sobil silnou 
vlnu emi-
grace do 
z ápad n ích 

Přímá zahraniční investice (anglicky 
foreign direct investment – FDI) je 
pojem, který se používá pro označení 
přímé investice do obchodní společ-
nosti nebo do podnikání investorem 
z jiné země. Přímé zahraniční investice 
jsou investicemi konkrétního investora 
do konkrétní společnosti81.

Obrázek 3: Mapa Hongkongu
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zemí a odstartoval dočasný hospodářský pokles Hon-
gkongu29. Čína zároveň v posledních letech zaznamenala 
výrazný ekonomický růst. V roce 1997 tvořil Hongkong 
více než 18 % HDP Číny, dnes se již jedná o pouhých 2,7 
%30. I to je však poměrně vysoké číslo, vezmeme-li v potaz, 
že bývalá kolonie tvoří pouhých 0,012 % celkové rozlohy 
země31. Hongkong stále přitahuje významné množství in-

vestorů – co se 
týče přímých 
z a h r a n ič n íc h 
investic (FDI), 
byl v roce 2019 
c e l o s v ě t o v ě 
čtvrtým nej-
větším příjem-
cem finančních 
toků a zároveň 
také čtvrtým 
n e j s i l n ě j š í m 
investorem do 
zahraničí32.

Přítoku fi-
nancí do Hongkongu napomáhají mimo jiné nižší daňové 
sazby, které si tamní vláda může dovolit díky příjmům, jež 
čerpá z prodeje nemovitostí33. Obzvláště příznivá jsou pro 

nadnárodní společnosti nízká cla, která napomáhají plynu-
lejšímu putování zboží do a ze země34.

4.2 Kultura
V kulturní oblasti je Hongkong unikátní kombinací starých 

čínských tradic a západního vlivu. Oficiálními jazyky jsou an-
gličtina a čínština, ve které se běžně užívá kantonský dialekt.

Píše se tradičními znaky, zatímco na pevnině se od pa-
desátých let užívají zjednodušené35. Odlišná je i měna, místo 
čínského jüanu se používá hongkongský dolar36. Obyvatelé 
Hongkongu také připisují větší význam tradičním zvykům 
a oslavám37. V online prostředí jsou naopak uvolněnější. Ce-
losvětově užívané sociální sítě jako je Facebook nebo Insta-
gram, které jsou v Číně zakázané a pečlivě nahrazované vlá-
dou schválenými alternativami, se zde běžně používají a těší 
velké oblibě. Internetové prostředí je zároveň méně cenzu-
rované38. Liší se i mnohé drobnosti, které jistě po sloučení 
obou celků způsobí citelné komplikace. Obyvatelé Hon-
gkongu řídí na opačné straně a také mají odlišné občanské 
průkazy i další dokumentaci. Čínští občané dokonce potře-
bují pro vstup do Hongkongu vízum39. V neposlední řadě je 
pak odlišná i mentalita obyvatel. Hongkong je dlouhodobě 
více otevřen světu, místní lidé jsou proto častěji vystaveni 
odlišným kulturám, a mají tudíž silnější důvěru v meziná-
rodní organizace a smýšlejí více prodemokraticky40.

Hlavními rozdíly mezi kantonštinou 
a standardní čínštinou, též nazý-
vanou mandarínština, jsou užívané 
znaky. Liší se také počet tónin v mlu-
veném jazyce – mandarínština má 
čtyři, zatímco kantonština hned de-
vět. Odlišná je i výslovnost a užívané 
slovní výrazy82. Otázka klasifikace 
kantonštiny jako dialektu čínštiny je 
sporná, mnohdy je označována za 
zcela samostatný jazyk.

Obrázek 4: Dialekty užívané v různých částech Číny83
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4.3 Politická situace
Hongkong v současnosti operuje na základě principu 

„jedna země, dva systémy“. Jedná se o ústavní princip Čínské 
lidové republiky, podle kterého se Hongkong v roce 1997 na 
dobu padesáti let stal zvláštním správním regionem (SAR) 
Číny. Obdobně probíhá od roku 1999 správa sousedního Ma-
cau. Oficiálně tedy Čína existuje jako unitární stát, přesto 
má Hongkong vlastní hospodářský, vládní, právní, finanční 
a správní systém41. Prozatím se těší vysoké míře autonomie, 
co však nastane po roce 2047, nebylo nikdy konkrétně řečeno.

