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Milé čtenářky, milí čtenáři,

XXVII. ročník Pražského studentského 
summitu bezpochyby zaujme zvláštní postavení 
v dlouhé historii tohoto projektu. Ačkoli byl po 
více než 600 dnech strávených v on-line režimu 
návratem do normálu, ani zdaleka jeho průběh 
nelze považovat za předvídatelný.

Návrat přípravných setkání do tradičních 
prostor VŠE proběhl s nasazenými respirátory 
a negativními testy v rukou. Opravdu příkladné 
a zodpovědné chování všech účastníků nám umož-
nilo dopoledne opět trávit živými diskuzemi nad 
aktuálními světovými tématy se zajímavými hosty 
a odpoledne věnovat rozvoji znalostí a dovedností 
v jednotlivých orgánech a modelech.

Našemu týmu 60 dobrovolníků se v pande-
mických ze dne na den měnících se podmínkách 
podařilo uspořádat celkem 5 sobotních setkání. 
Během nich se ve 300 účastnících snažili vzbudit 
zájem o často velmi komplikovaný svět kolem 
nich a připravit je na závěrečnou konferenci plnou 
simulovaných diplomatických jednání.

Dlouho očekávaná závěrečná konference, která 
je vyvrcholením celého ročníku, je nyní před námi. 
Zde platí známé summití pravidlo: kolik se toho 
naučíte, kolik nových lidí poznáte a kolik zážitků si 
odnesete, je v tuto chvíli ve vašich rukou. Využijte 
tedy této příležitosti naplno.

Děkujeme vám všem, kteří jste na projekt ne-
zanevřeli ani v těchto složitých časech. Právě v této 
nelehké době však má Summit největší smysl.

úvodní 
slovo

Lucie Vodvářková
hlavní koordinátorka

Matěj Frouz
zástupce hlavní koordinátorky 
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Pražský studentský summit je vzdělávací projekt, 
který pro více než 300 studentů středních a vysokých 
škol připravuje tým zhruba 60 vysokoškolských dob-
rovolníků. V rámci projektu studenti vstupují do rolí 
diplomatů zastupujících přidělené státy v modelech tří 
mezinárodních organizací, kterými jsou Organizace 
spojených národů, Severoatlantická aliance a Evropské 
unie. V simulovaných jednáních účastníci prosazují 
stanoviska zastupovaných států k vybraným bodům 
agendy. Snaží se tak hledat odpovědi na celospolečen-
ské problémy spojené například s mezinárodní bezpeč-
ností, poškozováním životního prostředí nebo ochra-
nou lidských práv.

Cílem projektu ovšem není pouze seznamovat studenty 
s aktuálními tématy, ale také jim pomoci naučit se dis-
kutovat, argumentovat, pracovat s informacemi nebo 
obhajovat své názory před více lidmi. Delegáti mají 
díky Summitu také jedinečnou příležitost potkat zají-
mavé hosty a najít si nové přátele. Celkově projekt vede 
účastníky k zájmu o současné problémy a k aktivní 
účasti na veřejném dění.

o projektu
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OSN
Největší model Pražského student-

ského summitu se skládá celkem 
ze sedmi orgánů. Ty se zabývají 
širokou škálou témat – od bez-
pečnostních přes lidskoprávní 

a ekonomická až po environmen-
tální. Studenti v modelu OSN tvoří 
vícečlenné delegace. Každý člen za-
stupuje zájmy státu v jiném orgánu.

Rada bezpečnosti OSN (UNSC)

Hospodářský a finanční výbor (ECOFIN)

Sociální, humanitární a kulturní výbor (SOCHUM)

Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace (SPECPOL)

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)

Světová zdravotnická organizace (WHO)

NATO
V modelu Severoatlantické 
aliance, či přesněji Severoatlan-
tické rady, se delegáti účastní 
jednání nejvyššího politického 
orgánu NATO. Zde se musí jed-
nomyslně rozhodovat převážně 
o bezpečnostních otázkách. 
Veškerá jednání probíhají v an-
gličtině.

