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Anotace
Rada bezpečnosti OSN má nenahraditelné postavení v mezinárodním systému,
avšak poslední desetiletí je často zpochybňována její legitimita. Z toho důvodu se
předkládaná bakalářská práce

snaží odpovědět na otázku, jaký vliv mohou mít možné

reformní kroky na legitimitu Rady bezpečnosti OSN. Jednotlivé reformní kroky vymezuji
ze čtyř reformních návrhů, přítomných v aktuální debatě o reformě Rady. Vzhledem
k tomu, že zkoumané návrhy se zaměřují zejména na změnu rozhodovacích procesu RB,
pro posouzení vlivu reformních kroků na legitimitu hodnotím, zda dokáží naplnit
procedurální standardy, které jsou považovány za zdroje institucionální legitimizace. Pro
svůj výzkum

volím

následující procedurální normy: reprezentativnost, participace,

transparentnost, odpovědnost a zamezení dominance velmocí. Zároveň se analytická část
práce snaží stručně posoudit, jaké dopady může mít zavedení vymezených reformních
kroků na efektivitu Rady bezpečnosti, a zda je vůbec možné politicky reformu provést.
Díky takto nastavenému výzkumu docházím k závěru, že pouze dva z pěti zkoumaných
reformních kroků mají šanci na realizaci a mohou přispět alespoň k částečnému zvýšení
legitimity.

Annotation
The UN Security Council has an irreplaceable position in the international system.
However, its legitimacy has often been questioned in recent decades. For this reason, the
bachelor thesis tries to answer the question how possible reform steps can affect the
legitimacy of the UNSC. I define concrete reform steps from the four reform proposals
presented in the current debate on the Council´s reform. With regard to that the examined
proposals focus mainly on changing the SC´s decision-making process, to assess the
impact of reform steps on legitimacy, I evaluate whether they can meet procedural
standards, which are considered to be sources of institutional legitimization. For my
research, I choose the following procedural standards: representation, participation,
transparency, accountability and avoiding the domination of the powers. Simultaneously,
the analytical part of the thesis tries to consider in brief what influences the implementation
of defined reform steps can have on the effectiveness of the Security Council, and whether
political reform is possible at all. Thanks to this research, I conclude that only two of the

five reform steps, I examined, have a chance to be implemented, and can contribute at least
to a partial increase of Council´s legitimacy.
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ÚVOD

Primární funkcí Organizace spojených národů (OSN) je udržování mezinárodního míru
a bezpečnosti, přičemž odpovědnost za výkon této funkce nese Rada bezpečnosti (RB)
OSN, což z ní činí dominantní orgán ve struktuře Organizace. Její zásadní postavení
v oblasti světového míru a bezpečnosti jí zajišťuje místo mezi nejsilnějšími institucemi
v celém mezinárodním právním systému. V posledních desetiletích je však často
zpochybňována legitimita Rady, a to z důvodu její nereprezentativnosti a neschopnosti
řešit současné hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost. Zároveň již od konce studené
války probíhají jednání mezi členskými státy OSN, která mají za cíl dosáhnout reformy
RB.
Jako motivace pro výběr tématu práce posloužila nutnost řešit již nepřijatelný status
quo v Radě bezpečnosti a aktuálnost výzkumu legitimity mezinárodních organizací. Přitom
legitimita RB si zaslouží zvláštní pozornost, a to z důvodu výsadního postavení Rady
v mezinárodním systému, a také kvůli pravomocem, kterými Rada disponuje. V práci se
pokusím o propojení problematiky reformy Rady a její legitimity. Hlavním cílem mé práce
tedy bude odpověď na následující výzkumnou otázku: Jaký dopad budou mít možné
reformní kroky na legitimitu RB OSN? Aplikace konceptu legitimity na možnosti reformy
se nabízí sama o sobě. Zejména protože jednotlivé státy odůvodňují svá reformní opatření
jejich pozitivním dopadem na legitimitu RB.

Jednotlivé reformní kroky vymezuji ze čtyř

reformních návrhů, které jsou přítomné v aktuální debatě ohledně reformy Rady.
Vzhledem ke složitosti empirického výzkumu legitimity, provedu měření na základě
procedurálních standardů, které lze považovat za zdroje institucionální legitimizace. Dále
se také pokusím posoudit, zda je vůbec možná politická realizace jakékoliv reformy a jaký
vliv mohou mít reformní kroky na efektivitu Rady. Podrobněji postupy výzkumu
představuji v kapitole, která se věnuje metodologii.
Práce je rozdělená do pěti hlavních kapitol. První část stručně pojednává o vzniku
a účelu Rady bezpečnosti a podrobněji se věnuje časovému vývoji reformních snah.
Následuje kapitola, která se věnuje konceptu legitimity. Zde nejdříve vysvětluji pojem
politické

legitimity, načež posléze

popisuji legitimitu v mezinárodním prostředí se
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zaměřením na mezinárodní organizace. Třetí oddíl propojuje obecně RB a koncept
legitimity, tj. věnuje se problému legitimity konkrétně v Radě bezpečnosti. Poslední
kapitola před analytickou částí popisuje metodologii použitou ve výzkumu. V praktické
části své práce provádím analýzu, jejíž pomocí má být zodpovězená výzkumná otázka.
Problematika legitimity RB je hojně diskutované téma v odborné literatuře (např.
Caron, 1993; Jodoin, 2005; Morris, Wheeler, 2007;

Hurd, 2008; Binder, Heupel, 2014;

Frederking, Patane, 2017; Stephen, 2018). V podstatě se zdá, že legitimita Rady je
prozkoumána již ze všech úhlů. Tak například Sébastein Jodoin (2005) na základě teorií
dominujících debatě o reformně RB vymezuje několik faktorů, které má splňovat RB, aby
jí státy vnímaly jako legitimní. Následně pak doporučuje, co by měla Rada změnit, aby
tyto faktory splňovala. Ian Hurd (2008) polemizuje o vztahu mezi členstvím a legitimitou
Rady. Justin Morris a Nicholas Wheeler (2007) rozebírají krizi legitimity RB skrze
problém hegemonního postavení USA. David Caron (1993) identifikuje aspekty, které
negativně ovlivňují legitimitu Rady, a následně diskutuje možnosti změny skrze reformu.
Zajímavý pohled nabízí Metthew Stephen (2018), který ve své práci na příkladu Rady
bezpečnosti představuje nový koncept tzv. legitimacy drift. Skrze tento koncept Stephen
vysvětluje, proč procesem stárnutí instituce přichází také o svou legitimitu.
Avšak domnívám se, že empirický výzkum v této oblasti není tak častý, pouze novější
práce zkoumají legitimitu Rady empiricky. Martin Binder a Monika Heupel (2014)
hodnotí, jak státy vnímají legitimitu Rady bezpečnosti na základě jejich vyjádření během
projednávání výroční zprávy RB ve Valném shromáždění. Dochází k závěru, že největší
nespokojenost mezi členskými státy je s procedurální legitimitou Rady, konkrétně s její
reprezentativností. Brian Frederking a Christopher Patane (2017) se zabývají výhradně
výkonnostní legitimitou RB, jejíž míru vyhodnocují analýzou agendy Rady. Řídí se
principem, že pokud cílem Rady je mezinárodní mír a bezpečnost, její agendě by měly
dominovat nejničivější konflikty. Potvrzují, že se RB tímto principem řídí, a proto
konstatují, že se Rada těší výkonnostní legitimitě.
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1. RADA BEZPEČNOSTI OSN A REFORMNÍ VÝVOJ
1.1.

Vznik OSN a Rady bezpečnosti

Tím jak postupovala druhá světová válka, Spojencům bylo jasné, že bude nutné změnit
mezinárodní systém. Zdálo se, že nový mezinárodní řád bude lepší udržet prostřednictvím
řady mezinárodních organizací. (Bourantonis, 2005, s. 4) Právě proto již v posledních
letech Války se konalo několik konferencí, zejména ty v Moskvě, Bretton Woods,
Dumbarton Oaks, Jaltě a San Francisku, kde Spojenci domlouvali institucionální podobu
nového mezinárodního systému. (Kennedy, 2009, s. 39) Po selhání Společnosti národů
bylo důležité vytvořit novou, efektivnější organizaci, která by dokázala udržovat
mezinárodní mír a bezpečnost. (Bourantonis, 2005, s. 4-6)
V červnu 1945 se v americkém San Francisku konala Konference Spojených národů
o poválečném uspořádání. Konference se účastnili zástupci padesáti zemí, kteří 26. června
podepsali Chartu OSN. Oficiálně však Organizace spojených národů vznikla 24. října 1945
poté, co Chartu ratifikovaly národní parlamenty USA, Velké Británie, SSSR, Číny, Francie
a většiny zbývajících signatářských zemí. (OSN webové stránky, nedat.) Rada bezpečnosti,
vedle

Valného

shromáždění,

Hospodářské

a

sociální

rady,

Poručenské

rady,

Mezinárodního soudního dvoru a Sekretariátu, byla zřízena jako jeden z hlavních orgánů
nově vznikající organizace (Charta OSN, čl. 7 odst. 1).

1.2.

Role a pravomoci Rady bezpečnosti1

Charta OSN svěřuje Radě „základní odpovědnost za udržování mezinárodního míru a
bezpečnosti“ (čl. 24 odst. 1). Při výkonu této funkce Rada jedná jménem všech členských
států OSN (čl. 24 odst. 1). RB je oprávněna rozhodovat, zda došlo k ohrožení míru nebo
aktu agrese (čl. 39) a disponuje řadou prostředků jak tento stav ohrožení napravit.
V kapitole VI Charty jsou uvedeny mechanismy pro pokojné řešení sporů. Dle čl. 33
odst. 1 Charty by státy měly nejprve usilovat o řešení svých neshod právě těmito mírovými
způsoby, zde Rada vystupuje jako mediátor a může vydávat pouze doporučení, tj. její
rozhodnutí nejsou závazná. Avšak RB disponuje také donucovacími prostředky (Charta,
Kapitola VII), tj. v určitých případech může na agresora uvalit sankce (čl. 41) nebo povolit
1

Složení RB se věnuji v kapitole Reformní krok a jejich vliv na procedurální legitimitu Rady bezpečnosti
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použití síly (čl. 42). Při plnění svých úkolů RB vždy postupuje dle zásad a cílů OSN.
(čl. 24 odst. 2)
Vedle výsadního postavení Rady v oblasti mezinárodního míru a bezpečnosti, Charta jí
dává další pravomoci, které ovlivňují fungování OSN. Například Rada doporučuje
Valnému shromáždění potenciální nové členské státy (čl. 4 odst. 2). Dále na doporučení
RB, Valné shromáždění může zbavit stát, jenž je Radou označen za narušitele
mezinárodního míru a bezpečnosti,

výkonu členských práv a výsad (čl. 5). Také Rada

může doporučit Valnému shromáždění, aby vyloučil z Organizace členský stát, který
„soustavně porušuje zásady Charty“ (čl. 6). V neposlední řadě stálý členové RB mají
výrazný vliv na možnost změny Charty, protože dle čl. 108 musejí změněnou Chartu
všechny ratifikovat.

1.3.

