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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem autority mezinárodních organizací od konce 

studené války a s nástupem globalizace. Snaží se tak přispět k obecné diskuzi o tom, zda 

autorita mezinárodních organizací od 90. let roste a z jakých důvodů k tomuto možnému 

fenoménu dochází. Pracuje přitom s koncepty autority a koncepty „pooling“ a „delegation“, 

které popisují, jakým způsobem členské státy předávají své pravomoci mezinárodním 

organizacím. Zároveň se práce zaobírá studiem státní suverenity a zásahy do státní suverenity, 

jelikož s nástupem globalizace klesá význam státního teritoria a státní a nestátní aktéři čím dál 

více se souhlasem či nesouhlasem jiných státních aktérů zasahují do jejich suverenity. Tento 

jev se práce snaží ukázat na studiu přijatých rezolucí Rady bezpečnosti OSN mezi lety 1992 až 

2019, ze kterých byly sesbírány a kategorizovány její nástroje podle toho, jakým způsobem 

Rada bezpečnosti zasahuje do státní suverenity členských států a jakou autoritu tedy v danou 

chvíli pojímá. Byl vytvořen dataset z přibližně třetiny rezolucí za dané období (616 rezolucí 

z celkových 1778) – v něm je obsaženo téměř 12 000 nástrojů seřazených do 83 kategorií na 

škále indexu i od 0 do 5 podle toho, jak zasahují do státní suverenity – nástroje s indexem i = 0 

až 3 představovaly především měkké nástroje Rady bezpečnosti a nástroje s indexem i = 4 a 5 

představovaly tvrdé zásahy do státní suverenity ze strany Rady bezpečnosti. Tato data byla 

následně interpretována v čase, aby bylo možné sledovat, zda Rada bezpečnosti OSN využívá 

pravidelněji nástroje více zasahující do státní suverenity či nikoliv – tato hypotéza byla následně 

s interpretací dat potvrzena. 

Abstract 

The goal of this thesis is to contribute to the debate concerning the rise of authority of 

International organizations (IOs) since the end of the cold war. This thesis works with the 

concepts of authority, “pooling” and “delegation” – these concepts describe how member states 

of IOs transmit their powers and competences to international organizations. This thesis deals 

with the study of state sovereignty and intrusiveness into state sovereignty as with the rise of 

globalization the importance of state territory decreases. State and non-state actors more and 

more with or without the consent of state actors interfere with state sovereignty of others. This 

work attempts to show this phenomenon on a study of approved United Nations Security 

Council resolutions between 1992 and 2019. From these resolutions were collected and 

categorized instruments  according to how the Security Council interferes with state sovereignty 



by which it exercises its authority in the international system. A dataset was created consisting 

of approximately the third of all approved resolutions in this period (616 resolutions from 

1778). In this dataset we can find almost 12 000 instruments categorized in 83 categories on the 

scale of index i from 0 to 5 according to how these instruments interfere with state sovereignty. 

Instruments with the index i = 0 to 3 represent soft interference with national sovereignty, 

instruments with index i = 4 and 5 represent heavy interference with national sovereignty. This 

data was then interpreted in the timeline of said period so it was possible to observe if the United 

Nations Security Council really uses instruments that interfere with national sovereignty more 

often and on a heavier scale. This hypothesis was then confirmed. 
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Úvod 

Od konce studené války došlo k výrazné proměně mezinárodního řádu. Tato proměna 

byla do jisté míry způsobena nejen koncem soupeření mezi Sovětským svazem a Spojenými 

státy americkými, ale také nástupem globalizace. Svět je od 90. let s rapidním technologickým 

vývojem stále vice propojen ve všech možných sférách – především v komunikačních, 

ekonomických a bezpečnostních a hranice států s propojením státních i nestátních aktérů často 

klesají na významu. Suverénní státy jsou na sobě také silně závislé, jelikož čelí komplexním 

globálním problémům, které nejsou schopny vyřešit samy. 

S nástupem globalizace můžeme ve světě pozorovat fenomén nárůstu počtu a vlivu 

mezinárodních organizací, starší mezinárodní organizace popřípadě prochází rozšířeními či 

reformami, aby byly schopné reflektovat proměnu mezinárodního prostředí. Můžeme sledovat 

nárůst vzájemné závislosti mezinárodních organizací a jejich členských států a zároveň také 

nárůst autority mezinárodních organizací a jejich zapojení do mezinárodního dění. Autorita 

mezinárodních organizací vzrůstá s tím, jak státní aktéři často mezinárodním organizacím 

předávají své pravomoci a jaké tyto pravomoci jsou. 

Státní aktéři tak činí dvěma způsoby popsanými koncepty „pooling“ a „delegation“ 

spojenými s „principal-agent theory“ mezinárodních vztahů. Koncept „pooling“ představuje, 

jakým způsobem členské státy využívají své veto jakožto suverenní aktéři při rozhodovacích 

procesech, přičemž každá organizace využívá rozdílné rozhodovací procesy při přijímání 

rozhodnutí. Koncept „delegation“ hodnotí, jaké pravomoce státní aktéři předávají přímo 

mezinárodním organizacím, které následně mohou tyto pravomoce uplatňovat do jisté míry dle 

svého uvážení (ovšem pod kontrolou státních aktérů). 