EU
EU je jediný model 

Pražského studentského 
summitu určený pro vy-
sokoškolské studenty. Ti 

se v roli ministrů v Radě 
EU věnují velmi širokému 

spektru témat – od tech-
nologického vývoje až 

po společnou obrannou 
politiku.

více info
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záštita
projektu

Věra Jourová
místopředsedkyně Evropské komise
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přípravný
týmVedení projektu

UNSC

ECOFIN

SOCHUM

Vojtěch Obuškevič
koordinátor vnějších

vztahů

Jiří Rajtr
předseda

Stanislav Kamenický
předseda

Tomáš Mígl
předseda

Jan Pytela
koordinátor techniky

a školení

Jakub Veselý
místopředseda

Jan Polanský
místopředseda

Petr Procházka
místopředseda

Lucie Vodvářková
hlavní koordinátorka

Štěpán Komárek
programový 
koordinátor

Anna Marie Podlipná
místopředsedkyně

Jiří Palounek
místopředseda

Milena Mücková
místopředsedkyně

Pavel Fišer
organizační
koordinátor

Adéla Matoušová
místopředsedkyně

Vojtěch Šimeček
místopředseda

Daniel Dobr
místopředseda

Markéta Selešiová
místopředsedkyně

Filip Lupjan
místopředseda

Matěj Čumpelík
místopředseda

Matěj Frouz
zástupce hlavní 
koordinátorky

Tereza Jedličková
koordinátorka regionů
a účastnického servisu

Lucie Procházková
místopředsedkyně

Lucie Herzogová
místopředsedkyně

Magdaléna Kolářová
místopředsedkyně
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SPECPOL

UNEP

UNODC

WHO

NATO

EU

Back office

Štěpán Doležal
předseda

Jan Venc
předseda

Marie Šmejkalová
předsedkyně

Tereza Ondráčková
předsedkyně

Matěj Rosner
předseda

Kateřina Pechmanová
předsedkyně

Jan Doležal
hlavní fotograf

Anna Ho
místopředsedkyně

Ondřej Běhan
místopředseda

Michael Douša
místopředseda

Josef Šlapák
místopředseda

Anna Zipfel
místopředsedkyně

Anastasiya Yarota
místopředsedkyně

Sára Abboudová
místopředsedkyně

Michaela Staňková
místopředsedkyně

Kateřina Nováková
místopředsedkyně

Matěj Martiník
místopředseda

Petr Novák
místopředseda

Pavla Hvězdová
místopředsedkyně

Kateřina Machová
back office

Filip Slaný
místopředseda

Tomáš Brabec
místopředseda

Jáchym Jarolím
místopředseda

František Tichý
místopředseda

Tadeusz Burski
místopředseda

Esther Hyhlíková
místopředsedkyně

Dominik Merta
místopředseda

Vendula Voláková
místopředsedkyně

Tomáš Lehečka
místopředseda

Karel Walenka
místopředseda

Rafael Daniel
předseda

Daniel Baláž
místopředseda

Anna Švaňhalová
místopředsedkyně

Kateřina Drápelová
místopředsedkyně

Jana Gallistlová
místopředsedkyně

Táňa Vondřichová
místopředsedkyně

Vojtěch Šikl
místopředseda

Barbora Kolečková
místopředsedkyně

Ladislav Švábek
back office

Martin Gráf
back office
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Po 600 dlouhých dnech koronavirové přestávky 
mohli účastníci i organizátoři konečně odložit 
kamery a mikrofony a sejít se tradičně v prosto-
rách VŠE na pražském Žižkově. Po projevu hlavní 
koordinátorky vystoupil Šimon Pánek, výkonný 
ředitel Člověka v tísni, který svými inspirativními 
slovy „Kdo, pokud ne vy, má šanci tuhle zemi změ-
nit,“ zahájil letošní ročník. Následovaly regionální 
semináře s odborníky na konkrétní geografické 
oblasti a poté se delegátky a delegáti poprvé vydali 
do svých orgánů.