Snahy o reformu Rady bezpečnosti: vývoj v čase

1.3.1. První úspěšná reforma
Prvních devět let své existence byla RB silně ovlivněna probíhající studenou válkou.
Konflikt mezi Západem a Východem bránil rozšíření členství OSN2, a vzhledem k tomu,
že tehdejší členské státy vnímaly Radu jako dostatečně reprezentativní, neobjevovaly se
reformní požadavky3. V druhé polovině padesátých let se situace změnila, poté co se USA
a SSSR v roce 1955 dohodli, že nebudou blokovat přijetí nových členů, členství se začalo
velmi rychle rozrůstat. A v tomto období se objevuji první snahy o reformu RB. Bylo
jasné, že džentlmenská dohoda stálých členů z roku 1946, jež vytvářela vzorec pro
rozdělování nestálých míst v Radě, již nebyla aktuální. Bylo třeba hledat nový, vhodnější
způsob jak rozdělit nesálá místa, aby se skutečně jednalo o spravedlivé zeměpisné
rozdělení, tj. bylo nutné ve složení Rady zohlednit změny v členské struktuře, ke kterým
došlo v předchozích letech. Avšak obava ze strany států Latinské Ameriky ztratit svá
dosavadní dva nestálá místa, je vedla k podání návrhu na rozšíření počtu nestálých členů4.
2

Mezi lety 1946-1954 přibylo pouze devět nových členských zemí (třicet jedna však se ucházelo o členství)
(Bourantonis, 2005, s. 12)
3
Za jedinou změnu v rozhodovacím procesu lze považovat praxi dobrovolného zdržení se hlasování u
stálých členů, což se nepovažovalo za aplikaci práva veta. (Bourantonis, 2005, s. 12)
4
Šestnáct latinskoamerických států a Španělsko na 11 zasedání VS OSN podaly návrh rezoluce,
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(Bourantonis, 2005, s. 12-15)
Latinskoamerické

státy navrhovaly minimální změnu struktury Rady, a proto

očekávaly, že získají dostatečnou podporu pro svůj podnět. Sovětský svaz však nečekaně
podmínil svůj souhlas s reformou tím, že Čína bude v Radě zastoupena Čínskou lidovou
republikou a

ne

Čínskou republikou na Tchaj-wanu5. Na nátlak států z Hnutí

nezúčastněných zemí musel Sovětský svaz přehodnotit svůj postoj, což umožnilo v roce
1963 přijmout rezoluci, která zvýšila počet nestálých členů. Po dvouletém ratifikačním
procesu v roce 1965 mohlo Valné shromáždění zvolit nové čtyři nestálé členy RB.
(Bourantonis, 2005, s. 16-28)

1.3.2. Obnovení reformních debat v 90. letech: vznik Pracovní skupiny
a Razaliho plán
Od roku 1965 se počet členských zemí OSN neustále zvyšoval, a s tím přibývaly nové
reformní požadavky. Otázka reformy RB byla od roku 1979 součástí agendy Valného
shromáždění, avšak se jí dostávalo málo pozornosti. (Bourantonis, 2005, s. 30-32) Zejména
z toho důvodu, že studená válka Radu paralyzovala a při rozhodování se členové často
ocitali ve slepé uličce (Hardwick, 2011).

Tato zapeklitá situace se změnila až koncem

osmdesátých let. Po ukončení konfrontace mezi Západem a Východem se Rada začala
aktivně zapojovat do různých konfliktů. S tím jak se rozšiřovala její působnost, logicky se
také zvyšovaly náklady na její provoz. Začaly sílit hlasy, požadující reformu, a to zejména
ze strany států, které se aktivně podílely na mírových operacích OSN, tj. poskytovaly
vojenský personál a také finanční prostředky. (Swart, Perry, 2013, s. 2)
Stálé místo v Radě si nárokovaly Německo a Japonsko. Zpočátku také Itálie chtěla pro
sebe stálé křeslo, avšak s rozvojem Evropské unie od tohoto požadavku odstoupila. Přála si
totiž prohlubování evropské integrace v rámci EU, a proto brojila proti německým snahám
o získání stálého členství. (Swart, Perry, 2013, s. 2-3) V roce 1990 italský ministr zahraničí
Gianni de Michelis přišel s myšlenkou společného stálého křesla pro Evropské

pojednávající o rozšíření nestálého členství RB (Bourantonis, 2005, s. 15)
5
Dalším požadavkem bylo také pravidelné zastoupení států východní Evropy v Radě, a z toho důvodu byl
původní reformní návrh pozměněn tak, aby byl jasný vzorec pro rozdělování nestálých míst. (Bourantonis,
2005, s. 17)
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společenství6. (Bourantonis, 2005, s. 35)
Nejen výše zmíněné země byly nespokojeny s podobou a fungováním Rady. Kritici
statusu quo upozorňovali, že RB odráží svět z roku 1945, a že rozhodnutí Rady
neodpovídají vůli celého mezinárodního společenství. Méně rozvinuté země požadovaly,
aby mechanismy rozdělování nestálých míst lépe reflektovaly zeměpisné rozložení.
Nespokojenost s úrovní reprezentace v Radě se ozývala také od států střední a východní
Evropy. Několik členů bylo rovněž znepokojeno výsadním postavením stálé pětky (P5).
(Bourantionis, 2005, s. 34-35)
V roce 1992 Valné shromáždění přijalo rezoluci, jež zařadila na pořad jednání
48. zasedání VS otázku s názvem Otázka spravedlivého zastoupení a zvýšení členství
v Radě bezpečnosti. Zmíněnou rezoluci předložila Indie a skupina třiceti sedmi zemí
z Hnutí nezúčastněných, následně ji také podpořilo Japonsko. Jednání o této záležitosti
ukázalo, že problémem není souhlas s potřebou rozšíření, ale shoda v tom, jakým
způsobem se toto rozšíření provede. Bylo tedy nutné vytvořit platformu, kde by se mohlo
debatovat o reformě. A proto byla VS ustanovená tzv. Otevřená pracovní skupina pro
otázky spravedlivého zastoupení a zvýšení členství v Radě bezpečnosti a dalších otázek
s Radou bezpečnosti spojených (dále jen Pracovní skupina). V této Pracovní skupině
probíhaly diskuze nejen ohledně rozšíření členství Rady, ale i o možnostech zlepšení
pracovních metod RB. (Swart, Perry, 2013, s. 4)
Skupina zahájila svou činnost v roce 1993. Při počátečních jednáních se zdálo, že je
možné dosáhnout shody. USA, Velká Británie, Francie a Rusko souhlasili s tvz. guick-fix,
neboli rychlým řešením. Podle tohoto plánu se mělo členství rozšířit z patnácti na
jednadvacet členů, přičemž polovina nových míst měla být nestálá a druhá polovina stálá.
Možnými kandidáty na stálá místa se jevily Německo a Japonsko. Proti tomuto řešení
otázky zastoupení se postavily země z Hnutí nezúčastněných, které požadovaly zvýšit
počet členů na šestadvacet a zajistit stálé zastoupení pro rozvojové země. Poté, co se
v debatě začaly projevovat regionální spory a rivalita, jednání se výrazně zkomplikovalo.
Jakákoliv dohoda či kompromis nebyly možné. (Müller, 2010, s. 13)
Souběžně se snahami o rozšíření členství Rady, řada malých a středně velkých států se
6

Návrh byl následující: VB a Francie se měli vzdát svých stálých míst ve prospěch jednoho pro Evropské
společenství a jednoho pro Japonsko. (Bourantonis, 2005, s. 35)
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soustředila spíše na otázku zlepšení pracovních metod RB. Tyto státy neměly realistické
vyhlídky na získání stálého členství, ale chtěly mít možnost se dle potřeby na Radu
obracet. Vzhledem k tomu, že reforma pracovních metod může být přijata rezolucí, tj.
nevyžaduje změnu Charty, se po roce 1993 podařilo prosadit několik iniciativ, které
změnili pracovní metody Rady. (Swart, Perry, 2013, s. 4-5)
Zatímco v otázce změny pracovních metod Rady státy nalezly určitou schodu, problém
rozšíření kvůli konfrontaci různých zájmů

i nadále zůstával neřešitelný. Ve snaze

posunout reformní proces kupředu tehdejší prezident VS a zároveň předseda Pracovní
skupiny Razali Ismail, začátkem roku 1997 předložil vlastní návrh reformy. Jeho plán
počítal s rozšířením jak stálého tak nestálého členství, konkrétně se měl počet členů RB
zvýšit na dvacet čtyři7. (Müller, 2010, s. 15) Dle Razaliho nový stálý členové neměly
disponovat právem veta, protože by to pouze posílilo již existující nerovnost (Bourantonis,
2005, s. 75). Po původních stálých členech požadoval omezení použití veta, a to pouze
v případě provádění opatření dle kapitoly VII Charty. Zajímavé je, že Razaliho plán přinesl
změnu ve způsobu, jakým měla být tato reforma přijata. K přijetí reformy mělo dojit
postupně, a to ve třech fázích. Nejdříve rezoluce měla být schválena dvoutřetinovou
většinou přítomných a hlasujících členů VS, ve druhé fází mělo dojit k výběru nových
stálých členů opět dvoutřetinovým souhlasem, a až ve třetí fázi měla být změna Charty
přijata podle článku 108 Charty. Razaliho návrh byl odmítnut, zejména ze strany států jako
Itálie, Pákistán a Mexiko, které nesouhlasily s rozšíření stálého členství. Avšak i země
Hnutí nezúčastněných odmítly návrh, protože vyžadovaly stejná práva pro všechny stálý
členy, tj. právo veta. (Müller, 2010, s. 15) Tato iniciativa prezidenta VS ještě jednou
ukázala, jak pevné jsou rozdíly mezi jednotlivými skupinami států. Ačkoliv Pracovní
skupina i nadále věnovala otázce rozšíření RB značnou pozornost, dosažení shody se však
jevilo jako nemožné. (Swart, Perry, 2013, s. 5)

7

Byl to kompromis, protože státy NAM požadovali navýšení na 26 členů, zatímco USA souhlasily
s maximálním navýšením na 21 členů (Müller, 2010, s. 15)
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1.3.3. Panel na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu a Světový
summit 2005
Diskuze ohledně reformy se přesunuly do nového století. Události, které následovaly
po 11. září 2001, tj. vyhlášení války proti terorismu a následná invaze do Iráku, kterou RB
nebyla schopna ani podpořit, ani jí zabránit, vyvolaly novou vlnu nespokojenosti
s podobou a fungováním Rady. V roce 2003 tehdejší generální tajemník Kofi Annan
jmenoval šestnáctičlenný panel (Panel na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu),
sestávající z odborníků na otázky obrany, bezpečnosti a diplomacie. (Müller, 2010, s. 16)
Tento Panel měl za úkol posoudit schopnost OSN čelit hrozbám nového tisíciletí, měl
zhodnotit stávající přístupy, nástroje a mechanismy a navrhnout možné změny. Jeho
závěry měly posloužit jako stimul pro další diskuzi na Světovém summitu 2005 (Swart,
Perry, 2013, s. 6), kde měla být dohodnuta nová vize kolektivní bezpečnosti, jejímž
požadavkům by se také přizpůsobily zastarale struktury. (Müller, 2010, s. 16)
Po roce existence Panel vydal svou zprávu pod názvem Bezpečnější svět: naše
společná odpovědnost8 (Swart, Perry, 2013, s. 6), která obsahovala sto jedna doporučení
pro změny v šesti oblastech považovaných za největší globální problémy 21. století. Report
také obsahoval doporučení pro reformu všech hlavních orgánů OSN, včetně Rady (OSN
webové stránky, 2004). Konkrétně pro Radu bylo navrženo dva možné modely rozšíření. 9
Cílem bylo co nejvíce zapojit do dění v Radě země, které výrazně přispívaly do OSN po
vojenské, finanční a diplomatické stránce, plán však neopomíjel ani potřebu zapojení
rozvojových zemí. (Müller, 2010, s. 16)
V roce 2005 generální tajemník Kofi Annan report podpořil ve své zprávě pod názvem
Ve větší svobodě: směrem k rozvoji, bezpečnosti a lidským právům pro všechny 10.
Generální tajemník vyzval členské státy, aby souhlasily se zvýšením počtů členů na dvacet
čtyři, a aby zvolily jeden z předložených modelů pro distribuci míst. Shody se mělo
dosáhnout ještě před zářijovým Světovým summitem. Annanova zpráva nenašla podpory
mezi členskými zeměmi, které předložily vlastní reformní návrhy a tak začal nový boj pro
získání dostatečné podpory. Své návrhy předložily následující skupiny: G4, United for
8