Důležité je ovšem především, jakým způsobem mezinárodní organizace s touto autoritou 

nakládají. Od 90. let je stále více studován koncept státní suverenity a jak státní a nestátní aktéři 

(tedy i mezinárodní a nestátní organizace) zasahují do státní suverenity jiného státu. Zásah do 

státní suverenity můžeme definovat jako situaci, kdy jiný aktér narušuje výkon exkluzivní moci 

státu nad jeho vlastním územím či ovlivňuje rozhodování vnitřních aktérů. S nástupem 

globalizace se v akademické sféře obecně předpokládá, že tento trend zásahů do státní 

suverenity ze strany mezinárodních organizací stoupá a tím pádem stoupá i jejich autorita – 

tomuto fenoménu se věnovali autoři jako Kenneth Abbot a Duncan Snidal ve článku Why States 
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Act through Formal International Organizations1, Darren Hawkins a kolektiv v knize 

Delegation and Agency in International Organizations2 nebo Liesbet Hooghe a Gary Marks, se 

článkem  Delegation and pooling in international organizations3 a mnoho, mnoho dalších. 

Jednou z nejprominentnějších mezinárodních organizací je Organizace spojených národů 

(dále také OSN či Organizace) v čele s jejím výkoným orgánem Radou bezpečnosti OSN (dále 

také RB OSN či Rada bezpečnosti) s jejími pěti stálými členy. OSN jako největší mezinárodní 

organizace v historii v podstatě představuje a reprezentuje od konce druhé světové války 

mezinárodní řád a mezinárodní komunitu. Zcela logicky proto můžeme předpokládat, že pokud 

autorita mezinárodních organizací stoupá, pak tento jev můžeme pozorovat především v OSN. 

Otázka tedy zní: Pokud autorita mezinárodních organizací od 90. let roste, projevuje se tento 

trend také v Radě bezpečnosti OSN a pokud ano, jakým způsobem? 

Rada bezpečnosti představuje unikátní těleso mezinárodních vztahů. Složená z pěti 

stálých členů s právem veta a s deseti měnícími se nestálými členy reprezentuje mezinárodní 

komunitu v bezpečnostních otázkách a v tom, jakým způsobem se světové společenství staví 

k mnoha problémům globální doby. Pravomoci Rady bezpečnosti přitom v Chartě OSN nejsou 

příliš specifikovány. RB OSN sama rozhoduje o tom, jakým způsobem se postaví ke svému 

úkolu – ochraně mezinárodního míru a bezpečnosti. Rozhodnutí přijímá pomocí svých rezolucí, 

které často obsahují nástroje, jež zasahují do státní suverenity. Můžeme v nich nalézt verbální 

i neverbální nástroje s různou intenzitou zásahů do státní suverenity – od žádosti ke 

generálnímu tajemníkovi OSN, pochvaly státního aktéra za jeho kroky přes vyslání 

pozorovatelské mise po udělení mandátu členským státům ke kolektivní akci proti státnímu či 

nestátnímu aktérovi. Všechny státy kromě pěti stálých členů se přitom se vstupem do 

                                                         

1 ABBOTT, Kenneth W. a Duncan SNIDAL, 1998. Why States Act through Formal International 

Organizations. Journal of Conflict Resolution [online]. 42(1), 3-32 [cit. 2021-04-14]. ISSN 0022-0027. Dostupné 

z: doi:10.1177/0022002798042001001 

2 NIELSON, Daniel L. a Michael J. TIERNEY, HAWKINS, Darren G. a David A. LAKE, ed., 

2006. Delegation and Agency in International Organizations [online]. 1. United Kingdom: Cambridge 

University Press [cit. 2021-04-14]. ISBN 9780511491368. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511491368 

3 HOOGHE, Liesbet a Gary MARKS, 2015. Delegation and pooling in international organizations. The 

Review of International Organizations [online]. 10(3), 305-328 [cit. 2021-04-14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: 

doi:10.1007/s11558-014-9194-4 
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Organizace v podstatě vzdávají svého individuálního veta nad rozhodnutím Rady bezpečnosti 

a vystavují se tak potenciálnímu riziku, že její rozhodnutí naruší jejich vlastní státní suverenitu. 

Na využívání a kreativitě jednotlivých nástrojů by se tak v teorii dalo dobře prezentovat, 

jakou autoritu Rada bezpečnosti OSN pojímá v současném mezinárodním řádu. V rámci studia 

Rady bezpečnosti jsem přitom k mému překvapení nenašla žádnou práci, která by se věnovala 

nástrojům v přijatých rezolucích RB OSN mezi lety 1992 až 2019, tedy od konce studené války. 