Politický systém Hongkongu se dělí do tří větví: exeku-
tivní, legislativní a soudní. Šéfkou exekutivy je v současné době 
Carrie Lamová. V její pravomoci je prosazování regionálního 
práva, vydávání právních předpisů, jmenování soudců a po-
dávání nových návrhů zákonů, dokáže také vynutit přehod-

nocení legislativy42. 
Ve stavu nouze nebo 
veřejného nebezpečí 
může navíc přijímat 
jakékoliv předpisy 
nezbytné k obnovení 
pořádku43. Jednoko-
morová legislativní 
rada pak přijímá 
regionální zákony 
a schvaluje rozpočty. 
Má 70 členů, 35 je vo-
leno v přímém hlasování, zbylých 35 vybírá omezená skupina 
voličů zastupující sektor hospodářství nebo různé (často pro-
pekingsky smýšlející) zájmové skupiny44.

5 PROTESTY V HONGKONGU

V Hongkongu vždy panovala určitá míra obav z čín-
ských zásahů do autonomie oblasti. Tyto obavy se v posled-
ních letech několikrát potvrdily, kroky Číny však nezůstaly 
bez odezvy45.

5.1 Protesty roku 2014
V roce 2014 vypukla v Hongkongu první významná 

silná vlna protestů, médii označovaná jako „deštníková 
revoluce“46. Důvodem byl nedodržený slib ze strany Číny, 
podle kterého měl Hongkong v roce 2017 poprvé zvo-
lit svého nejvyššího politického vůdce plně demokratic-
kým univerzálním hlasováním47. Do té doby volil pouze 
takzvaný nominační výbor, skupina 1200 privilegovaných, 
většinově propekingsky smýšlejících lidí48. V srpnu 2014 ale 
Peking schválil reformní rámec, který striktně omezoval 
množství možných volebních kandidátů. O funkci se mohly 
ucházet jen dvě nebo tři výborem prověřené osoby, které 
„milovaly zemi“49.

Obyvatelé Hongkongu odmítli tuto skutečnost přijmout 
a zahájili rozsáhlé protesty. V jejich čele figurovala aktivis-
tická skupina Occupy Central with Love and Peace50. Místní 
vláda proti protestantům drasticky zasáhla, v prosinci 2014 
byli proto definitivně rozehnáni. Svých cílů nedosáhli, před-
seda vlády, jehož rezignaci požadovali, si svou pozici udržel51.

5.2 Protesty roku 2019
Na jaře roku 2019 situace eskalovala podruhé. Důvo-

dem byl připravovaný zákon umožňující vydání obviněných 
osob úřadům pevninské Číny k trestnímu stíhání. Předchozí 
verze takzvaného extradičního zákona specifikovala, že se 
nevztahuje na „ústřední lidovou vládu nebo vládu žádné 
jiné části Čínské lidové republiky“. Nová verze však žádala, 

aby byly zvažovány žádosti ze všech částí Číny52. Odpůrci 
zákona se obávali, že by tak mohl posílit čínský vliv na Hon-
gkong, který by ohrozil nezávislost soudů a zároveň také 
hongkongské disidenty53. Stovky tisíc lidí proto vyšly do ulic.

Své požadavky shrnuli do pěti klíčových bodů. Žádali 
stažení návrhu, amnestii pro zatčené aktivisty, nezávislé 
vyšetřování údajné policejní brutality, implementaci všeo-
becného volebního práva, a v neposlední řadě to, aby pro-
testy nebyly označovány jako „nepokoje“ (anglicky riots, ne-
gativně zabarvený výraz)54. Šéfka hongkongské samosprávy 
Carrie Lamová po několika týdnech ustoupila a návrh 
zákona stáhla z projednávání, demonstrace však pokračo-
valy55. Lidem pozastavení procesu přijímání zákona nesta-
čilo, obávali se jeho znovuobnovení, a žádali proto úplné 
stažení návrhu. Naplněny nebyly ani ostatní požadavky, 
k nimž se nově přidala také žádost o odstoupení správkyně 
Lamové. V září byl návrh zákona plně zastaven, ostatní po-
žadavky splněny nebyly. Tyto protesty trvaly opět do pro-
since, kdy byly policií postupně potlačeny56.