A More Secure World: Our Shared Responsibility (A/59/565)
Oba modely počítaly se zvýšením počtu členů na 24 a s následným rozdělením míst mezi následující 4
regionální oblasti: Afriku, Asii a Pacifik, Ameriku a Evropu. Model A předpokládal vznik nových stálých
členů, zatímco model B navrhoval vytvoření nového druhu členství – místa na čtyřleté období s možností
opětovného znovuzvolení (Müller, 2010, s. 16)
10
In larger freedom: towards development, security and human rights for all (A/59/2005)
9

9

Consensus a Africká unie 11 (Swart, Perry, 2013, s. 6-7). Žádná z těchto skupin nezískala
pro svůj návrh dostatečnou podporu, a proto se na Světovém summitu o nich ani
nehlasovalo (Müller, 2010, s. 17-18). Na Summitu se nedohodla ani reforma pracovních
metod Rady. Došlo k pouhému vyslovení podpory pro pokračování reformních jednání.
(Müller, 2010, s. 40)

1.3.4. Reformní snahy po roce 2005: posun od Pracovní skupiny
k mezivládním jednáním
V roce 2007 reformní snahy zasáhly celou OSN s novou sílou. Tehdejší prezidentka
Valného shromáždění a předsedkyně Pracovní skupiny Sheikha Haya Rashed Al Khalifa
ve snaze obnovit konzultace mezi státy navrhla pět oblastí, o kterých se mělo diskutovat.
Jednalo se o: rozšíření RB, otázku regionálního zastoupení, kategorii členství, právo veta,
pracovní metody Rady a její vztah k Valnému shromáždění. Jednáním mělo asistovat pět
vyjednávačů, přičemž každý z nich měl na starost jednu z výše uvedených oblastí. V dubnu
2007 tyto vyjednávači vydali zprávu, ve které konstatovali, že výrazné rozdíly mezi státy
brání dohodě o jakékoli trvalé reformě. Avšak uvedli, že státy vykazují značný zájem o
přechodný přístup, který bude po několika letech přezkoumán. S tímto postojem
vyjednávačů opět nebyly spokojeny skupiny států, které i nadále trvaly na svých
požadavcích. Ve snaze urovnat neshody mezi členskými státy předsedkyně Pracovní
skupiny jmenovala ještě další dva vyjednávače, kteří poté navrhli, aby se konzultace
přesunuly z Pracovní skupiny na plenární zasedání Valného Shromáždění. Zahájením
mezivládních jednání ve Shromáždění, by se totiž předešlo potřebě jednohlasného souhlasu
typického pro Pracovní skupinu, postačila by pouze většinová podpora. Nakonec otázka
reformy Rady byla skutečně zařazena na pořad jednání 62. zasedání Shromáždění, kde
došlo také ke schválení návrhu, který přenesl debaty o reformě na plenární zasedání
Valného Shromáždění. (Müller, 2010, s. 41-43)
Mezivládní jednání byla zahájena v únoru 2009 jako neformální plenární schůze
Valného shromáždění, kde byl za předsedu zvolen zástupce Afghánistánu Zahir Tanin.
Pracovní plán se skládal ze tří jednacích kol. Během prvního kola členské státy měly
představit svůj pohled na reformu, která byla do hloubky diskutována ve druhém kole.
11

Podrobněji tyto návrhy rozebírám v kapitole pojednávající o reformním kroku rozšíření členství.
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V posledním kole se mělo hledat řešení, které by získalo co nejširší souhlas. Během těchto
jednání státy projevily nízkou míru flexibility, jednotlivé skupiny i nadále požadovaly
realizaci vlastních návrhů. V otázce zlepšení pracovních metod Rady se nejvíce angažovala
skupina S5, která vyžadovala zvýšení transparentnosti rozhodovací procesů a omezení
práva veta. Skupina P5 odmítala jednat o rušení nebo omezování práva veta a požadovala,
aby problematika pracovních metod Rady byla vyloučena z těchto mezivládních jednání.
(Müller, 2010, s. 44-45) Začátkem září 2009 se konalo třetí kolo jednání, následně také
čtvrté kolo, avšak dohoda byla stále v nedohledu. Valné shromáždění však souhlasilo, že
bude pokračovat ve vyjednávání v roce 2010. (Swart, Perry, 2013, s. 34)
Začátkem roku 2010 Zahir Tanin vypracoval tzv. vyjednávací text (negotiation text),
který zahrnoval třicet již předložených reformních návrhů12 a měl posloužit jako základ pro
další vyjednávání. Tanin vyzval členské státy, aby revidovaly své návrhy tak, aby byly
způsobilé pro další vyjednávání. Jednání pokračovala do roku 2013, došlo k několika
revizím vyjednávacího textu, avšak jasná a konečná podoba reformy nebyla dohodnuta.
(Swart, Perry, 2013, s. 35-42) V roce 2015 se na žádost Indie obnovila mezivládní jednání
ohledně reformy (PTI, 2018) a pokračují i v dnešní době (OSN webové stránky, 2019).

12

Jednalo se o návrhy následujících států a skupin států: Africká unie, Arabská skupina, Bolívie, Kanada a
Mexiko, Karibské společenství, Kuba, Dánsko, skupina států Východní Evropy, G4, Itálie a Kolumbie,
Monako, Hnutí nezúčastněných zemí, Severní Korea, Lichtenštejnsko, L69, Norsko, Pákistán, Organizace
islámských států, Peru, Filipíny, P5, Ruská federace, Slovinsko, Jižní Korea, S5, Uruguay, Velká Británie a
Francie, USA a Venezuela. (Swart, Perry, 2013, s. 35)
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2. KONCEPT LEGITIMITY
2.1.

Politická legitimita

Tématem legitimity se „zabývají filosofové, právníci, politologové i státovědci již od
nepamětí“ (Hapla, 2016, s. 397), a právě z tohoto důvodu je pojem legitimity tolik
mnohoznačný a problematický. Dle Rawlse je nutné rozlišovat mezi obecným konceptem
legitimity a tím konkrétnějším. Obvykle se pojmem legitimní (respektive nelegitimní)
rozumí vyjádření souhlasu (či nesouhlasu), politická věda však chápe legitimitu úžeji  ve
smyslu ospravedlnění a přijetí politické autority. (Bodansky, 2012, s. 324) Dle Františka
Weyra právě v tomto politickém významu slovo legitimita poprvé použil francouzský
diplomat Charles Maurice de Talleyrand-Périgord na Vídeňském kongresu v roce 1814.
(Hapla, 2016, s. 398)
I když se omezíme na legitimitu politických systému, nezbavíme se nejasností, které
tento pojem doprovází. Neexistuje totiž jediná všeobecně platná definice politické
legitimity, každý autor ji formuluje trochu jinak. V této práci není prostor na vymezení
všech možných pojetí, ale považuji za nutné představit alespoň několik z nich. Tak
například Seymour Martin Lipset vidí legitimitu jako schopnost systému vyvolat a udržet
víru v to, že existující politické instituce jsou těmi nejvíce vhodnými pro společnost. Juan
Linz ji podobně chápe jako víru, že nejsou dostupné lepší možné alternativy pro již
existující instituce, a proto je nutné se jim podřídit. (Dogan, 1998, s. 111) Z českých autorů
například Karel Žaloudek vymezuje legitimitu jako „oprávněnost politického systému
vystupovat jako politická moc“ (Žaloudek, 2004, s. 231).

2.2.

Specifika legitimity na mezinárodni úrovni

Po dlouhou dobu byl pojem legitimity „spojen s pojmem států coby suverénní a
teritoriálně ohraničené organizace“. (Belling, 2009, s. 121) Avšak s tím, jak státy
postupovaly své pravomoci na mezinárodní organizace, vyvstal problém legitimizace
nadnárodních struktur. (Steffek, 2003, s. 252; Bodansky, 2012, s. 322) A následná otázka,
zda je možné aplikovat „domácí“ model legitimity na mezinárodní prostředí.
Legitimita je, vedle donucení a vlastního zájmu, jedním ze tří typů sociální kontroly.
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Legitimitu tak můžeme oddělit od pouhého souhlasu s autoritou, zatímco k souhlasu může
být aktér donucen, anebo bude souhlasit s autoritou kvůli výhodám, které taková podpora
může nabídnout. Legitimita není závislá na krátkodobé spokojenosti s benefity, které
instituce poskytuje, rozumíme jí jako hlubší důvěře v instituci. Pokud aktér uznává autoritu
za legitimní, předpokládá se, že se podřídí jejímu rozhodnutí, i kdyby odporovalo jeho
vlastním zájmům. (Tallberg, Zürn, 2019, s. 12) Mezinárodní vláda je založená na
dobrovolném vytváření a dodržování pravidel, a právě proto je silně závislá na víře v její
legitimitu (Steffek, 2003, s. 254). Čím více aktérů považuje instituci za legitimní, tím
jednodušší je její existence (Dellmuth, Scholte a Tallberg, 2019, s. 1).
Tradičním základem pro ospravedlnění mezinárodní vlády je souhlas států, ten však
odborníci zavrhují jako již nedostatečný. Problém ve skutečnosti spočívá v tom, že mnoho
států není demokratickými, chybí jim tedy demokratická legitimita, proto ji nemohou
přenášet na mezinárodní organizace. (Bodansky, 2012, s. 330) Z toho důvodu se vědci
domnívali, že pro legitimizaci mezinárodního systému je nutné aplikovat stejně přísné
demokratické podmínky, jako na národní státy. Daný přístup však byl soustavně
kritizován, např. Dahl tvrdí že, „na mezinárodní úrovni [není] možné zajistit
demokratickou kontrolu, která by byla srovnatelná s národními státy“ (Císař, 2018, s. 493).
Nedostatkem mezinárodního prostředí je v tomto ohledu absence demosu, tedy jednotné
politické komunity, která je pro demokracii nezbytná. (Bodansky, 2012, s. 330) Dalšími
problematickými aspekty mezinárodní demokracie jsou chybějící všeobecný konsenzus
ohledně významu tohoto pojmu a neexistence globální politické autority, která by
prováděla kontrolu. (Buchanan a Keohane, 2006, s. 416) Vzhledem ke zjevným
nedostatkům požadavku úplné demokratizace a státního souhlasu se ve výzkumu
mezinárodní legitimity vytvořila „díra“, kterou však výzkumníci zaplnili různorodou
škálou procesních a substantivních faktorů, které mohou přispět ke zvýšení legitimity.
Obvykle se tyto faktory rozlišují podle toho, zda přispívají k tzv. input nebo output
legitimitě.13

Input (neboli procedurální) legitimita se odvozuje od kvality rozhodovacího

procesu, hodnotí se zde faktory jako transparentnost, participace nebo reprezentace. Oproti
tomu pro output (neboli výkonnostní) legitimitu je mnohem důležitější výsledek tohoto
rozhodovacího procesu, tj. výsledek správy. Zde se hodnotí například efektivita nebo
13

Dělení na input legitimitu a output legitimitu provedl Fritz Scharpf (Bodansky, 2012, s. 330). V posledních
desetiletích literatura rozlišuje spíše procedurální (input) a výkonnostní (output) legitimitou (Dellmuth,
Scholte, Tallberg, 2019, s. 4)