Druhé přípravné setkání proběhlo 
za zhoršené pandemické situace, 
a tedy i za zvýšených opatření. 
Dopoledním seminářům na druhém 
workshopu předcházela panelová de-
bata o budoucnosti vzdělávání v České 
republice, jíž se zúčastnili zástupci 
učitelské i studentské obce. Odpole-
dne se poté orgány věnovaly lepšímu 
vzájemnému seznámení. V mnohých 
si delegáti vyzkoušeli fiktivní jednání 
nebo jim byl představen jeden z bodů 
agendy.

průběh
ročníku
I. workshop

II. workshop
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S vánočními svátky přišel i třetí workshop, který doprovázela 
ještě přísnější covidová opatření. Aby se předešlo hromadění vel-
kého počtu lidí na jednom místě, rozprostřely se orgány prakticky 
po celé Praze. Část se jich sešla na VŠE, jiné v prostorách Skaut-
ského institutu nebo pražských gymnázií. Delegáti i sekretariát 
prožili přípravné setkání vybaveni negativními testy, v respi-
rátorech a s rozestupy, jako ostatně celý letošní ročník. Běžný 
„dopolední“ program byl tentokrát přesunut do online prostoru 
a proběhl formou podcastů a streamovaného semináře.

III. workshop

Čtvrté přípravné setkání XXVII. ročníku 
bylo pro celý organizační tým skutečnou 
výzvou. V posledních dnech před workshopem 
se do izolace nebo karantény dostalo 24 členů 
sekretariátu. Nejvíce zasaženo bylo předsednic-
tvo orgánu SPECPOL, kde se v karanténě ocitl 
předseda spolu se čtyřmi svými místopředsed-
kyněmi a místopředsedy. I přes veškeré obtíže 
proběhlo celé přípravné setkání ve standardním 
režimu. Byly představeny další body agendy 
a v některých orgánech se opět jednalo.

IV. workshop

Páté přípravné setkání se neslo v duchu solidarity s Ukrajinou. 
Stužky s ukrajinskou vlajkou ovládly delegátské outfity, probíhala sbírka 
pro organizaci Člověk v tísni a tématu byl věnován i úvodní projev PR 
koordinátora. Následně vystoupilo také několik delegátů s připrave-
nými plenárními projevy, ve kterých představili stanovisko svých států 
k problematice vývozu zbraní. Během přípravného setkání ale především 
proběhlo pět debat v rámci Konference o budoucnosti Evropy. Byl tak dán 
prostor pro diskuzi mezi delegáty a odborníky na vybraná unijní témata. 
Odpolední program v jednotlivých orgánech se věnoval hlavně přípravě 
na závěrečnou konferenci nebo už přímo jednání o pořadí bodů agendy.

V. workshop

Slavnostní zahájení konference XXVII. ročníku probíhá 
v unikátních prostorách Pražské křižovatky na Starém Městě. 
Delegáti mají možnost přednést své projevy nejen před ostat-
ními účastníky a předsednictvem, ale také několika význam-
nými hosty. Pozvání přijali například ministr zahraničních věcí 
Jan Lipavský, předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon 
Ivana Hrdličková nebo senátor Pavel Fischer. Jednací dny se po 
několikaleté pauze opět odehrají v prostorách Kongresového 
centra Praha na Vyšehradě. Všechny simulované orgány budou 
zasedat od pátku do neděle.

konference
Prostor pro 
tvojí oblíbenou 
vzpomínku na 
konferenci.

Nalep si ty!
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Staň se 
diplomatem!

S projektem „Staň se diplomatem!“ Summit opět vyrazil do 
různých měst České republiky rozšiřovat povědomí o mezinárodních 
vztazích i mezi studenty základních škol a nižších ročníků gymnázií.

Letos se uskutečnily tři regionální simulace – v Litomyšli, Písku 
a Žďáru nad Sázavou. Účastníci si mohli během jednoho dne vyzkou-
šet jednání v roli delegátů Rady bezpečnosti OSN na téma izrael-
sko-palestinského konfliktu. Mnohdy tak poprvé v životě stáli před 
výzvou překonat strach a zapojit se do debaty.

Proběhlé regionální simulace

15. října — Žďár n. Sázavou
5. listopadu — Litomyšl
12. listopadu — Písek
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doprovodné 
akce

Součástí programu Pražského studentského summitu jsou i mini-
simulace, které umožňují delegátům rozvíjet jejich schopnosti poně-
kud méně tradičními cestami v prostředí fantastických světů nebo ve 
stínu minulosti. Letos se uskutečnily tři a jedna nás ještě čeká.