Rozhodla jsem se tedy provést svůj vlastní výzkum a kategorizovala jsem nástroje využité 

v přijatých rezolucích Rady bezpečnosti OSN ve zmíněném období podle toho, jakým 

způsobem zasahují do státní suverenity. Cíl výzkumné práce zní: „Jaké nástroje byly využívány 

Radou bezpečnosti OSN v přijatých rezolucích v letech 1992 až 2019?“  

Tato práce zároveň předpokládá, že autorita mezinárodních organizací vzhledem 

k proměně světového řádu od konce studené války vzrostla – a tato autorita je v práci měřena 

právě nárůstem nástrojů, které zasahují do státní suverenity. Hypotéza práce proto zní: „Od 

konce studené války ve schválených rezolucích Rady bezpečnosti OSN došlo k nárůstu užití 

nástrojů, které výrazně zasahují do státní suverenity.“ 

V práci jsem sesbírala data z operativních částí přibližně třetiny přijatých rezolucí 

v daných letech – celkem se jednalo o 616 rezolucí z celkových 1778 – pracovala jsem přitom 

s využitím primárních zdrojů, tj. se samotnými rezoluci dostupnými v databázích Organizace 

spojených národů. Byl vytvořen dataset s téměř 12 000 nástroji, které jsou rozděleny do 83 

kategorií a následně do spektra podle míry zásahu do státní suverenity – indexu i 0 až 5. Tato 

data byla následně interpretována pomocí grafů, aby bylo možné sledovat využívání 

jednotlivých kategorií nástrojů v průběhu let a skutečně tak potvrdit či vyvrátit, zda Rada 

bezpečnosti skutečně využívá více nástrojů, které zasahují do státní suverenity. 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části je rozpracován teoretický rámec práce, který 

se věnuje především teorii autority mezinárodních organizací, státní suverenitě, zásahům do 

státní suverenity, konceptům „delegation“ a „pooling“ a také Radě bezpečnosti OSN. Dále je 

zde také zmíněné dosavadní studium mezinárodních organizací s rozvedením výše zmíněných 

konceptů a Rady bezpečnosti OSN, včetně studia samotné Rady bezpečnosti a jejích rezolucí. 

Druhá část se věnuje metodologii práce, kde vysvětluji podrobněji sběr dat a následně 

kategorizaci jednotlivých nástrojů RB OSN s vybranými příklady. V poslední části data 
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interpretuji především prostřednictvím grafů a pokouším se také nalézt vysvětlení pro fenomén, 

který popisují.  
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1. Zásahy do státní suverenity a nástroje Rady bezpečnosti OSN 

Studiu mezinárodních organizací a jejich postavení v mezinárodních vztazích se věnovalo 

již mnoho autorů a to především od konce studené války. 90. léta se nesla ve znamení 

optimismu spojeném s globalizací, která vedla ke stále většímu propojování všech sfér lidského 

působení a samozřejmě také k propojování států a jejich agend. 

Z těchto důvodů se od 90. let očekával nárůst vlivu mezinárodních organizací a stejně tak 

rozšíření jejich působnosti. Organizace spojených národů vyčnívá mezi všemi organizacemi, 

jelikož se jedná o největší instituci svého druhu a zatím největší a nejdéle působící lidský pokus 

sdružovat mezinárodní aktéry (především státy) na jedné platformě. Centrem rozhodování se 

stala Rada bezpečnosti OSN složená z pěti stálých členů. Rozhodnutí a rezoluce Rady 

bezpečnosti jsou také jako jediné v Organizaci právně vymahatelné a mnohdy zasahují do státní 

suverenity. Toto uspořádání vychází z Charty OSN a projektuje, jakou autoritu RB OSN pojímá 

v mezinárodních vztazích.  

1.1. Autorita mezinárodních organizací a státní suverenita 

V akademické sféře můžeme vidět nárůst zájmu o mezinárodní organizace a jejich 

autoritu právě od 90. let, kdy svět pozoroval vznik nových mezinárodních organizací, 

rozšiřování agend starých organizací, popřípadě jejich reformu.4 Hlavním důvodem pro tento 

nárůst aktivity mezinárodních organizací, byly konec studené války a globalizace. Ve světě 

dochází k integraci – propojování politických a ekonomických rozhodnutí státních i nestátních 

aktérů, urychlil se pohyb kapitálu, osob, ideálů, dochází k rychlému sdílení technologických 

výdobytků a rapidnímu nárůstu komunikace a její rychlosti. Všechny tyto prvky vedou k tomu, 

že státní aktéři mnohdy nedokáží efektivně reagovat na dění uvnitř a mimo svých hranic.5 To 

vše vede k vzájemné závislosti státních a nestátních aktérů.6 Význam teritoria klesá a státní 

                                                         