13

spravedlnost výsledků. (Bodansky, 2012, s. 330) Tyto druhy legitimity jsou na sobě
závislé, avšak vědci stále diskutují o způsobech interakce mezi nimi. Někteří poukazují na
to, že určité procedurální standardy snižují výkonnostní legitimitu (např. že větší
transparentnost a odpovědnost snižuje efektivitu rozhodování), zatímco jiní naopak
poukazují, že spravedlivý rozhodovací proces může zvýšit podporu pro rozhodnutí, čímž
učiní rozhodování účinnějším. (Binder, Heupel, 2014, s. 3)
Vědci zabývající se

otázkou legitimity v mezinárodním prostředí, ji zachycují

z nejrůznějších perspektiv, počínaje pracemi, které se věnují historickému vývoji legitimity
v mezinárodním prostředí, přes spíše filozofické teoretizování o pojmu legitimity a
vymezení obecných normativních koncepcí (např. Buchanan a Keohane, 2006), až po
výzkum legitimity konkrétních mezinárodních institucí. (Bodansky, 2012, s. 321)
Legitimita má dvojí význam – normativní a sociologický (Buchanan a Keohane, 2006,
s. 405). Normativní přístup vidí legitimitu v preskriptivním smyslu, tedy jako normativní
kvalitu, která je přisuzována určitým politickým systémům. Snaží se identifikovat, za
jakých podmínek může být vláda objektivně označena za legitimní. (Steffek, 2003, s. 252253) Instituce se může těšit normativní legitimitě, pokud splňuje všeobecně uznávané
morální principy. (Dellmuth, Scholte a Tallberg, 2019, s. 3) Oproti tomu sociologická
legitimita je vnímána v deskriptivním smyslu – empiricky se snaží vyzkoumat subjektivní
motivy jednotlivých aktérů pro podřízení se. Tento přístup je zbaven hodnotících soudů.
(Steffek, 2003, s. 252-253; Bodansky, 2012, s. 327) Jednotliví autoři však ne vždy
explicitně uvádějí, kterému ze dvou přístupů dávají přednost (Steffek, 2003, s. 252),
někteří dokonce kritizují striktní oddělení těchto konceptů. (Binder, Heupel, 2014, s. 3)
Právě z tohoto důvodu ve výzkumu legitimity mezinárodních organizací často dochází ke
kombinaci obou výše zmíněných konceptů. (Steffek, 2003, s. 252; Binder, Heupel, 2014,
s. 3)
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3. PROBLÉM LEGITIMITY V RADĚ BEZPEČNOSTI
V posledních letech je legitimita RB OSN často diskutovanou otázkou (uvést příklady).
Pouze několik států je spokojeno se současným designem instituce a její procedurami,
většina však zpochybňuje její legitimitu (Stephen, 2018, s. 97). Martin Binder a Monika
Heupel (2014, s. 10) ve svém empirickém

výzkumu docházejí k závěru, že RB trpí

značným nedostatkem legitimity, ale nejedná se o plnohodnotnou krizi. Základní míra
legitimity Rady vychází z její nenahraditelného postavení v mezinárodním systému, tj.
neexistuje žádná realistická alternativa RB, která by byla schopná jednat jménem celého
mezinárodního společenství, a zároveň by měla oprávnění používat sílu nebo vést válku
(Langmore, Thakur, 2016, s. 101).
Výkonnostní legitimita Rady je spornou záležitosti, tak například

Ramesh Thakur

(2010) RB vytýká to, že určuje svou agendu dle zájmů stálých členů, tj. držitelů práva veta.
Justin Morris a Nicholas Wheeler (2007) dále kritizuji Radu za to, že nemůže omezovat
použití síly velmocemi, zejména USA. Avšak Brian Frederking a Christopher Patane
(2017) s výše zmíněnými námitkami nesouhlasí a tvrdí, že Rada nemá problém
s výkonnostní legitimitou, protože její agenda je v souladu s ideály Charty.
Jednotlivé studie (např. Frederking, Patane, 2017, s. 348; Binder, Heupel, 2014, s. 8)
vidí největší nedostatek v procedurální legitimitě Rady, tj. v postupech při rozhodovacím
procesu. Ostatně i skupiny států ve svých reformních návrzích se zaměřují výhradně na
tuto oblast. Zásadním problémem je nereprezentativnost Rady. Od roku 1965 Rada zůstává
nezměněna, ačkoliv členství se rozšířilo a také došlo ke geopolitickým změnám, které
proměnily rozložení vojenské a ekonomické síly ve světě (Hurd, 2008, s. 199). Výrazným
problémem je také nedostatečná transparentnost a demokratičnost rozhodovacích procesů.
Potíž představuje také skutečnost, že Rada není nikomu odpovědná ze své činnosti.
(Langmore, Thakur, 2016, s. 102)
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4. METODOLOGIE
Jako metodologický základ své práce volím kvalitativní výzkum, tj. budu zde
analyzovat data, která mají charakter textu. Pro potřeby práce k vyvození závěru použiji
metodu dedukce, kterou aplikuji na vztah mezi procedurálními standardy instituce a její
procedurální legitimitou.
Ve své práci věnuji pozornost čtyřem reformním návrhům, které předložily jednotlivé
skupiny států figurující v aktuální debatě o reformě RB OSN. Jsou to: skupina G4, skupina
S5, dále také skupina UfC a Africká unie 14. Jednotlivé návrhy obsahují reformní opatření,
která se zaměřují zejména na zkvalitnění rozhodovacích procesů Rady. Jednotlivá reformní
opatření slučuji do možných reformních kroků, k nimž následně přiřazuji procedurální
standardy, které jsou obecně považovány za známku kvality rozhodovacích postupů. Toto
přiřazení vypadá následujícím způsobem:
Rozšíření členství  reprezentativnost;
Zapojení nečlenů do procesu rozhodování  participace;
Informovanost o činnosti Rady  transparentnost;
Vztah mezi Radou bezpečnosti a dalšími hlavními orgány OSN a členstvím obecně

 odpovědnost;
Omezení/zrušení práva veta  předcházení dominance velmocí.
Jádrem mého výzkumu je následující kapitola, jejíž podkapitoly zrcadlí výše zmíněnou
syntézu možných reformních návrhů a jednotlivých procedurálních standardů. Zde
posuzuji, zda jednotlivá navržená opatření dokáží zlepšit přiřazené standardy, činím tak na
základě analýzy stávajících poměrů v Radě, a toho jak se zavedené praxe mohou změnit
aplikací reformních opatření.
14

Skupina G4 se skládá z Německa, Japonska, Brazílie a Indie. Vznikla s cílem zajistit pro zmíněné členy
stálá místa v RB.
Skupina UfC byla založena jako protiváha požadavkům skupiny G4, patří sem země jako Itálie, Pákistán ,
Argentina, Jižní Korea a několik dalších. Tyto země se bojí, že pokud státy G4 získají stálá místa v Radě, tak
ještě více posílí svou regionální dominanci. Proto tato skupina požaduje rozšíření pouze nestálého členství.
Africká unie sdružuje Africké státy na základě Ezulwiniho konsenzu a deklarace ze Sirte. Signifikantní
rysem této skupiny je, že požaduji rozšíření práva veta i na nové stálé členy.
Skupina S5 se skládá z pěti malých států: Švýcarsko, Singapur, Jordánsko, Kostarika a Lichtenštejnsko.
Reformní návrh této skupiny se zaměřuje pouze na pracovní metody Rady.
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Zároveň ve své práci předpokládám, že existuje logická návaznost mezi zlepšením
jednotlivých procedurálních standardů a zvýšením procedurální legitimity RB. Tento
předpoklad je nutný z důvodu nemožnosti provést empirický výzkum. V závěrečné části
výzkumu posoudím, jaký vliv může mít realizace vymezených reformních návrhů na
efektivitu rozhodovacího procesu Rady, a také analýzou zdrojů se pokusím dát odpověď na
otázku, zda je reálná politická proveditelnost reformy.
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5. REFORMNÍ KROKY A JEJICH VLIV NA LEGITIMITU RADY
BEZPEČNOSTI
V této části se budu věnovat deskripci jednotlivých reformních kroků, které vymezuji
ze zkoumaných reformních návrhů, a zároveň budu posuzovat jejich vliv na zvolené
procedurální standardy, tedy reprezentativnost, participaci, transparentnost, odpovědnost
a omezování dominance velmocí. Na konci této kapitoly posoudím, jak zmíněné
procedurální standardy ve spojení s analyzovanými reformními kroky mohou ovlivnit
legitimitu Rady bezpečnosti. K tomu přidám posouzení

možných důsledků zvýšení

procedurální legitimity na efektivitu Rady. Dále se pokusím odpovědět, zda je reforma RB
politicky proveditelná.

5.1.

Rozšíření členství15 : zvýšení reprezentativnosti

V současné době se RB OSN skládá z patnácti členů. Deset z nich jsou nestálými
členy, které jsou volené Valným shromážděním na dobu dvou let bez možnosti opětovného
znovuzvolení na následující dvouleté období. (Charta OSN, čl. 23, odst. 1-2) Dle čl. 23
Charty pří rozhodování ohledně nestálých členů Valné shromáždění má přihlížet k určitým
kritériím, kterými jsou míra „přispívání k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti
a k ostatním cílům Organizace, jakož i spravedlivé rozdělení po stránce zeměpisné“
(Charta, čl. 23, odst. 1). Co však znamená „spravedlivé rozdělení po zeměpisné stránce“
ujasnila až rezoluce z roku 199316, která určila následující vzorec pro dělení nestálých
míst: pět pro africké a asijské státy, dva křesla pro státy Latinské Ameriky, dva pro
Východní Evropu a jedno místo pro Západní Evropu. (Bourantonis, 2005, s. 27)
Zbývajících pět míst patří stálým členům, které jsou neměnné od založení RB, tedy od
roku 194517. Mezi ně patří poválečné mocnosti, kterými jsou Spojené Státy Americké,
Velká Británie, Francie, Rusko a Čína. Dimitris Bourantonis (2005, s. 6) ve své knize tvrdí,
že původní myšlenka spolupráce poválečných mocností je správná, a že princip promítnutí
světového rozložení moci do struktury RB byl tehdy nezbytný. Tato myšlenka odpovídala
15

Tento pažadavek je obsažen ve všech reformních návrzích, kterými se zabývám, až na výjimku v návrhu
skupiny S5.
16
Před reformou se nestálá místa rozdělovala na základě džentlmenské dohody stálých členů z roku 1946
17
Výj. 1) v roce 1971 Čínská republika (Tchaj-wan) byla nahrazená Čínskou lidovou republikou; 2)
v prosinci 1991 Rusko se stalo stálým členem RB OSN místo Sovětského svazu (Bourantonis, 2005, s. 29,
38-40)
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tehdy dominantnímu realistickému pohledu. Avšak jak uvádí Ian Hurd (2008, s. 199) od
založení Rady došlo k normativním změnám, hodnoty jako rozmanitost a spravedlnost
v zastoupení MO nabraly na síle. Zároveň došlo ke geopolitickým změnám, tj. v distribuci
vojenské a ekonomické síly, a kvůli dekolonizaci se několikanásobně rozšířilo členství
OSN. (Hurd, 2008, s. 199)
Od roku 196518 složení Rady zůstalo nezměněné, avšak počet členů se výrazně zvýšil,
zejména v první polovině devadesátých let po rozpadu Sovětského svazu. V posledních
desetiletích se objevilo několik nových hospodářsky a politicky mocných států, například
Německo v Evropě, Brazílie v Jižní Americe, Indie a Japonsko v Asii, Nigérie a Jižní
Afrika na Africkém kontinentu. Tyto státy se značně zapojují do úsilí OSN budovat,
udržovat

a prosazovat mír (Oloudoun, 2014, s. 88). Zatímco státy jako Německo

a Japonsko významně finančně přispívají na mírové mise (OSN Peacekeeping webové
stránky, 2018), africkým a asijským států patří první příčky mezi státy, které poskytují
vojenský personál pro mírové mise OSN (TCC). Původní myšlenka existence stálých míst
měla zaručit spolupráci velmocí na udržení míru, avšak některé státy, které disponuji
stálým místem v Radě, již nemohou být považovány za mocnosti. Tak zejména Velká
Británie a Francie jen těžce mohou obhajovat své stálé místo, a to jak po stránce
ekonomické tak vojenské či demografické (Knoema, 2019; GFP, 2019; Worldometers,
live). Problém tedy spočívá v tom, že RB ještě stálé zrcadlí poválečné uspořádání světa,
zatímco se svět změnil a stálé se mění.
V jednotlivých reformních návrzích, které zkoumám, se státy shodují na nutnosti
rozšíření členství RB, ale rozcházejí se v tom, kdo by měl obsadit dodatečná místa a jakou
povahu by tyto místa měli mít, tedy stálou či nestálou. Zatímco návrhy Africké unie
a skupiny G4 požadují rozšíření jak stálého tak nestálého členství, skupina United for
Consensus (UfC) vyžaduje navýšení pouze nestálých míst. UfC odůvodňuje svůj návrh
tím, že pravidelné volby a častá obměna členů RB lépe zajistí spravedlivější reprezentaci a
tím se posílí demokratické hodnoty. (A/59/L.68) Africká unie argumentuje svůj návrh
historickou nespravedlnosti, tedy že v době, kdy se RB ustavovala, a kdy došlo k jedinému
rozšíření, Africké státy neměly v Radě dostatečně silný hlas, a tedy nemohly si nárokovat
uspokojivé zastoupení pro svůj kontinent. (The Ezulwini Consensus, 2005, s. 9)
18