Ve jménu Kima
První simulace zanesla delegáty a delegátky na severní část 

korejského poloostrova a postavila je před obrovskou tragédii – smrt 
Nejvyššího vůdce KLDR Kim Čong Una. Následný boj o moc byl plný 
tajných spojenectví, ran do zad, a dokonce i jedné svatby, ale nakonec 
z něj vítězně vyšla sestra zesnulého Vůdce Kim Jo-Čong.

Suezská krize
Simulace společného setkání britského, francouzského a izrael-

ského kabinetu v reakci na obsazení Suezského průplavu Egyptem 
nabrala opravdu jiný než historický kurz. Bez dohledu Spojených států 
byly mírové hlasy přehlušeny a po neúspěšném pokusu o atentát na 
egyptského prezidenta Nassera došlo ke krvavé invazi do Egypta.

Mračna nad Evropou
Do reálií roku 1911 účastníky Summitu přenesla třetí minisimu-

lace. Během dynamické simulace řídili politiku svých států a vedli 
vojska a flotily na mapě. Válce se nakonec zabránit nepodařilo, na 
konci simulace byla světová ekonomika v troskách a na mapě se skvělo 
několik nových podivuhodností jako např. brazilské Bali nebo Švýcar-
skem odkoupené Nice.

Již tradičně se mohli letos delegáti zúčastnit recepcí na ambasádách svých zastupovaných států, 
či se alespoň on-line spojit s delegacemi při Evropské unii. Recepce, odehrávající se ať už fyzicky 
v Praze nebo v on-line prostoru, představují příležitost pohovořit se skutečným diplomatem či 
diplomatkou, nahlédnout do náplně jejich práce, zeptat se na otázky, ochutnat tradiční jídlo dané 
země a také se „hodit do gala“. Návštěva ambasády může otevřít nový pohled na zastupovaný stát, 
rozšířit mezinárodní přehled či upozornit na specifické zájmy státu. Setkání s diplomaty tak pomá-
hají delegátům v simulovaných jednáních zastávat stanovisko svého státu co nejpřesvědčivěji.

minisimulace

možné přihlašování 
i v průběhu konference

ambasády

Monstra a politika
Poslední minisimulace se bude 

odehrávat po závěrečné konferenci 
ve fantastickém světě Zaklínače. 
Na delegátky a delegáty bude čekat 
zákeřný svět intrik, bojů a tajem-
ství, ve kterém povedou rozhádaná 
severní království, elfský odboj 
i mocné Nilfgaardské císařství. Tak 
se neváhejte přihlásit!
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hosté