4 ABBOTT, Kenneth W. a Duncan SNIDAL, 1998. Why States Act through Formal International 

Organizations. Journal of Conflict Resolution [online]. 42(1), 3-32 [cit. 2021-04-14]. ISSN 0022-0027. Dostupné 

z: doi:10.1177/0022002798042001001 

5 BOSWELL, TERRY a DIMITRIS STEVIS, 1997. Globalization and International Labor 

Organizing. Work and Occupations [online]. 24(3), 288-308 [cit. 2021-04-15]. ISSN 0730-8884. Dostupné z: 

doi:10.1177/0730888497024003003 

6 KEOHANE, Robert O. a Joseph S. NYE, 2000. Globalization: What's New? What's Not? (And So 

What?). Foreign Policy [online]. (118) [cit. 2021-04-15]. ISSN 00157228. Dostupné z: doi:10.2307/1149673 



6 

 

aktéři jsou nuceni spolupracovat, aby zvládli globální problémy a zároveň aby si zachovali 

politickou autonomii – tato spolupráce se mnohdy děje právě na poli mezinárodních organizací, 

což vedlo k nárůstu jejich autority.7 

S nástupem globalizace a nárůstem autority mezinárodních organizací se proto státy 

vystavují narušení vlastní státní suverenity. Je to právě státní suverenita, která je přímo spjata 

s teritoriem státu – mj. například podle definice státní suverenity Arthura A. Steina, kterou 

využil ve svém článku Constrained Sovereignty: The Growth of International Intrusiveness – 

„státy mají přímou a exklusivní moc nad svým územím a uvnitř těchto území se rozhodují pouze 

na základě rozhodnutí vnitřních aktérů.“ (originál: “States are territorial entities with exclusive 

rights of control within their territorial domains (…) Sovereignty confers what came to be 

called self-determination, the ability to govern internally solely according to the preferences of 

domestic actors.”)8  

Ačkoliv zásahy do státní suverenity nejsou ničím novým, v rámci posledního století a 

v rámci nástupu globalizace došlo k stále větším zásahům do vnitřních záležitostí států s jejich 

souhlasem, ať už z ekonomických a bezpečnostních či informačních důvodů.9 K zásahům do 

suverenity států ovšem nedochází jen s jejich souhlasem – ať už hovoříme o koordinovaném 

nátlaků ze strany mezinárodního společenství nebo k problémům spojenými s globalizací 

(nárůst organizovaného zločinu, globální terorismus aj.). 

Podíváme-li se blíže na dobrovolné a nedobrovolné zásahy do státní suverenity, můžeme 

je definovat podle státní suverenity samotné – koncept zásahu do státní suverenity (v této práci 

pojmenován jako „intrusiveness”) představuje zásah ze strany nestátního či státního aktéry 

(popřípadě skupiny státních či nestátních aktérů), kterým narušuje výlučnou moc státu nad jeho 

vlastním územím, či přímo ovlivňují rozhodnutí státních aktérů – tento zásah přitom může mít 

                                                         

7 REINALDA, Bob a Bertjan VERBEEK, 1998. Autonomous Policy Making By International 

Organisations [online]. 1. London: Routledge [cit. 2021-04-15]. ISBN 9780203450857. Dostupné z: 

doi:10.4324/9780203450857, str. 17-18 

8 STEIN, Arthur A.,Constrained Sovereignty: The Growth of International Instrusiveness, 2001. 

ROSECRANCE, Richard. The New Great Power Coalition: Toward a World Concert of Nations: In The New 

Great Power Coalition: Toward a World Concert of Nations, Edited by Richard Rosecrance. New York: 

Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2001. [online]. 1. New York: Rowman & Littlefield, s. 261-281 [cit. 

2021-04-16]. ISBN 978-0742510081. Dostupné z: http://www.grandstrategy.net/Articles-

pdf/gt_power_coalition-13-constrained_sov.pdf, str. 262-263 

9 Tamtéž, str. 277 

http://www.grandstrategy.net/Articles-pdf/gt_power_coalition-13-constrained_sov.pdf
http://www.grandstrategy.net/Articles-pdf/gt_power_coalition-13-constrained_sov.pdf
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mnoho podob, od vytvoření diplomatického nátlaku, přes ekonomický nátlak až po fyzické 

narušení státní suverenity. Současný mezinárodní režim definovaný globalizací je například 

podle Stephena D. Krasnera unikátní oproti předchozím režimům, ve kterých docházelo 

k zásahu do státní suverenity, právě tím, že čím dál více je státní suverenita narušena činností 

mezinárodních a nestátních organizací. Jako příklady můžeme uvést stále více se rozvíjející 

Evropskou unii nebo některé vojenské intervence s mandátem Rady bezpečnosti OSN, 

například na Haiti nebo v Kuvajtu.10 Tyto zásahy do státní suverenity by mnohdy nebyly možné 

právě bez autority, kterou mezinárodní organizace pojímají. 