V listopadu 1963 Valné shromáždění přijalo reformní návrh, avšak po dlouhém procesu ratifikace
k rozšíření došlo až v roce 1965; došlo ke zvýšení pouze nestálého členství
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V současné době však jedná čtvrtina členských států OSN je z Afriky, a proto dle Africké
unie je nutné přehodnotit současné složení. Státy skupiny G4 ve svém návrhu (A/59/L.64)
spojují zlepšení reprezentace v RB se zvýšením její účinnosti, důvěryhodnosti a legitimity.
Tvrdí, že více reprezentativní charakter umožní RB lépe vykonávat její primární funkci,
tedy udržovat mezinárodní mír a bezpečnost (Charta OSN, čl 24), a posílí její schopnost
rozhodovat jménem všech členů (Charta OSN, čl 24).
Pokud by se stálé členství RB OSN mělo rozšířit na základě rozložení ekonomické síly,
jako uchazeči připadají v úvahu Německo a Japonsko, které se již mnoho let snaží o svá
místa mezi stálými členy. Tyto státy také dlouhodobě nejvíce přispívají do rozpočtu OSN.
Však jak upozornil Bruse Russett (1997, s. 20), pokud by se ke stálým členům připojily
pouze tyto dvě ekonomicky silné země, ale žádné významnější rozvojové, tak hrozí, že RB
ztratí svou legitimitu v očích většiny členů OSN. Právě z tohoto důvodu skupina G4, která
se zasazuje o získání stálých místo pro tyto země, požaduje stálá místa také pro Indii
a Brazílii, ale i pro dvě africké země. Rovněž dva stálá místa v Radě pro své členské státy
vyžaduje Africká unie. Dle Briana Coxe (2009, s. 116) však RB má být meritokratickým
jádrem moci, které má bránit liberálně demokratickou OSN, proto požadavky Africké unie,
ač jsou odůvodněné současným nespravedlivým geografickým rozdělením, z praktického
hlediska jsou

neoprávněně. Žádný moderní Africký stát nedosáhl silného mocenského

postavení, je tedy těžké tvrdit, že přidání rozvojového státu mezi stálé členy, přispěje
k ochranářské roli RB. (Cox, 2019, s. 116)
RB nikdy neměla být zcela reprezentativní (Cox, 2009, s. 116), což je vzhledem ke
globálnímu charakteru OSN srozumitelné. Ve svých reformních návrzích jednotlivé
skupiny států ani s tímto přístupem nepočítají. Vyžadují pouze, aby RB lépe odpovídala
současným liberálním hodnotám, tj. aby byla více různorodá a spravedlivě zastoupená.
Reprezentaci lze považovat za základní standard MO, protože pokud jí velký počet států
vnímá

jako nedostatečnou nebo nespravedlivou, může negativně ovlivňovat další

procedurální standardy a také výsledky institucionálního rozhodování. (Rapkin, Strand,
Trevathan, 2016, s. 78)
Je zjevné, že členské státy OSN skutečně považují RB, jako již nereprezentativní.
Avšak vzhledem k tomu, že chybí obecný konsenzus ohledně významu takových pojmů,
jako spravedlivé zastoupení nebo diverzita, může realizace jednoho z reformních vzorců
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způsobit zvýšení legitimity Rady mezi určitou skupinou států, avšak způsobí snížení
důvěry států jiných. (Ian Hurd 2008, s. 212-213) Problém spočívá v tom, že pro každý stát
legitimní složení může představovat něco jiného.

Jelikož se státy OSN nedokážou

shodnout na podobě vzorce, dle kterého by se mělo rozšířit členství RB, je těžké podobnou
reformu uskutečnit a také posoudit, jaký by mohla mít vliv na legitimitu Rady.

5.2.

Zapojení nečlenů do procesu rozhodování: lepší participace

Pod reformní krok patří soubor podnětů, jež povedou ke změnám v zapojení širšího
členství OSN do rozhodovacích procesů Rady. A proto by se dalo říci, že tento reformní
krok úzce souvisí s reformními kroky zajišťujícími transparentnost, však primární cíle výše
zmíněných kroků se odlišují.

Zapojení nečlenů s cílem zvýšit participaci má zajistit, aby

nečlenské státy se zájmem o projednávané otázky, byly dopuštění na zasedání a zároveň,
aby jejich názor byl nejen pouze vyslyšen, ale i byl brán v potaz během rozhodování.
Na nutnost zavedení těchto mechanismů upozorňují zejména skupiny UfC a S5.
Například státy S5 navrhují, že pokud RB projednává rozhodnutí, které má být
implementováno všemi členskými státy OSN, dotčené státy by měly mít možnost se
vyjádřit ke schopnosti toto nařízení provést a jejích postoj by měl být při konečném
rozhodování zohledněn (A/60/L.49). UfC se obdobně vyjadřuje k této problematice,
tj. navrhuje ustanovení mechanismu, který by zajistil pro státy, jež by měly být nějakým
způsobem dotčeny nebo postiženy rozhodováním RB, se zapojit do rozhodovacího
procesu, ve kterém jejich názory a zájmy nemají pouze symbolickou povahu, ale reálně se
k nim přihlíží. (A/59/L.68)
V současné době ani Charta OSN ani Repertoire of the Practice of the Security Council
neobsahují žádná ustanovení, která by zavazovala členy RB při rozhodování brát v potaz
názory a zájmy nečlenských zemí. Ba dokonce ne všichni pozvaní na zasedání Rady mají
vždy možnost vystoupit před její členy. Například na zasedání číslo 505919, které se konalo
v roce 2004, představitele Švýcarska a Lichtenštejnska, ač byli na jednání pozvání, neměli
možnost vyjádřit svůj postoj k projednávané otázce, i když záležitost dle slov švýcarského
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Při projednávání programního bodu pod názvem „Ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti způsobené
teroristickými činy“ (Threats to international peace and security caused by terrorist acts)
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představitele závažným způsobem měla ovlivnit společný boj proti terorismu. A tento
případ zdaleka není ojedinělý. (Repertoire of the Practice of the Security Council, Part II,
s. 55) Jedinou možností jak se prosadit v RB představuje pro členské státy OSN nestálé
členství, jehož síla dle Jane Boulden a Andrei Charron (2018, s. 6) roste. Avšak celkem
šedesát pět převážně menších zemí (tedy 34 % současného členství) od založení OSN ani
jednou nezasedali v Radě (RB OSN webové stránky, nedat.).
Zavedení mechanismů, které by povolily širokému členství OSN se zapojit do
rozhodovacího procesu Rady a to tak, že jejích hlas má zajištěnou určitou váhu, by mohlo
posílit demokratickou hodnotu všestranného zastoupení. Avšak zmíněné opatření neřeší
problém rovného zastoupení. V této otázce však dochází k dilematu, protože pokud se
Rada stane více inkluzivní, tj. otevře se pro širší členství a dle principu participace umožní
nečlenům podílet se na formulaci rozhodnutí, zvýší tím svou legitimitu, ale zároveň
nepříznivě ovlivní schopnost Rady dosáhnout shody, což sníží její efektivitu. (Ian Hurd,
2008, s. 212) Efektivitu však mnozí autoři vidí jako jeden ze zdrojů, které posilují
výkonnostní legitimitu organizace (performance legitimacy) (Binder, Heupel, 2014, s. 4;
Dellmuth, Tallberg, 2012, s. 12-14; Tallberg, Zürn, 2019, s. 32-33), a proto takovéto
neformální rozšíření může přispět ke zvýšení procedurální legitimity (procedural
legitimacy) zatímco snížit jiný druh institucionální legitimity, tedy výkonnostní legitimitu.

5.3.
Lepší informovanost všech členských států OSN: transparentní
rozhodování
Pod tento reformní krok zařazují několik opatření, která by měla zlepšit informovanost
všech členů OSN, jejichž jménem RB jedná, o aktivitách, které provádí. Například
reformní návrhy skupin UfC (Security Council Reform, 2009)

a G4 (A/59/L.64) jako

možné řešení otázky informovanosti navrhuje otevřená zasedání RB.
Existuje několik možností, dle kterých může RB nebo její členy zasedat, shrnuje je
prezident RB ve svém příspěvku z roku 2010 (S/2010/507). Pro většinu typů zasedání
Rady platí společné pravidlo, pokud stát, který není členem RB, se chce účastnit zasedání,
musí být pozván. U formálních schůzí, na které se vztahuje Provisional Rules of
Procedure, nečlenský stát může být pozván na základě vlastní žádosti, avšak toto pozvání
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se řídi pravidlem 37 Provisional Rules of Procedure. Pozvání na neformální schůze RB,
jako jsou setkání na základě Arria formuly nebo neformální dialog, se neřídí žádným
předpisem a je pouze na uvážení členských států Rady. (S/2010/507)
Prvních čtyřicet let byla jednání Rady široce přístupná, avšak v devadesátých letech
podobný přístup byl neúnosný kvůli silnému vytížení RB. (Security Council Report, 2007,
s. 3) Když v osmdesátých letech skončila studená válka, která po desetiletí blokovala
činnost Rady, relevance RB se prudce zvýšila. Rada se začala intenzivně zapojovat do
konfliktů z různých světových koutů. (Swart, Perry, 2013, s. 2) Zvýšení zájmu o RB ze
strany všech členů OSN zapříčinilo obavy o její efektivnost, pokud by jednání i nadále
měla zůstat přístupná širokému členství. Za účelem vyvarování se problémům s dosažením
konsenzu se členové RB začali scházet na neformální konzultace za zavřenými dveřmi.
Avšak v situaci, kdy agenda Rady se zvětšovala, a s tím spojené nároky zatěžovaly
všechny členy OSN, neformální jednání učinila rozhodovací proces Rady zcela
neprůhledný. Je tedy přirozené, že státy, které se nemohly účastnit těchto zasedání,
vyžadovaly zvýšit informovanost o jejich průběhu. Pouze koncem roku 1994 se podařilo
dosáhnout ustálení praktiky, kdy v UN Journal byla neformální jednání předem vyhlášena.
Avšak obsah neformálních schůzek ani závěry z nich vyplívající nebyly pro širší členství
OSN přístupné, a to z důvodu, že P5 namítali, že se nejedná o zasedání Rady, ale
o neformální konzultace členů Rady. (Security Council Report, 2007, s. 3-6) Po roce 2000
se podoba rezolucí začala často dojednávat ještě před neformálními konzultacemi na tzv.
expertních schůzích. Vzhledem k tomu, že se tyto schůze často konaly mimo budovu OSN
a také se nepořizovaly jejich záznamy, rozhodování bylo zcela netransparentní. V současné
době pro svá setkání Rada používá zejména formu neformálního dialogu (v dubnu 2019
proběhlo přinejmenším šedesát čtyři setkání tohoto druhu). (Security Council Report,
2019)
Lepší dostupnost informací o politikách RB mohou dle členských států zajistit také
například otevřené brífinky o aktivitách RB (Security Council Reform, 2009; A/59/L.64),
které byly rutinou ve druhé polovině devadesátých let, ale pak se vytratily (Security
Council Report, 2007, s. 4). Skupina S5 požaduje zveřejnění předběžné prognózy
měsíčního harmonogramu práce RB20 pro nečleny ve stejné době jako pro členy.
(A/60/L.49) Tento problém je již však vyřešen, protože od srpna 2006 se tato předběžná
20