Šimon Pánek
výkonný ředitel, Člověk v tísni

Andrea Procházková
zástupkyně šéfredaktora, 

týdeník Respekt

Jakub Koláček
výzkumný pracovník, Katedra 

Blízkého východu FF UK

Ivo Zelinka
zástupce velitele 

43. výsadkového pluku

Daniel Pražák
tiskový mluvčí, organizace Otevřeno

Petr Kaniok
politolog, Katedra mezinárodních 

vztahů a evropských studií FSS MUNI

Markéta Vaňková
nezisková organizace Nepanikař

František Kalenda
spisovatel a antropolog, výzkumný 

pracovník na FHS UK

Vendula Kazlauskas
analytička, Výzkumné centrum AMO

Emílie Šulcová
2. místopředsedkyně, 

Česká středoškolská unie

Petr Suchý
politolog, proděkan FSS MUNI

Robert Fremr
soudce specializovaný na 

mezinárodní a trestní právo

Zuzana Stuchlíková
ředitelka Centra asijských 

studií VŠE

Michal Černý
ředitel, Odbor základního vzdělávání 

a mládeže MŠMT 

Karel Svoboda
politolog, Katedra ruských a východo-

evropských studií IMS FSV UK

Karolína Žákovská
právnička, Katedra práva 
životního prostředí PF UK

Dana Plavcová
regionální koordinátorka pro Afriku, 

Člověk v tísni

Petra Slámová
místopředsedkyně, 
asociace Občankáři

I. workshop

II. workshop
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Štěpán Slaný
organizátor hudebního 

festivalu Banát

Jana Emerencie Kostrhunová
konzultantka se zkušenostmi z OBSE, OPEC 

nebo Transparency International

Lucie Hrdá
advokátka zastupující oběti 

domácího a sexuálního násilí

III. workshop

Luboš Veselý
diplomat, bývalý zástupce českého 

velvyslance v Rusku

Jiří Dlouhý
odborný pracovník, Centrum pro 

otázky životního prostředí UK

Pavel Pospěch
sociolog a publicista, 

Katedra sociologie FSS MUNI

Michal Beneš
spolupracovník organizace 

EUROPEUM

Vladimír Dlouhý
prezident, Hospodářská komora ČR

Alice Krutilová
ředitelka, Odbor pro předsednictví ČR 

v Radě EU na Úřadu vlády

Pavla Holcová
investigativní novinářka

Sylva Horáková
ředitelka české kanceláře, 

Lékaři bez hranic

Rose Hartwig
spolupracovnice organizace 

EUROPEUM

Adam Born
Asociace debatních klubů

Linda Kunertová
analytička projektu Evropské komise

Veronika Blablová
datová analytička, 

Výzkumné centrum AMO

Tereza Novotná
výzkumná pracovnice EUROPEUM 

a Freie Universität v Berlíně

IV. workshop

V. workshop
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Summit Talks
& Chron

Jak nejlépe využít čas mezi tvrdými jednáními, v pauze na oběd nebo 
během cesty vlakem z workshopu domů? Začíst se do Chronu!

I letos náš občasník zpestřil účastníkům volné chvilky na Summitu 
výběrem článků o společenských tématech, politice i novinkách na poli 
kultury. Nabídka byla rozmanitá, v rozhovorech redakce vyzpovídala třeba 
advokátku Lucii Hrdou zabývající se domácím a sexualizovaným násilím 
nebo Kimberly Phillips z kanadské ambasády. Tematický seriál pak celý 
rok představoval spolky a iniciativy hodné povšimnutí. V rubrice Polemika 
zase dostali prostor k vyjádření svých názorů sami účastníci. Nechyběly 
ani kulturní recenze, kontext k aktuálnímu dění nebo tipy ze života na 
Summitu. Vše bylo navíc doplněno skvělými ilustracemi od Markéty Ptáč-
kové. Zkrátka čtení pro každého!

Podcast Summit Talks lze již 
druhým rokem naladit na vlnách 
všech streamovacích aplikací. 
Nabídl za tu dobu mnoho epizod, 
které se týkají nejen agendy 
jednotlivých orgánů, ale i ne-
všedních témat ze života členů 
přípravného týmu. Summit Talks 
tak představuje ideální mož-
nost, jak zůstat se Summitem 
v kontaktu, i když zrovna nejste 
v sobotu na VŠE v Praze.

Chron

Summit Talks 1163
poslechů

70 %
poslechů je na Spotify

11
epizod
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body
agendy

V Radě bezpečnosti se letos delegáti seznamují 
s problematikou bezpečnostní situace v Afgháni-
stánu a s tématem odpovědnosti příslušníků mí-
rových misí OSN. Specifikem Rady bezpečnosti je 
ale třetí bod agendy, který si vybírají sami delegáti, 
a k němuž následně sami zpracovávají background 
report. V letošním ročníku se rozhodli věnovat se 
konfliktu na Ukrajině. Ještě při jeho výběru v pro-
sinci ale netušili, že tato problematika bude natolik 
aktuální. Na přípravě delegátského backgroundu 
se následně podíleli všichni delegáti a zmapovali 
v něm vývoj událostí již od roku 2014.

V Hospodářském a finančním výboru jsou jedním 
z témat jednání mikropůjčky Světové banky. Jedná se 
o způsob, kterým se Světová banka snaží rozhýbat 
ekonomiku méně rozvinutých států tím, že posky-
tuje mikropůjčky drobným podnikatelům a rodinám, 
které nemohou dosáhnout na úvěr od běžné komerční 
banky. Po několika dekádách fungování projektu však 
studie dospěly k závěru, že se kýženého cíle dosáhnout 
nepodařilo. Na druhou stranu však mikropůjčky po-
mohly snížit počet lidí na hranici chudoby a přinesly 
i více možností rozvinout vlastní podnikání. Názorový 
konflikt tedy leží mezi zastánci mikropůjček v jejich 
současné podobě a těmi, kteří by koncept chtěli přetvo-
řit, či kompletně zrušit.