Jedni z prvních, kdo se pokoušel vysvětlit nárůst autority mezinárodních organizací, byli 

Kenneth Abbot a Duncan Snidal v jejich článku Why States Act through Formal International 

Organizations, ve kterém vysvětlovali, proč státy preferují mezinárodní řešení právě skrze 

organizace, než skrze decentralizované jednání. Hlavními důvody podle nich jsou především 

snahy států řešit efektivně strukturální a komplexní problémy moderního světa centrálně, ale 

přesto nezávisle. Centrální řešení pro ně znamená zjednodušení spolupráce s ostatními 

mezinárodními aktéry a propojení různých problematických sfér – přesně to se odehrává 

například na poli OSN, Evropské unie nebo například Organizace amerických států a dalších 

mezinárodních organizací. Ve stejnou chvíli si ovšem jednotlivé státy ponechávají svou 

nezávislost, protože rozhodnutí v těchto organizacích závisí na jejich vůli (prostřednictvím 

rozhodovacích procesů, finančních příspěvků atd.) a pouze tato vůle rozhodnutí mezinárodních 

organizací legitimizuje.11 

Jejich teorie (proč státy jednají skrze mezinárodní organizace) se opírá o mnoho teorií 

mezinárodních vztahů, především o racionalismus a institucionalismus, nicméně jak sami 

v článku tvrdí: „Žádný z jednotlivých přístupů nedokáže adekvátně vysvětlit, proč státy 

využívají mezinárodní organizace, každý z nich má ovšem v sobě důležitý aspekt mezinárodních 

vztahů.“12  

                                                         

10 KRASNER, Stephen D., 2001. Abiding Sovereignty. International Political Science 

Review [online]. 22(3), 229-251 [cit. 2021-5-2]. ISSN 0192-5121. Dostupné z: doi:10.1177/0192512101223002 

11 ABBOTT, Kenneth W. a Duncan SNIDAL, 1998. Why States Act through Formal International 

Organizations. Journal of Conflict Resolution [online]. 42(1), 3-32 [cit. 2021-04-14]. ISSN 0022-0027. Dostupné 

z: doi:10.1177/0022002798042001001 

12 Tamtéž, str. 8 
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Kvůli globalizaci státy řeší problémy a své agendy skrze mezinárodní organizace 

především proto, že samy by nebyly schopné tyto problémy zvládnout stejně efektivně. 

Mezinárodní organizace pro ně představují způsob jak prohloubit mezistátní komunikaci, jak 

konzultovat své kroky nejen s ostatními státy, ale také s experty. Mnoho mezinárodních 

organizací také podporuje kroky státních aktérů a nabízí například finanční zázemí pro rozvoj 

státu, technickou nebo materiální pomoc. Mezinárodní organizace představují nezaujaté 

mediátory v konfliktu, jsou neutrální v poskytování informací, mohou být důvěrníky států. 

Především také reprezentují mezinárodní komunitu. 

V neposlední řadě mohou státy skrze mezinárodní organizace přímo jednat a dosáhnout 

tak svých zájmů, popřípadě utvářet mezinárodní normy a diskurz. Menší státy tak mohou 

postupovat nad rámec svých reálných možností a velké státy mohou delegovat jeden zájem na 

mezinárodní organizace a unilaterálně věnovat větší úsilí důležitějším agendám.13 

Základním důvodem, proč tedy státy využívají mezinárodních organizací, je globalizace 

a nutnost zvládat problémy kolektivně. S tímto článkem probíhá od 90. let diskuze nad tím, 

jakým způsobem tedy státy využívají mezinárodní organizace a jak v jejich prostředí operují. 

Debatu rozvířily také události 90. let například ve Rwandě a Jugoslávii, kdy mezinárodní 

organizace (především OSN) nebyly schopné adekvátně zareagovat.  

V roce 2006 vyšla v nakladatelství Cambridge kniha Darrena Hawkinse a kolektivu 

Delegation and Agency in International Organizations, která se soustředila především na dva 

aspekty vztahu státních aktéru a mezinárodních organizací – tzv. „delegation“ a „pooling“, a 

to pomocí teorie mezinárodních vztahů „principal-agent theory“. Tato teorie ve skrze tvrdí, že 

mezinárodní organizace jsou různě odpovědné státním aktérům a právě koncepty „delegation“ 

a „pooling“ určují do jaké míry, protože mezinárodní organizace lze brát také jako suverénní 

aktéry, kteří následují své zájmy (většinou se tak děje skrze administrativní/byrokratická tělesa 

těchto organizací – Sekretariát OSN, Evropská komise atd.) a různé organizace vyžadují různý 

stupeň těchto konceptů.14 

                                                         