The Security Council’s tentative forecast of its programme of work.
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prognóza zveřejňuje na oficiálním webu OSN (Security Council Report, 2007, s. 7). Dle
skupiny UfC může ke zvýšení transparentnosti přispět to, že návrhy rezolucí a prezidentská
prohlášení budou včas dostupné pro nečlenské státy RB. (The Security Council Reform,
2009)
Všechna výše zmíněná reformní opatření odpovídají třem hlavním prvkům, skrze které
se definuje transparentnost, jsou jimi otevřenost procesu rozhodování, právo na přístup
k dokumentům, které jsou dostupné pro ty, kdo rozhoduje, a přístup k přijímaným
rozhodnutím (Jodoin, 2005, s. 42). Transparentnost rozhodovacích procesů je důležitým
znakem mezinárodních organizací, protože se jedna o jeden z demokratizujících prvků,
a také je zdrojem pro přijetí politické autority (Tallberg, Zürn, 2019, s. 30). Sébastein
Jodoin (2005, s. 41) také označuje transparentnost za nutný předpoklad odpovědnosti.
Zároveň transparentnost ovlivňuje to, jak státy vnímají reprezentativnost organizace,
protože vzbuzuje v nich pocit, že jsou zapojené do rozhodování. (Jodoin, 2005, s. 41)

5.4.
Vztah mezi Radou bezpečnosti a dalšími hlavními orgány OSN a
členstvím obecně: zvýšení odpovědnosti
RB se skládá z patnácti členů, které rozhodují jménem všech sta devadesáti tří
členských zemí OSN. Je tedy zcela logické a přirozené, aby se Rada zodpovídala za svá
rozhodnutí před širším členstvím. Pomoci analýzy reformních návrhů jsem identifikovala
několik opatření, která by měla zlepšit mechanismy kontroly činnosti Rady.
Vztah RB a Valného shromáždění. Nejlepším zdrojem informací o činnosti Rady je
každoroční zpráva, kterou RB je povinná předkládat Valnému shromáždění dle článku
24 odstavce 3 Charty OSN. Ale i přes to, státy jsou dlouhodobě nespokojené s podobou
této zprávy. (Security Council Report, 2007, s. 4) Tak například ve svém návrhu skupina
UfC vyžaduje věcnou a analytickou podobu těchto každoročních zpráv. (The Security
Council Reform, 2009, s. 4) A tento požadavek byl opakován na plenárních zasedáních
Valného shromáždění ohledně reformy RB v roce 2010 a 2012. (Swart, Perry, 2013, s. 36,
40) V roce 2002 se několika delegacím na čele se Singapurem povedlo změnit podobu
výroční zprávy, kdy zpráva doopravdy získala analytickou podobu. Nově se také zavedla
praxe, že obsah výroční zprávy byl projednáván na otevřených zasedáních, která
umožňovala veřejnou debatu o obsahu zprávy před jejím přijetím. Avšak v posledních
24

letech se od této praxe odstoupilo, výroční zprávy ztratily svou analytickou podobu, a
zatímco se i nadále přijímají na otevřených zasedáních, veřejná debata se již nekoná.
(Security Council Report, 2007, s. 4)
Na potřebu debaty ohledně výroční zprávy v reformním návrhu upozorňuje skupina S5,
kde doporučuje, aby se členské státy zapojily do neformální diskuze ve Valném
shromáždění během projednávání výroční zprávy RB. Dále státy S5 upozorňují, že by
Rada měla Valnému shromáždění předkládat také věcně orientovány zvláštní zprávy (dle
čl. 15 odst. 1 a čl. 24 odst. 3 Charty), které budou informovat členy OSN o průběhu
mírových operací, ohledně uvalení sankcí a použití jiných dostupných donucovacích
prostředků a o dalších záležitostech, které se týkají celého členství OSN. (A/60/L.49)
Vztah RB a TCC. Zvláštní odpovědnost RB nese před státy, které poskytují vojáky pro
mírové mise. Návrhy skupin G4, S5 a UfC se shodují, že by Rada měla zvýšit a kvalitně
zlepšit

konzultace

s těmito

zeměmi.

Tyto

požadavky

se

začaly

objevovat

již

v devadesátých letech, kdy došlo k velkému nárůstu misí vedených pod záštitou OSN.
Většinu vojenského personálu pro operace OSN během posledních desetiletí poskytují
státy, jež nejsou členy RB. Rada dokonce reagovala na podněty ohledně zlepšení
spolupráce s TCC, což vyvrcholilo přijetím rezoluce v roce 2001, která rozhodla o tom, že
před rozšířením mandátu operace se má vždy konat formální uzavřená schůze mezi RB
a TCC.

Avšak jak se ukázalo v následujících letech, struktura těchto schůzí výrazně

omezuje účinnost spolupráce a státy spíše spoléhají na neformální dohody s Department of
Peace Operations. (Security Council Report, 2007, s. 7)
Kooperace mezi RB, VS a ECOSOC. Zejména skupiny S5 a UfC považují za nutné
zvýšit spolupráci mezi třemi klíčovými orgány OSN, tedy Radou bezpečnosti, Valným
shromážděním
potřeba

a Hospodářskou a sociální radou. Návrhy obou skupin se shodují, že je

zavést pravidelné

a

institucionalizované

konzultace

mezi těmito orgány.

V současné době neexistuje platforma, která by spojovala tyto tři hlavní orgány OSN, RB
spolupracuje s každým z nich bilaterálně (Repertoire of the Practice of the Security
Council).
Vzhledem k tomu, že dle čl. 39 Charty je Rada tím, kdo „určí, zda došlo k ohrožení
míru, porušení míru nebo útočnému činu“ (Charta OSN, čl. 39). A z tohoto důvodu RB
může svým jednáním porušovat statní suverenitu zemí, na což například upozorňoval na
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plenárním zasedání v roce 2017 íránský představitel (OSN webové stránky, 2018), Rada
zcela nezbytně musí být odpovědná ze své činnosti, aby její rozhodnutí mohla být vnímaná
jako legitimní.

Odpovědná

instituce

musí informovat o všech svých činnostech

a rozhodnutích, odůvodnit je a v případě pochybení nést odpovědnost (Andreas Schedler,
1999, s. 17). Odpovědnost je tedy procedurálním znakem, který má zajistit, aby subjekty,
jejichž jménem organizace jedná, měly možnost kontrolovat její činnost (Binder, Heupel,
2014, s. 4,6). Pokud tedy mezi Radou a dalšími orgány OSN dochází k pravidelným
interakcím, zvyšuje se možnost kontroly pro širší členství.

5.5.

Právo veta: dominance supervelmocí

Legitimita organizace může být zpochybněna, pokud v ní dominují velmoci a slabší
státy se jim musí podřídit (Binder, Heupel, 2014, s. 4). Kvůli právu veta P5 se jedná
o problém, který trýzní také RB OSN. Všechny reformní návrhy, které v této práci
analyzuji, věnují pozornost problematice veta stálých členů.
Právo veta pro stálou pětku zrcadlí dobu, ve které se OSN vytvářela. Tehdy hierarchie
v mezinárodním prostředí nebyla neobvyklá, avšak RB institucionalizovala její novou
podobu. (Stephen, 2018, s. 106) Po hrůzách druhé světové války světové mocnosti chtěly
mít mír a bezpečí pod svou kontrolou, chtěly si v této oblasti zachovat výsadní postavení
(Bourantonis, 2005, s. 4). Právě proto RB nerespektuje jednu ze zásad Organizace,
tj. svrchovanou rovnost všech členských zemí (Charta OSN, čl. 2, odst. 1). Zatímco většina
orgánů OSN uplatňují při hlasování systém, kde každý stát má jeden hlas, Rada poskytuje
svým stálým členům zvláštní práva a povinnosti (Stephen, 2018, s. 106), a tím vytváří
nejen rozdíly mezi členy a nečleny RB, ale i asymetrické rozložení moci uvnitř Rady
samotné.
O všech nařízeních, která se týkají jiných než procedurálních otázek, Rada může
rozhodnout pouze za předpokladu kladného hlasování všech stálých členů (Charta OSN, čl.
27, odst. 2-3). Dokonce ani ke změně Charty OSN nemůže dojit bez toho, aniž by s tím
souhlasily státy P5, tedy nejdříve musejí vyjádřit svůj souhlas během hlasování o změnách
a následně pozměněnou Chartu musejí řádně ratifikovat (čl. 108). Jakákoliv změna
v záležitosti veta je velice obtížná, protože vyžaduje změnu Charty, s čímž však musí
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souhlasit státy, pro něž je veto výhodnou. Avšak po konci studené války četnost veta
začala značně klesat. Poté, co se do praxe zavedly mechanizmy jako Responsibility to
Protect nebo humanitární intervence, státy snížily používání veta ještě více 21 (Damianou,
2015). Prozatím tato omezení v používání práva veta vycházejí pouze z dobré vůle stálých
členů, tedy neexistuje žádné opatření, které by formálně zamezovalo používání veta.
A právě tuto skutečnost členské státy OSN odrážejí ve svých reformních návrzích.
Z reformních návrhů identifikuji několik způsobů jak se s právem veta vypořádat.
Skupina UfC navrhuje dvě možnosti, buď úplný zákaz používání veta, nebo omezení práva
veta pouze na záležitosti, které upravuje kapitola VII Charty, tj. na činy, které ohrožují
nebo porušují světový mír (The Security Council Reform, 2009, s. 3). Africká unie
podporuje zrušení veta. Upozorňují však, že pokud nedojde k absolutnímu zrušení veta,
přitom počet stálých členů se zvýší, tak by všichni stálý členové měli disponovat stejnými
právy (The Ezulwini Consensus, 2005, s. 9). Návrh skupiny G4 pojednává o vetu pouze
v souvislosti s rozšířením členství. Státy G4 souhlasí s pohledem Africké unie, že v případě
rozšíření stálého členství, má být právo veta výhradou všech stálých členů. Avšak
s ohledem na složitost vyjednávání v této oblasti přidávají podmínku odložení tohoto práva
pro nové stálé členy na patnáct let, kdy dle nich máji být změny přezkoumány. (A/59/L.64)
S velice originálním řešením přichází skupina S5. Dle nich by mělo být použití veta
náležitě odůvodněno, a v případech genocidy, zločinů proti lidskosti a závažného
porušování humanitárního práva má být používání veta zakázáno. (A/60/L.49)
Sébastein Jodoin (2005, s. 46) považuje zrušení veta za méně radikální způsob jak
zajistit rovnější postavení všem členům RB. Z výše popsaných důvodu možnost úplného
zrušení veta není moc pravděpodobná, i kdyby měla, sice neideálním způsobem, ale přece
jen omezit dominanci velmocí v Radě. Alternativou tedy může být omezení veta, což
formálně nezruší velmocenskou dominanci, ale výrazně jí omezí. Zavedení určitých
pravidel pro používání práva veta učiní tuto pravomoc stálých členů více přehlednou pro
ostatní státy OSN, což může mít příznivý vliv na legitimitu RB.

21

Velká Británie a Francie nepoužívají své právo veta již od roku 1989; USA používá téměř výhradně v
záležitostech týkajících se Izraele (Damianou, 2015).
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5.6.