5.3 Protesty roku 2020
Zatím poslední vlna protestů odstartovala v květnu 

2020. Připravovaný „Zákon o národní bezpečnosti“ způ-
sobil obavy ze snahy narušit autonomii Hongkongu57. 
Dne 30. června byl zákon skutečně uveden v platnost a je 
v mnoha směrech přísnější než zákon původní. Stanovuje 
čtyři nové zločiny: separatismus, terorismus, spolčení se 
zahraničními stranami a buřičství, jejich důsledku může 
být kriminalizována a těžce penalizována kritika čín-
ské vlády a komunistické strany. Dále také legalizuje do-
movní prohlídky bez nutnosti soudního příkazu, schva-
luje silnější internetovou cenzuru a stanovuje poradcem 

Unitární stát je označení pro stát 
s jednotnou soustavou státních or-
gánů, s jednotným právním řádem 
a nedělitelným územím. Jedná 
se o pojmový protiklad federace. 
Unitární povaha státu nevylučuje 
vnitřní decentralizaci ani územní 
autonomii jedné z částí, takový 
stát je pak označen jako unitární 
stát s místní autonomií84.
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pro národní bezpečnost úředníka Pekingu58. Čína také 
žádá přístup k soukromým datům uživatelů sociálních 
a komunikačních sítí5960. Hrozí, že situace způsobí silnou 
vlnu emigrace. Británie proto nabídla azyl až třem milio-

nům obyvatel Hongkongu, za což se dočkala ostré kritiky 
z čínské strany61. Jiné země reagovaly mimo nabídek azylu 
například také vypovězením dohody o vydávání občanů 
Hongkongu či prodloužením jejich dočasných víz6263.

6 PRÁVO NA SEBEURČENÍ – REZOLUCE 1514 A 2908

V roce 1960 vydalo Valné shromáždění OSN Prohlá-
šení o udělení nezávislosti koloniálním zemím a národům, 
známé též jako rezoluce 151464. V té odsoudilo kolonizaci 
a vykořisťování a zdůraznilo právo všech národů na sebe-
určení, svobodnou volbu politického postavení a rozvoj 
vlastního hospodářství a kultury. Zároveň prohlásilo, že na 
svěřeneckých a nesamosprávných územích i na všech ostat-
ních územích, která ještě nedosáhla nezávislosti, se podnik-
nou okamžité kroky k převodu všech pravomocí místním 
národům v souladu s jejich svobodnou vůlí. Jakýkoliv po-
kus o narušení této snahy bude vnímán jako porušení zásad 
Charty OSN. Hongkong se spolu s dalšími oblastmi vysky-
toval na seznamu území, která zasluhovala zvláštní pozor-
nost a ochranu65.

Čínská lidová republika se stala členským státem OSN 
v roce 19716667. Krátce poté předal jejich velvyslanec Zvlášt-
nímu výboru pro dekolonizaci dopis, ve kterém ČLR vy-

jádřila silný odpor vůči zařazení Hongkongu a Macau na 
seznam kolonizovaných území. Čína oblasti vnímala jako 
součást čínského území, označila je proto za okupovanou 
britskými a portugalskými orgány. Prohlásila, že se jedná 
o otázku v jejich svrchované pravomoci a OSN tedy nemá 
právo o otázkách diskutovat, ani jakkoliv zasahovat68, a po-
žádala proto o odebrání obou oblastí ze seznamu.

Předseda výboru souhlasil s čínskými požadavky a pro-
střednictvím výroční zprávy předal v roce 1972 doporučení 
Valnému shromáždění na odebrání obou území z původ-
ního seznamu. Zástupci členských států sice doufali v co 
nejrychlejší osvobození kolonizovaných národů, nad návr-
hem, který se v množství jiných bezmála ztrácel, se však 
příliš nepozastavovali a rychle jej jako součást rezoluce 
2908 schválili. Nejednalo se o hlasování na žádost čínského 
velvyslance, přesto je rozhodnutí někdy označováno jako 
neuvážené69.