13 Tamtéž 

14 NIELSON, Daniel L. a Michael J. TIERNEY, HAWKINS, Darren G. a David A. LAKE, ed., 

2006. Delegation and Agency in International Organizations [online]. 1. United Kingdom: Cambridge 
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Koncept „delegation“ představuje, delegaci pravomocí a především autority od státních 

aktérů na mezinárodní organizace. Děje se tak na krátkou dobu a musí existovat možnost tuto 

pravomoc zvrátit – většinou podle předem daných kodifikovaných standardů. Mezinárodní 

organizace mají v této situaci určitou míru autonomie a implementují konkrétní kroky dle svého 

uvážení (s předem danými restrikcemi), jejich kroky jsou ovšem kontrolovány.15 

Koncept „pooling“ se dá vztáhnout na mnoho interakcí mezi státními aktéry a 

mezinárodními organizacemi – například na alokování finančních zdrojů nebo dalších zdrojů 

pro mezinárodní organizace, které s nimi následně nakládají dle svého uvážení, nebo například 

na sdílení výzkumu národních institucí atd.16 V rámci dalšího výzkumu vztahu mezinárodních 

organizací a státních aktérů ovšem mnoho autorů začalo tento koncept využívat v kontextu 

rozhodovacích procesů, jakými státní aktéři určují kroky mezinárodních organizací a tedy 

jakým způsobem státní aktéři „poolují“ státní suverenitu a vytvářejí tak možnost kolektivního 

rozhodování – vzdávají se možnosti svého veta, jaké by obvykle měli při akci mimo 

mezinárodní organizace.17 

Jedná se především o Liesbeta Hooghe a Garyho Markse, kteří svým článkem  Delegation 

and pooling in international organizations z roku 2014 navázali na práci dalších autorů v 90. 

letech a první dekádě 21. století – například na Keohaneho a Hoffmanna z roku 199118, 

Andrewa Moravczika a jeho práce The choice for Europe  social purpose and state power from 

Messina to Maastricht z roku 199819 či Davida Lakea v jeho práci Delegating divisible 

                                                         

University Press [cit. 2021-04-14]. ISBN 9780511491368. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511491368 

15 Tamtéž, str. 7-8 

16 ABBOTT, Kenneth W. a Duncan SNIDAL, 1998. Why States Act through Formal International 

Organizations. Journal of Conflict Resolution [online]. 42(1), 3-32 [cit. 2021-04-14]. ISSN 0022-0027. Dostupné 

z: doi:10.1177/0022002798042001001 

17 LAKE, David A., 2007. Delegating divisible sovereignty: Sweeping a conceptual minefield. The 

Review of International Organizations [online]. 2(3), 219-237 [cit. 2021-04-14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: 

doi:10.1007/s11558-007-9012-3 

18 Keohane, R., & Hoffmann, S. (1991). Institutional change in Europe in the 1980s. In R. O. Keohane & S. 

Hoffmann (Eds.), The new European community: Decisionmaking and institutional change (pp. 1–40) Boulder: 

Westview Press. Citováno v HOOGHE, Liesbet a Gary MARKS, 2015. Delegation and pooling in international 

organizations. The Review of International Organizations [online]. 10(3), 305-328 [cit. 2021-04-14]. ISSN 1559-

7431. Dostupné z: doi:10.1007/s11558-014-9194-4 

19 Moravcsik, A. (1998). The choice for Europe: Social purpose and state power from Messina to Maastricht. 

Ithaca: Cornell University Press. Citováno v HOOGHE, Liesbet a Gary MARKS, 2015. Delegation and pooling 
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sovereignty: Sweeping a conceptual minefield z roku 200720. Hooghe a Marks se pokoušeli 

empiricky tyto koncepty využít k určení autority jednotlivých mezinárodních organizací.21 

Je to často právě autorita mezinárodních organizací, která je hlavním zájmem akademiků. 

To, jakým způsobem státy delegují své pravomoci mezinárodním organizacím, jakým 

způsobem se účastní rozhodovacího procesu a jak dané organizace tyto pravomoci využívají, 

je právě to, co nejvíce určuje autoritu mezinárodních organizací a jak ji mohou praktikovat, 

protože se tím státní aktéři často vzdávají části své státní suverenity nebo se vystavují riziku, 

že mezinárodní organizace tuto suverenitu naruší.  

Převezmeme-li definici autoritu Davida Lakea, se kterou operovali právě Hooghe a 

Marks, můžeme autoritu definovat jako „sociální kontrakt, ve kterém regulátor poskytuje 

politický řád výměnou za souhlas těch, kteří jsou regulováni, a zároveň poskytuje pravidla pro 

zachování tohoto řádu.“ (originál: “Social contract in which a governor provides a political 

order of value to a community in exchange for compliance by the governed with the rules 

necessary to produce that order.”)22 Tato autorita je tzv. legální autoritou – jedním z typů 

autority, které stanovil Max Weber, a která je daná normami a pravidly (většinou 

kodifikovanými) a tedy uznávaná jako autorita.23 Tato pravidla jsou často praktikována právě 

skrze koncepty „delegation“ a „pooling“ a pomáhají tak teoreticky měřit autoritu 

                                                         

in international organizations. The Review of International Organizations [online]. 10(3), 305-328 [cit. 2021-04-

14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: doi:10.1007/s11558-014-9194-4 