Problém legitimity, efektivity a politická proveditelnost reformy

V této části posoudím problémy, které mohou vyvolat konkrétní reformní kroky pro
legitimitu a efektivitu Rady bezpečnosti, a zároveň jak mohou ovlivnit samotnou realizaci
reformy.
Dilema legitimity. Ve své práci vycházím z předpokladu, že zlepšení reprezentativnosti
povede ke zvýšení procedurální legitimity. V kontextu RB tato hypotéza však není zcela
pravdivá, protože jednotlivé členské státy požadují spravedlivou reprezentaci, avšak jejich
chápání spravedlivé reprezentace je odlišné. Pokud dojde k realizaci rozšíření RB na
základě jednoho z již předložených vzorců, může sice dojit ke zvýšení legitimity v očích
určité skupiny států, avšak zároveň nezbytně dojde k poklesu přesvědčení o legitimitě
u jiných zemí. Dokud tedy není dohodnut způsob rozšíření Rady, s jehož podobou by
souhlasila většina členských zemí OSN, přidání nových členů do RB, a tedy zajištění lepší
reprezentativnosti v Radě, nemusí nutně znamenat zvýšení přesvědčení o její legitimitě.
(Hurd, 2008, 208-213) Budeme-li považovat reprezentaci za klíčový, a tedy pro úplnou
legitimizaci nezbytný, institucionální standard (Rapkin, Strand, Trevathan, 2016, s. 78), tak
docházíme k závěru, že prozatím není možné dosáhnout legitimizace Rady v plné míře.
Problém efektivity. V současné době efektivitu RB omezuje zejména právo veta P5
(Dorosh, Ivasechko, 2018, s. 178), dále také panuje obecný souhlas, že rozměr Rady,
respektive

množství

participujících

v

ní

hlasů,

negativně

ovlivňuje

efektivitu

rozhodovacího procesu RB (Hurd, 2008, s. 212-213). Čím více názorů a zájmů je
představeno v Radě, tím složitější je dosažení konsenzu. Efektivita je však považována za
zdroj výkonnostní legitimity (Binder, Heupel, 2014, s. 4; Dellmuth, Tallberg, 2012, s. 1214; Tallberg, Zürn, 2019, s. 32-33), a proto zvýšení reprezentace a participace může zvýšit
procedurální legitimitu Rady, ale zapříčiní také snížení její výkonnostní legitimity. Pro
vyřešení tohoto dilematu je nezbytné posoudit, zda je důležitější efektivnost rozhodování
Rady (která

i v současné

době

není ideální s ohledem na možné zablokování

rozhodovacího procesu aplikací práva veta), nebo zapojení, co největšího počtů členů do
rozhodovacích procesů.
Realizace reformy. Pokud přemýšlíme o možném vlivu navržených reformních kroků
na legitimitu Rady, je potřeba zvážit, zda je vůbec možné v současné době reformu Rady
provést. Problematickými pro realizaci jsou zejména rozšíření členství a zrušení/omezení
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práva veta, protože vyžadují změnu Charty, a tím také souhlas stálých členů Rady.
Nemožnost zvýšení rozsahu členství vyplývá z neshody o podobě tohoto rozšíření. Žádný
z doposud navržených vzorců pro rozšíření nemá dostatečnou podporu, aby mohl být
realizován. Právo veta je privilegium pro stálé členy Rady a zajišťuje jejich výsadní
postavení v tomto orgánu. Skutečnost, že ke zrušení nebo omezení práva veta je potřeba
souhlasu stálých členů, znemožňuje provedení takovéto reformy (Caron, 1996, s. 567-572).
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo posoudit, jaký vliv mohou mít vymezené reformní kroky na
zvýšení legitimity Rady bezpečnosti. Práce tedy propojila dvě problematické záležitosti:
1) legitimitu mezinárodní organizace, konkrétně Rady bezpečnosti OSN, jež je velice těžce
uchopitelná, a 2) reformu Rady, na jejíž podobě se i přes dlouholeté snažení členské státy
nedokáží shodnout. Rozborem zkoumaných reformních návrhů přicházím na to, že skupiny
států se zaměřuji především na reformu rozhodovacích procesů Rady. Analýzou
sekundární literatury následně

docházím k závěru, že

největší problém má RB

s procedurální legitimitou, tj. kvalitou postupů při rozhodovacím procesu.
Tvrdím, že v současné době se Rada bezpečnosti nachází v začarovaném kruhu.
Některé z vymezených reformních kroků nemohou být realizovány kvůli neshodám mezi
členy, jiné

zvyšují procedurální legitimitu, ale

mají negativní vliv na

legitimitu

výkonnostní. S přihlédnutím k výše zmíněným problémům, docházím k závěru, že z pěti
zkoumaných reformních kroků pouze dva mohou reálně napomoci zvýšení legitimity RB.
Jsou to: 1) informovanost, která zajišťuje transparentnost, a 2) vztahy mezi Radou
bezpečnosti a dalšími hlavními orgány OSN a členstvím obecně, jež napomáhají učinit
Radu odpovědnější ze své činnosti. Ke zvýšení informovanosti a zlepšení vztahů mezi
Radou a širším členstvím není potřeba měnit Chartu, zároveň tyto otázky nevyvolávají
tolik neshod mezi členskými státy, proto je prosazení podobné reformy snadnější. Avšak se
domnívám, že problém legitimity z diskurzu o Radě bezpečnosti nevymizí nejspíše nikdy,
a to kvůli globálnímu dopadu její rozhodnutí.
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SUMMARY
The aim of this thesis was to assess how defined reform steps can affect the
legitimacy of the UN Security Council. The paper thus linked two problematic issues:
1) the legitimacy of an international organization, namely the Security Council, which is
difficult to grasp, and 2) a reform of the Council, on which Member States cannot agree
despite many years of efforts. By analyzing particular reform proposals, I uncovered that
groups of states focus primarily on reforming the Council’s decision-making process. In
addition, by analyzing secondary literature, I conclude that SC suffers in particular from
a lack of procedural legitimacy.
I contend that the Security Council is currently in a vicious circle. Some of the
reform steps cannot be accomplished due to disagreements between members; others
increase procedural legitimacy but have a negative impact on performance legitimacy.
Taking into account the above-mentioned problems, I conclude that just two of five
examined reform steps could help to increase the Council´s legitimacy. These are: 1) better
access to information about SC´s politics that ensures transparency, and 2) relations
between the Security Council and other main UN bodies and membership in general,
which make the Council more accountable. There is no need to amend the Charter in order
to ensure better access to information and improve relations between the Council and
general membership. At the same time, these issues does not cause much disagreement
between Member States. Therefore, it is easier to push through such reform. However,
I presume that the problem of legitimacy will probably never disappear from the discourse
on the Security Council because of global impact of its decisions.

31

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ
BELLING, Vojtěch, 2009. Legitimita moci v postmoderní době: proč potřebuje Evropská
unie členské státy? 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, 211 s. ISBN 978-80-2105081-5.
BINDER, Martin a HEUPEL, Monika, 2014. The Legitimacy of the UN Security Council:
Evidence form Recent General Assembly Debates. International Studies Quarterly
[online]. 59(2), 1-13 [cit. 2019-07-20]. ISSN 1468-2478. DOI: 10.1111/isqu.12134
BODANSKY, Daniel, 2012. Legitimacy in International Law and International Relations.
In: DUNOFF, Jeffrey a POLLACK, Mark Interdisciplinary Perspectives on International
Law and International Relations: The State of the Art. Cambridge: Cambridge University
Press. 321-342 s. ISBN 1107684021.
BOULDEN, Jane a CHARRON, Andrea, 2018. The Role of Nonpermanent Members of the
UN Security: A Lessons Learned Workshop. Summary of Findings. [online] [cit. 2019-0720]. Dostupné z:
http://umanitoba.ca/centres/cdss/media/UNSC_workshop_final_summary_1_Oct_2018.pdf
BOURANTONIS, Dimitris, 2005. The history and politics of UN Security Council reform:
the case for adjustment in the post-Cold War era. Milton Park: Routledge. 134 s.
Routledge advances in international relations and global politics. ISBN 0-415-30845-3
BUCHANAN, Allen a KEOHANE, Robert, 2006. The Legitimacy of Global Governance
Institutions. Ethics & International Affairs [online]. 20(4), 405-437 [cit. 2019-07-20].
ISSN 1747-7093. DOI: 10.1111/j.1747-7093.2006.00043.x
CARON, David, 1993. The Legitimacy of Collective Authority of the Security Council.
The American Journal of International Law [online]. 87(4), 552-558 [cit. 2019-07-20].
ISSN 2161-7953. DOI: 10.2307/2203616.
CÍSAŘ, Ondřej, 2008. Globální demokracie: globální politická spravedlnost. In: BARŠA,
Pavel a CÍSAŘ, Ondřej Anarchie a řád ve světové politice. 1. vydání. Praha: Portál. 477494 s. ISBN 978-80-7367-094-8.
COX, Brian, 2009. United Nations Security Council Reform: Collected Proposals and

32

Possible Consequences. South Carolina Journal of International Law and Business
[online]. 6(1), 89-128 [cit. 2019-07-20]. ISSN 1936-4334. Dostupné z:
https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=scjilb
DELLMUTH, Lisa Maria a TALLBERG, Jonas, 2012. The Social Legitimacy of
International Organizations: Interest Representation, Institutional Performance, and
Cosmopolitan Identities. SSRN Electronic Journal [online]. 1-37 [cit. 2019-07-20]. ISSN
1556-5068. DOI: 10.2139/ssrn.2180505
DELLMUTH, Lisa Maria, SCHOLTE, Jan Aart a TALLBERG, Jonas, 2019. Institutional
sources of legitimacy for international organisations: Beyond procedure versus
performance. Rewiew of International Studies [online]. 1-20 [cit. 2019-07-20]. ISSN 14699044. DOI: 10.1017/S026021051900007X
DOGAN, Mattei, 1998. Legitimita režimů a důvěra v instituce: od klasické typologie k
novým skutečnostem. Politologická revue [online]. 14(2), 199-217 [cit. 2019-06-30]. ISSN
1211-0353. Dostupné z: http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/PFkatedry/politologie/Politologie_1998-2_-_02e_-_Studie__Legitimita_rezimu_a_duvera_v_instituce_-_od_klasicke_typologi.pdf
DOROSH, Lesia a IVASECHKO, Olha, 2018. The UN Security Council permanent
members´ veto right reform in the context of conflict in Ukraine. Central European
Journal of International and Security Studies [online]. 12(2), 157-186 [cit. 2019-07-20].
ISSN 1802548X. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/327061377_The_UN_Security_Council_perman
ent_members'_veto_right_reform_in_the_context_of_conflict_in_Ukraine
FREDERKING, Brian a PATANE, Christopher, 2017. Legitimacy and the UN Security
Council Agenda. Political Science and Politics [online]. 50(2), 347-353 [cit. 2019-07-20].
ISSN 1537-5935. DOI 10.1017/S104909651600278X.
HAPLA, Martin, 2013. Pojem legitimity a krize lidských práv. Časopis pro právní vědu a
praxi [online]. 21(3), 397-405 [cit. 2019-07-20]. ISSN 1805-2789. Dostupné z:
https://www.academia.edu/36178071/Pojem_legitimity_a_krize_lidsk%C3%BDch_pr%C3
%A1v