Množství odpadu, které je celosvětově vypro-
dukováno, roste každým rokem. Nejen z tohoto 
důvodu se daným tématem letos zabývají delegáti 
Programu OSN pro životní prostředí. Rozvojové 
země řeší v této oblasti zejména nedostatečnou in-
frastrukturu pro efektivní sběr odpadu a nakládání 
s ním. Naproti tomu rozvinuté státy se v současné 
době soustředí především na snížení jeho množ-
ství – právě zde je totiž množství vyprodukovaného 
odpadu na obyvatele nejvyšší. V souvislosti s touto 
problematikou se často můžeme setkat s pojmem 
cirkulární ekonomika, na níž se mnohé státy snaží 
zaměřit. Do roku 2050 se přitom očekává růst 
množství odpadu vyprodukovaného za rok ze sou-
časných dvou miliard na 3,4 miliardy ročně.

UNSC
delegátský background

ECOFIN
mikropůjčky (F. Lupjan)

UNEP
nakládání s odpadem (J. Jarolím)
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Delegáti SOCHUM se zabývají tématem, které 
patří k jednomu z Cílů udržitelného rozvoje OSN. 
Diskriminace žen ve společnosti představuje pro-
blém, se kterým se potýkají ženy jakéhokoliv věku, 
národnosti či etnické skupiny, a to napříč všemi 
kulturami. V důsledku diskriminace jsou porušo-
vána práva žen na zdraví, vzdělání, práci, přiměře-
nou životní úroveň, manželství, svobodu projevu 
a pohybu i práva na politické zastoupení. Nejvý-
znamnějším dosud přijatým dokumentem OSN 
o této problematice je Úmluva o odstranění všech 
forem diskriminace žen (1979). Ta zaručuje právo 
volit, vykonávat veřejné funkce, zajišťuje právo na 
zachování státní příslušnosti vdaných žen a právo 
na rovný přístup ve vzdělání, zaměstnání i v rámci 
dalších hospodářských a sociálních činností.

Čínské aktivity se dotýkají Severoatlantické 
aliance více, než spojenci doposud připouštěli. 
V posledních desetiletích tato velmoc buduje nej-
větší námořní síly na zemi, ve spolupráci s Ruskem 
provádí vojenská cvičení, jedná agresivně v Jiho-
čínském moři, zasahuje globalizované finanční trhy 
a vede podvratné kampaně. Na druhou stranu, Peking 
může být potenciálně silným spojencem v boji proti 
bezpečnostním hrozbám jako jsou pirátství, teroris-
mus, organizovaný zločin nebo ve snaze najít řešení 
změny klimatu. Oficiální agenda týkající se Číny 
ovšem chybí. Jak řešit rostoucí čínský vliv, který 
stále výrazněji ovlivňuje celý svět? Na tuto otázku 
se v modelu NATO delegáti snaží odpovědět v rámci 
zpracování historicky první rezoluce, která se vztahů 
s Čínou týká.

Jednání Světové zdravotnické organizace se zabývá i proble-
matikou náhradního mateřství. Jde o způsob asistované repro-
dukce, ve kterém figuruje třetí osoba – náhradní matka. Díky 
tomu mají možnost mít vlastní biologické dítě i páry, u nichž 
žena není schopna těhotenství či porodu, či páry homosexuální. 
K problematice se ovšem vážou i mnohé etické otázky. Delegáti 
diskutovali například o tom, do jaké míry tato praktika připomíná 
obchod s lidmi. Zájemci o náhradní mateřství totiž často vyhle-
dávají náhradní matku z jiné země, přes vzrůstající zájem o tuto 
službu je ale její regulace napříč státy minimální. Základní práva 
náhradních matek a dětí jsou proto v ohrožení.

Trestná činnost v oblasti rybolovu, kterou se 
letos zabývají delegáti UNODC, je mezinárodním 
společenstvím dosud značně přehlížena.