20 LAKE, David A., 2007. Delegating divisible sovereignty: Sweeping a conceptual minefield. The 

Review of International Organizations [online]. 2(3), 219-237 [cit. 2021-04-14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: 

doi:10.1007/s11558-007-9012-3 

21 HOOGHE, Liesbet a Gary MARKS, 2015. Delegation and pooling in international organizations. The 

Review of International Organizations [online]. 10(3), 305-328 [cit. 2021-04-14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: 

doi:10.1007/s11558-014-9194-4 

22 LAKE, David A., 2007. Delegating divisible sovereignty: Sweeping a conceptual minefield. The 

Review of International Organizations [online]. 2(3), 219-237 [cit. 2021-04-14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: 

doi:10.1007/s11558-007-9012-3 Citováno v HOOGHE, Liesbet a Gary MARKS, 2015. Delegation and pooling 

in international organizations. The Review of International Organizations [online]. 10(3), 305-328 [cit. 2021-04-

14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: doi:10.1007/s11558-014-9194-4, str. 307 

23 SPENCER, Martin E., 1970. Weber on Legitimate Norms and Authority. The British Journal of 

Sociology [online]. 21(2), pp. 123-134 [cit. 2021-04-14]. ISSN 00071315. Dostupné z: doi:10.2307/588403, str. 

123-124 
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mezinárodních organizací.24 Část autority ovšem požívají mezinárodní organizace taktéž proto, 

že jsou z podstaty byrokratickými a odbornými tělesy, které neutrálně vykonávají, popřípadě 

reprezentují normy v mezinárodních vztazích. Tato autorita je většinou prezentována skrze 

administrativní tělesa těchto organizací (Sekretariát OSN či Evropská komise), popřípadě skrze 

tělesa výkonná (mírové jednotky OSN).25 

1.2. Rada bezpečnosti OSN a její dosavadní studium  

Rada bezpečnosti OSN představuje výkonný orgán Organizace spojených národů, který 

je složený z patnácti států, z nichž pět států – nejdůležitější vítězové druhé světové války – jsou 

stálí členové držící právo veta. Úkolem Rady bezpečnosti je dle Charty OSN reagovat na 

situace, které mohou ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost. RB OSN také představuje jediný 

orgán Organizace, jehož rezoluce jsou závazné a v určitých případech právně vymahatelné – 

toto uspořádání vychází z Charty OSN.26 V praxi Rada bezpečnosti svými rozhodnutími 

v podstatě reprezentuje celou mezinárodní komunitu v bezpečnostních otázkách. 

Co je ovšem zajímavé, tak pravomoci RB OSN k udržení míru a bezpečnosti nejsou příliš 

pevně stanovené. Radě bezpečnosti jsou v Chartě OSN věnovány veskrze tři kapitoly – Kapitola 

V ustanovující její fungování a Kapitoly VI a VII, které určují řešení sporů a situací ohrožující 

mezinárodní mír a bezpečnost. Kapitola VI řeší poklidné řešení sporů, Kapitola VII akce při 

ohrožení míru, porušení míru a činech útočných. Konkrétněji jsou její pravomoci stanoveny 

především ve článcích 40, 41, 42 a 43 Kapitoly VII za situací, které ohrožují mezinárodní mír 

a bezpečnost, nicméně ani zde se nejedná o žádné konkrétní formulace vyjma „úplné nebo 

částečné přerušení hospodářských styků, spojů železničních, námořních, leteckých, poštovních, 

telegrafních rádiových a jiných, jakož i přerušení styků diplomatických“ a že Rada bezpečnosti 

„… může podniknout takové akce leteckými, námořními nebo pozemními silami, jaké považuje 

za nutné k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. Takové akce mohou 

                                                         

24 HOOGHE, Liesbet a Gary MARKS, 2015. Delegation and pooling in international organizations. The 

Review of International Organizations [online]. 10(3), 305-328 [cit. 2021-04-14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: 

doi:10.1007/s11558-014-9194-4, str. 307 

25 BARNETT, Michael N. a Martha FINNEMORE, 1999. The Politics, Power, and Pathologies of 

International Organizations. International Organization [online]. 53(4), 699-732 [cit. 2021-04-15]. ISSN 0020-

8183. Dostupné z: doi:10.1162/002081899551048 

26 TALMON, Stefan, 2005. The Security Council as World Legislature. American Journal of 

International Law [online]. 99(1), 175-193 [cit. 2021-5-3]. ISSN 0002-9300. Dostupné z: doi:10.2307/3246097 
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zahrnovat demonstrace, blokádu a jiné operace leteckými, námořními nebo pozemními silami 

členů Organizace spojených národů.“27 V praxi Rada bezpečnosti využívala relativně mnoho 

nástrojů zasahujících do státní suverenity, jak uvidíme dále, zřejmě nejtvrdšími a 

nejprominentnějšími ovšem zůstávají právě kroky přímo zmíněné v Chartě OSN – sankce, 

embarga, popřípadě udělení mandátu členským státům ke kolektivní vojenské akci – a také 

využívání mírových jednotek OSN, které představují fyzickou ozbrojenou přítomnost 