33

HURD, Ian, 2008. Myths of Membership: The Politics of Legitimation in UN Security
Council Reform. Global Governance [online]. 14(2), 199-217 [cit. 2019-06-30]. ISSN
1942-6720. DOI: 10.2307/27800702
JODOIN, Sébastien, 2005. Enhancing the Procedural Legitimacy of the U.N. Security
Council: A Normative and Empirical Assessment. SSRN Electronic Journal [online]. 111127 [cit. 2019-07-20]. ISSN 1556-5068. DOI: 10.2139/ssrn.2942160
KENNEDY, Paul M., 2009. Parlament světa: OSN a hledání světové vlády. Z anglického
originálu přeložila ŠERÁ, Markéta. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 318 s. ISBN
978-80-7106-423-7.
LANGMORE, John a THAKUR, Ramesh, 2016. The Elected but Neglected Security
Council Members. The Washington Quarterly [online]. 39(2), 99-114 [cit. 2019-07-20].
ISSN 1530-9177. DOI: 10.1080/0163660X.2016.1204412
MORRIS, Justin a WHEELER, Nicholas, 2007. The Security Council´s Crisis of
Legitimacy and the Use of Force. International Politics [online]. 44(2-3), 214-231 [cit.
2019-07-20]. ISSN 1740-3898. DOI: 10.1057/palgrave.ip.8800185.
MÜLLER, Joachim, 2010. Reforming the United Nations the challenge of working
together [online]. Boston: Martinus Nijhoff Publishers [cit. 2019-07-20]. Dostupné pouze
pro registrované uživatelé NK ČR z:
https://aleph.nkp.cz/F/8168NDDQQMJDK3S9CU48MGPFLH56XJTACNSGXJARTEF6I
UKIAF-26824?func=findb&find_code=WRD&x=0&y=0&request=Reforming+the+United+Nations+the+challenge
+of+working+together&filter_code_1=WTP&filter_request_1=&filter_code_2=WLN&adj
acent=N
OLUDOUN, Temitope, 2014. Peace and Security as a Catalyst for the Reform of the UN
Security Council. Review of International Law & Politics [online]. 10(39), 63-96 [cit.
2019-07-20]. ISSN 1305-5208. Dostupné z:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=33b7a7bf-60fd-428c-a6d337a47e50ba12%40sdc-vsessmgr02&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=99860685&db=poh

34

RAPKIN, David P., STRAND, Jonathan R. a TREVATHAN, Michael W., 2016.
Representation and Governance in International Organizations. Politics and Governance
[online]. 4(3), 77-89 [cit. 2019-07-20]. ISSN 2183-2463. DOI: 10.17645/pag.v4i3.544.
RUSSETT, Bruce, 1997. The Once and Future Security Council. Basingstoke: Palgrave
Macmillan. 179 s. ISBN 978-0312165567
SCHEDLER, Andreas, 1999. Conceptualizing Accountability. In: The Self-Restraining
State: Power and Accountability in New Democracies. London: Lynne Rienner Publishers,
Inc. 13-28 s. ISBN 1-55587-773-7
STEFFEK, Jens, 2003. The Legitimation of International Governance: A Discourse
Approach. European Journal of International Relations [online]. 9 (2), 249-275 [cit. 201907-20]. ISSN 1460-3713. DOI: 10.1177/1354066103009002004
STEPHEN, D. Matthew, 2018. Legitimacy Deficits of International Organizations: design,
drift, and decoupling at the UN Security Council. Cambridge Review of International
Affairs [online]. 31(1), 96-121 [cit. 2019-07-20]. ISSN 1474-449X. DOI:
10.1080/09557571.2018.1476463
SWART, Lydia a PERRY, Estelle, 2013. Governing & Managing Change at the United
Nations: Reform of the Security Council from 1945 to September 2013 [online]. New York:
Center for UN reform education [cit. 2019-07-20]. Volume 1. Dostupné z:
http://centerforunreform.org/sites/default/files/SC%20Reform%20Sept%202013%20public
ation.pdf
TALLBERG, Jonas a ZÜRN, Michael, 2019. The legitimacy and legitimation of
international organizations: introduction and Framework. The Review of International
organizations [online]. 1-26 [cit. 2019-07-20]. ISSN 1469-9044. Dostupné z:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11558-018-9330-7.pdf
THAKUR, Ramesh, 2010. Law, Legitimacy, and the United Nations. Melbourne Journal
of International Law [online]. 11(1), 1-26 [cit. 2019-07-20]. ISSN 1444-8602. Dostupné z:
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/1686273/Thakur.pdf

35

ŽALOUDEK, Karel, 2004. Encyklopedie politiky. 3. vydání. Praha: Libri. 575 s. ISBN 807277-209-0.
Primární zdroje
Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora, 1945.
[online] [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: https://www.osn.cz/wpcontent/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodnihosoudniho-dvora.pdf
Repertoire of the Practice of the Security Council [online] [cit. 2019-07-20]. Dostupné z:
https://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/structure
Security Council Report, 2007. Security Council Transparency, Legitimacy and
Effectiveness: Efforts to Reform Council Working Methods 1993-2007. Special Research
Report

No.

3

[online]

18

October

[cit.

2019-07-20].

Dostupné

z:

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Research%20Report_Working%20Methods%2018%20Oct%2007.p
df
The Common African Position on the Proposed Reform of the United Natio ns: The
Ezulwini Consensus, 2005. [online] [cit. 2019-07-20]. Dostupné z:
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/cap_screform_2005.pdf
UN GA, 2005. Reform of the Security Council. UN. Doc. A/59/L.68 [online]. 21 July. [cit.
2019-07-20]. Dostupné z: https://www.auswaertigesamt.de/blob/231614/9d4e7fc050f08852ebe373cb7e6ed006/draft-resolution-uniting-forconsensus-data.pdf
UN GA, 2005. Improving the working methods of the Security Council. UN. Doc.
A/60/L.49. [online]. 6 July. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z:
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/wmp-a-60-l-49.php
UN GA, 2005. Security Council reform. UN. Doc. A/59/L.64. [online]. 6 July. [cit. 201907-20]. Dostupné z: https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/0706g4resolution.pdf
UN SC, 2010. Note by the President of the Security Counicl. UN. Doc. S/2010/507
36

[online] 26 July [cit. 2019-07-20]. Dostupné z:
https://www.un.org/en/sc/repertoire/Notes/S-2010-507.pdf
United for Consensus Group on Security Council Reform, 2009. [online] April [cit. 201907-20]. Dostupné z:
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/UN_Reform/2009/UfC_Security_Council_Refo
rm_April_2009.pdf
Internetové zdroje
DAMIANOU, Alex, 2015. Three necessary reforms for UN Security Council legitimacy.
In. globalriskinsights.com [online]. 23. 10. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z:
https://globalriskinsights.com/2015/10/three-necessary-reforms-for-un-security-councillegitimacy/
GFP, 2019. 2019 Military Strength Ranking. In: globalfirepower.com [online] [cit. 201907-20]. Dostupné z: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
HARDWICK, Nicola-Ann, 2011. The UN during the Cold War: „A tool of superpower
influence stymied by superpower conflict? In: e-ir.info [online]. 10. 6. [cit. 2019-07-20].
Dostupné z: https://www.e-ir.info/2011/06/10/the-un-during-the-cold-war-a-tool-ofsuperpower-influence-stymied-by-superpower-conflict/
KNOEMA, 2019. Ranking 2019. GDP by Country. Data and Charts. In: knoema.com
[online] [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: https://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking2019-gdp-by-country-data-and-charts
OSN PEACEKEEPING, 2018. How we are funded. In: peacekeeping.un.org [online] [cit.
2019-07-20]. Dostupné z: https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded
OSN, 2004. A More Secure World: Our Shared Responsibility Report of the SecretaryGeneral´s High-level Panel on Threats, Challenges and Change. In: un.org [online] [cit.
2019-07-20]. Dostupné z:
https://www.un.org/en/events/pastevents/a_more_secure_world.shtml
OSN, 2018. Security Council Must Enhance Accountability, Stick to Specific Mandate,
Delegates Say, as General Assembly Takes Note of Its 2017 Report. In: un.org [online] 12
37

September [cit. 2019-07-20]. Dostupné z:
https://www.un.org/press/en/2018/ga12049.doc.htm
OSN, 2019. General Assembly Adopts Decision to Continue Intergovernmental Talks on
Security Council Reform, as Member States Raise Concern over Negotiating Process. In:
un.org [online] 25. 6. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z:
https://www.un.org/press/en/2019/ga12157.doc.htm
OSN, nedat. History of the United Nations. In: un.org [online] [cit. 2019-07-20]. Dostupné
z: https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/
PTI, 2018. India-led efforts give boost to UNSC reforms in 2015. In:
economictimes.indiatimes.com [online] 12. 7. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z:
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-led-efforts-give-boost-to-unscreforms-in-2015/articleshow/50321168.cms
RB OSN, nedat. United Nations. Countries Never Elected Members. In: un.org [online]
[cit. 2019-06-30]. Dostupné z: https://www.un.org/securitycouncil/content/countries-neverelected-members-security-council
UN Security Council Working Methods: Informal Interactive Dialogue, 2019. In:
securitycouncilreport.org [online] 4 April [cit. 2019-07-20]. Dostupné z:
https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/informalinteractive-dialogue.php
WORLDOMETERS, live. Top 20 largest countries by population. In: worldometers.info
[online] [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: https://www.worldometers.info/world-population/

38

Teze bakalářské práce

Zdůvodnění výběru práce
Nespokojené hlasy ohledně fungování Rady bezpečnosti jsou již po desetiletí
přítomným prvkem v mezinárodním (i národním) prostředí. Touha po reformě v různých
fázích doprovází RB již od samého počátku její existence. Nehledě na to, že se počet členů
RB v r. 1965 zvýšil z 11 na 15, orgán stále zůstává nereprezentativní. Absentuje zde
dynamická reakce na rychle se měnící svět - RB zůstává zastaralá a reflektuje "staré
poměry".
Kvůli důležité funkci a také kvůli pravomocem RB je v zájmu celého mezinárodního
společenství, aby tento orgán byl funkční, a proto debata o reformě Rady bezpečnosti
neztratí svou aktuálnost, dokud problém nebude vyřešen. Tedy důvodem proč jsem si toto
téma zvolila, je jeho neustálá aktuálnost a také nenahraditelná úloha RB v mezinárodním
prostředí. Samotné téma reformy RB je celkem dost časté v mezinárodních debatách, a
proto jsem se rozhodla podívat se na téma reformy z pohledu legitimity. V současné době
Rada bezpečnosti prožívá krizi legitimity, a proto má takto mnou pojaté téma reformy RB
význam.
Předpokládaný cíl
Cílem mé práce bude vymezení konkrétních možností reformy a posouzení jejich
dopadů na legitimitu RB OSN.
Metodologie práce
Z metodologického hlediska pro svou práci volím obsahovou analýzu. Na základě
jednotlivých reformních návrhů definují konkrétní možnosti reformy (např. rozšíření počtu
stálých/nestálých členů, zvýšení transparentnosti rozhodování, změny v právu veta, atd.).
Následně posoudím jejich možný dopad na současnou míru legitimity Rady bezpečnosti
OSN.
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Základní charakteristika tématu
Rada bezpečnosti OSN je jedním z nejdůležitějších orgánů Organizace spojených
národů. Dle Charty OSN je zodpovědná za udržování světového míru a bezpečnosti a
disponuje rozsáhlými pravomocemi, které mají její cíl naplňovat.
Ve své práci se chci zabývat problematikou reformy Rady bezpečnosti, a to z pohledu
legitimity tohoto orgánu. Rada bezpečnosti se nachází v krizi legitimity, a z tohoto důvodu
se v této práci zaměřím na vymezení možných reformních kroků a posouzení jejích vlivu
na míru legitimity klíčového orgánu OSN.
Předpokládaná struktura práce
Úvod
1) Role Rady bezpečnosti OSN
2) Nároky na RB z hlediska legitimity (definice legitimity v mezinárodních
institucích; které předpoklady jsou pokládány na RB jako na legitimní orgán, a kde
v současné době jsou nedostatky)
3) Možnosti reformy RB
4) Posouzení možných reformních kroků z hlediska legitimity a proveditelnosti
Základní literatura
oficiální texty reformní návrhů (Razaliho návrh, Italský návrh, návrh skupiny G4, návrh
Africké unie a návrh skupiny Uniting for Consensus)
BINDER, Martin a Monika HEUPEL. The Legitimacy of the UN Security Council:
Evidence from Recent General Assembly Debates. International Studies Quarterly. 2015,
59(2), 238-250. ISSN 00208833.
FITZGERALD, Amber. Security Council reform: creating a more representative body of
the entire U.N. membership. Pace International Law Review. 2000, 12(2), 319-365. ISSN
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