7 HONGKONG A MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ

Jak již bylo zmíněno výše, na základě principu „jedné 
země, dvou systémů“ Čína existuje jako unitární stát 
s místní autonomií70. Dvě významné politické oblasti proto 
zůstávají v pravomoci čínské ústřední lidové vlády. Hon-
gkong nemá žádný vliv na své diplomatické vztahy ani vo-
jenskou obranu71. Z pohledu mezinárodní politiky je tedy 
náročné vést s Hongkongem uzavřený dialog, neboť se for-
málně jedná o sjednocený (unitární) celek spolu se zbytkem 
Číny. Ekonomicky je však region rozlišitelný, a ačkoliv se 
tento fakt do sféry diplomatických vztahů nepromítá, zů-
stává Hongkong cenným obchodním partnerem. Státy se 
proto o tamější situaci zajímají.

Zahraniční vlády sledují mimo jiné dodržování brit-
sko-čínské deklarace72. Nedávné kroky z čínské strany byly 
shledány poněkud znepokojujícími, některé státy se proto 
rozhodly uvalit na Čínu sankce. Nejpřísněji reagovaly Spo-
jené státy, kterým Čína odpověděla obdobně tvrdými sank-

cemi73. Evropská unie zvolila mírnější postihy, především 
zákaz exportu sledovacích technologií do Hongkongu, pro-
zatím se tak nedočkala čínské odplaty74. Některé evropské 
státy také vypověděly extradiční smlouvy s Hongkongem.

Michelle Bacheletová ze svého úřadu Vysoké komisařky 
OSN pro lidská práva uvedla, že OSN je „znepokojena vyso-
kou úrovní násilí spojeného s některými demonstracemi“75. 
Zdůraznila také důležitost svobody pokojného shromažďo-
vání a vyzvala hongkongskou vládu, aby provedla „rychlé, 
nezávislé a nestranné“ vyšetřování policejních zákroků 
proti demonstrantům76. Carrie Lamová na 44. zasedání 
rady pro lidská práva naopak vyzvala mezinárodní spole-
čenství, aby respektovalo právo země na zajištění národní 
bezpečnosti77. Na 75. zasedání Valného shromáždění OSN 
(UNGA 75) ani zasedání výboru SPECPOL, které začalo 
9. října 2020, prozatím nebyly schváleny žádné dokumenty, 
je proto těžké předvídat, jak se OSN k situaci dále postaví.
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8 SHRNUTÍ

Hongkong za sebou má bezpochyby velice spletitou mi-
nulost. V současné době běží lhůta 50 let podle britsko-čín-
ské smlouvy, díky které existuje v rámci Číny s omezenou 
autonomií podle doktríny „jedna země, dva systémy“. Přesto 
pevninská vláda opakovaně narušuje integritu ostrova 
a omezuje práva místních, což dává lidem podněty k protes-
tům. Nedemokratické hlasování, extradiční i bezpečnostní 

zákon, to vše vyvolalo v Hongkongu neklid.
Jakou cestou se vydá Organizace spojených národů? Bude 

stát za Hongkongem a trvat na zachování slíbené autonomie? 
Bude uvaleno více sankcí? Nebo zvítězí vztahy s Čínou, jed-
ním z nejsilnějších mezinárodních aktérů dneška? Na těchto 
otázkách samotnéhoSPECPOL shoda nepanuje. Bude proto 
na zástupcích členských států, aby situaci vyřešili.

9 OTÁZKY PRO JEDNÁNÍ

1. Jaké vztahy má Vámi zastupovaný stát s Hongkongem?

2. Jaké vztahy má Vámi zastupovaný stát s Čínou?

3. Obchoduje Vaše země nějakým způsobem s Hongkongem nebo do něj investuje?

4. Měla by podle Vás OSN zasahovat do situace? Pokud ano, jakým způsobem?

5. Souhlasí Vaše země s uvalením sankcí na Čínu?

6. Jakým způsobem (pokud vůbec) hodlá Vaše země podpořit suverenitu Hongkongu?

7. Byla Vaše země nějakým způsobem postižena nepokoji v Hongkongu? (obchodní zájmy…)

10 DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE

Video o protestech v Hongkongu od The Economist:
https://www.youtube.com/watch?v=VfmR54giIJA & list=LL4SZD079xIrEky7qjmu0UXg & index=13 & t=0s

Bakalářská práce na téma čínského vlivu na míru politické svobody v Hongkongu (autor Pavel Fišer):
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130282132

Stručné srovnání Hongkongu a Číny:
https://www.indexmundi.com/factbook/compare/china.hong-kong

The World Factbook od CIA:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

První díl video série o první opiové válce od Extra Credits:
https://www.youtube.com/watch?v=fgQahGsYokU
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