Termín Fisheries Crime shrnuje kriminalitu 
páchanou nadnárodními zločineckými organi-
zacemi zpravidla na moři, ale také třeba v pří-
stavech. Tato organizovaná činnost může mít 
podobu masového nelegálního rybaření, praní 
špinavých peněz, nebo dokonce pašování drog. 
Rybáři, zpravidla z chudších zemí, mohou ve 
Fisheries Crime hrát zcela pasivní roli, napří-
klad když jsou zaměstnáni u firmy, která slouží 
k praní špinavých peněz. Mohou se ale podílet 
i aktivně, v případech kdy sami nelegálně loví 
v zakázaných územích cizího státu či transpor-
tují drogy po mořských cestách.

SOCHUM
diskriminace žen (M. Kolářová)

NATO
China relations
(E. Hyhlíková)

WHO
náhradní mateřství 
(T. Vondřichová)

UNODC
fisheries crime
(M. Douša)

2/3
světové pracovní 
doby odpracují ženy

36,4
miliard dolarů ročně 
vydělávají nelegální rybáři

< 1 %
světového majetku 
vlastní ženy

10 %
světového platu 
připadá ženám

50 %
světové produkce metanfe-
taminu je transportováno 
mořskými cestami

17 000
lodí čítá největší nelegál-
ně rybařící flotila Čínské 
lidové republiky



22 | XXVII. Pražský studentský summit

krize
Tradiční krize letos na konferenci zasáhne do 

všech orgánů a modelů. Tématem se stal konflikt 
na venezuelsko-kolumbijské hranici, který se 
rozšířil i do oblasti Panamského průplavu. V rámci 
každého orgánu se delegáti budou daným konflik-
tem zabývat z jiné perspektivy. Od lidskoprávních 
otázek, přes ekologické aspekty problematiky, až 
po mezinárodní bezpečnost. Cílem je společně 
najít efektivní řešení situace a urovnat konflikty na 
znepřátelených stranách. Delegáti tak rozhodnou 
o dalším vývoji krize svým jednáním.

Co je UNGA?
Valné shromáždění (UNGA) je hlavní politický 

orgán OSN, ve kterém mají zastoupení všechny 
členské státy. Díky tomu představuje jedinečné fó-
rum pro mnohostrannou diskusi o mezinárodních 
otázkách, na jehož fungování se vztahuje Charta 
Organizace spojených národů. Valné shromáždění 
například vybírá generálního tajemníka, přijímá 
doporučení Rady bezpečnosti na volbu nestálých 
členů nebo schvaluje rozpočet OSN.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co jsou metadata 
a co všechno o vás mohou prozradit? Každý den se 
člověk potýká s návalem žádostí o použití cookies 
bez řádného vysvětlení, co všechno schválení 
takové žádosti obnáší. Na webech nás obklopuje 
personalizovaná reklama, ale není vždy jasné, odkud 
se berou data pro takovou personalizaci. S rychlým 
technologickým pokrokem se úkol chránit data 
uživatelů internetu stal velkou výzvou. Delegáti 
modelu EU se tak dozvěděli o tom, co se skrývá za 
často skloňovanou zkratkou GDPR, a diskutují třeba 
o návrhu nařízení známém jako „cookie zákon“, 
které by nařízení o ochraně osobních údajů mělo 
doplnit.

Čtvrtý výbor Valného shromáždění se na le-
tošní závěrečné konferenci věnuje mimo jiné otázce 
vnitřně přesídlených osob. Ty, narozdíl od běžných 
mezistátních uprchlíků, hledají únik před krizí 
válečného či přírodního charakteru uvnitř svých 
vlastních států. Svou domovinu při tom z různých 
důvodů nechtějí, nebo ani nemohou opustit. Počet 
vnitřně přesídlených osob meziročně narůstá a na 
světě je jich dokonce více než běžných migrantů. 
I přesto se jim často nedostává srovnatelné institu-
cionální a mezinárodněprávní ochrany. Nejen tímto 
aspektem problematiky se delegáti ve SPECPOL 
zabývali. Změnou stávajících pravidel během jed-
nání společně hledali způsob, jak pomoci vnitřně 
přesídleným osobám ve všech zemích světa.

EU
ochrana osobních údajů 
v elektronických komunikacích
(A. Yarota)

SPECPOL
vnitřně přesídlené osoby (F. Slaný)

Súdán
2 276 000

Jižní Súdán
1 436 000

Somálsko
2 968 000

vnitřně přesídlené 
osoby v Africe

Etiopie
2 060 000

Dem. rep. Kongo
5 268 000

Nigérie
2 730 000
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konference 
o budoucnosti
Evropy

Na pátém workshopu se delegátky a delegáti pod vedením odbor-
níků zapojili do pěti debat nad otázkami evropské integrace. Diskuze 
proběhly v rámci Konference o budoucnosti Evropy, iniciativy 
Evropské komise, která cílí na zapojení evropských občanů přímo do 
tvorby unijních politik. Delegáti diskutovali o evropské klimatické 
politice, pozici a cílech Česka v rámci Unie, zásadních sociálních 
otázkách, postavení Unie ve světě a o dalších možnostech evrop-
ské integrace. Nápady, které zazněly na jednotlivých seminářích, 
byly zpracovány do ucelených výstupů a pomocí speciální digitální 
platformy Konference byly předány k projednání na plenárním zase-
dání. Snad právě tyto podněty pomohou evropským politikům najít 
správnou cestu!

Klimatická politika EU
Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Pozice České republiky v Unii
Alice Krutilová, ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU na Úřadu vlády

Vnější politika EU se zaměřením na bezpečnostní politiku
Tereza Novotná, výzkumná pracovnice EUROPEUM a Freie Universität v Berlíně

The Future of the European Integration
Michal Beneš a Rose Hartwig, spolupracovníci EUROPEUM

Sociální spravedlnost v Evropě
Linda Kunertová, analytička projektu Evropské komise

Diskuse
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věděli 
jste, že…

626 dní
uplynulo mezi posledním 
prezenčním workshopem 

a prvním pocovidovým pre-
zenčním workshopem

65 členů
měl přípravný tým

11 epizod
podcastu Summit 
talks bylo nahráno

306 účastníků
se zúčastnilo 27. ročníku 
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účastníci pocházejí ze všech těchto 
koutů republiky 

 
(číslo uvnitř bodu vyjadřuje počet účastníků 

z daného kraje)

1136 x
si někdo poslechl podcast 

Summit Talks

2
ex-summiťáci se během 

tohoto ročníku vystřídali 
v pozici ministra zahra- 

ničních věcí

15 200 Kč
se vybralo na sbírku 

SOS Ukrajina

$

4

3

3

9

22

23

23

5

14

114

33

11
35

7



26 | XXVII. Pražský studentský summit

slavnostní
zahájení
24. března 2022 
Pražská křižovatka (kostel sv. Anny)

registrace

úvodní slovo

debata o postavení ČR na mezinárodním poli

projevy delegátů

závěrečné slovo

raut
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úvodní slovo

debata

závěrečné slovo

moderátor

Vít Dostál
výkonný ředitel AMO

Matěj Frouz
zástupce hlavní
koordinátorky

Konstantin Sulimenko
novinář

Jan Lipavský
ministr zahraničních 

věcí ČR

Jan Lipavský
ministr zahraničních 

věcí ČR

Ivana Hrdličková
předsedkyně Zvláštního 
tribunálu pro Libanon

Pavel Fischer
předseda zahraničního  

výboru Senátu ČR

Lucie Vodvářková
hlavní koordinátorka
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jednací dny
konference
harmonogram

registrace

jednání (neděle do 14)

nedělní zakončení

8–9

9–18

14–17
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Asociace pro
mezinárodní
otázky

Vznikla v roce 1997 jako nevládní nezisková organizace. 
Jejím cílem je především vzdělávání a výzkum v oblasti 
mezinárodních vztahů. Zprostředkovává dialog mezi zá-
stupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského 
sektoru, diplomacie, médií, politiky a byznysu.

Vzdělává studenty středních a vysokých škol i pedagogy. 
Každoroční Pražský studentský summit je přitom nej-
větší a nejstarší z akcí tohoto druhu.

Pořádá mezinárodní projekty podporující rozvoj občan-
ské společnosti a demokratických hodnot. Spolupracuje 
zejména s partnery z východní Evropy v oblasti vzdělá-
vání.

Analyzuje mezinárodní dění se zvláštním zaměřením na 
českou zahraniční politiku. Vydává publikace, komen-
tuje v médiích a pořádá různé typy akcí pro veřejnost 
i expertní komunitu.
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