Organizace na území členských států. Poprvé byly tyto jednotky použity jako ozbrojené těleso, 

které mělo stát mezi státními aktéry a dohlížet na dodržování příměří, během Suezské krize 

v roce 1956 a za celou dobu historie Organizace fungovalo ve světě kolem 70 jejích mírových 

misí. Od doby jejich vzniku se ovšem jejich koncept výrazně proměnil – především v reakci na 

světové události a selhání Organizace a mezinárodního společenství v 90. letech. Současné 

mírové mise Organizace jsou strukturované pro komplexnější mise, které operují v poli 

mnohem delší dobu a jejich cílem je přispívat k dlouhodobějšímu budování stabilní situace 

v konfliktních oblastech. Mandáty misí jsou mnohem robustnější a jejich velikost byla oproti 

předchozím dekádám mnohonásobně navýšena.28 

Kromě těchto nástrojů se Rada bezpečnosti podílí na fungování OSN – volí společně 

s Valným shromážděním generálního tajemníka a doporučuje Valnému shromáždění přijetí 

států do Organizace a také volí soudce Mezinárodního soudního dvora.29 Jinak ovšem její 

pravomoci upravené nejsou – kroky, jaké vykoná, jsou čistě na uvážení 15 států, které jsou 

v dané chvíli jejími členy. 

V souvislosti s očekávaným nárůstem autority mezinárodních organizací od 90. let by se 

takový nárůst měl jistě uskutečnit právě skrze Radu bezpečnosti. Nárůst této autority bychom 

měli mít možnost sledovat skrze nástroje, které využívá, jelikož nejsou nijak pevně stanoveny. 

Kreativita a autorita těchto nástrojů je mj. závislá právě na tom, jakou autoritu RB OSN požívá 

                                                         

27 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, b.r. Charta Organizace spojených národů a Statut 

mezinárodního soudního dvora. In: Informační centrum OSN v Praze [online]. Praha: Informační centrum OSN 

v Praze, 1945 [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta-OSN-2019.pdf, 

Kapitola VII, články 41 a 42 

28 UNITED NATIONS PEACEKEEPING, n.d. OUR HISTORY. In: United Nations Peacekeeping 

[online]. New York: United Nations [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: https://peacekeeping.un.org/en/our-history 

29 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, b.r. Charta Organizace spojených národů a Statut 

mezinárodního soudního dvora. In: Informační centrum OSN v Praze [online]. Praha: Informační centrum OSN 

v Praze, 1945 [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta-OSN-2019.pdf, 

Kapitola VII 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta-OSN-2019.pdf
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta-OSN-2019.pdf
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mezi státními aktéry a především mezi jejími členy, protože se členové vystavují riziku, že 

rozhodnutí Rady bezpečnosti může oslabit jejich státní suverenitu, popřípadě může v těchto 

otázkách nastavit precedenty do budoucna. Cílem této práce je přispět právě k debatě o autoritě 

tohoto tělesa. 

Kromě této práce se Radou bezpečnosti zabývalo nespočet autorů, jsou zde zmíněni pouze 

někteří. Jistá unikátnost Rady bezpečnosti a její postavení na mezinárodní sféře přitahovala 

pozornost mnoha akademiků, kteří se zaměřovali především na její nástroje, její legitimitu a 

také její možnosti reformy. Například vnitřnímu uspořádání Rady bezpečnosti, vetu a případné 

reformě RB OSN se věnovali Ville Lättilä a Aleksi Ylönen, kteří pohlíželi například na nízkou 

reprezentaci některých kontinentů.30 Podobně se reformě věnovala také Amber Fitzgerald, která 

shrnula obecné problémy Rady bezpečnosti a její návrhy na reformu.31 Brian Cox se věnoval 

legitimitě RB OSN a problematice jejího současného uspořádání, také kvůli nízké 

reprezentativnosti celkového mezinárodního systému.32 Reformě se autoři věnovali také 

z pohledu konkrétních státních aktérů či komunit – Benjamin McQueen například shrnul 

pohledy muslimských zemí na reformu Organizace a Rady bezpečnosti.33 

Akademici se také věnovali vztahům Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti. 

Martin Binder a Monika Heupel publikovali článek The Legitimacy of the UN Security Council: 

Evidence from Recent General Assembly Debates, kde sledovali, jak Valné shromáždění OSN 

a členové OSN na RB OSN pohlížejí – mnohdy jako na orgán s nízkou legitimitou (především 

                                                         

30 LÄTTILÄ, Ville a Aleksi YLÖNEN, 2019. United Nations Security Council Reform Revisited: A 

Proposal. Diplomacy & Statecraft [online]. 30(1), 164-186 [cit. 2021-04-15]. DOI: 

10.1080/09592296.2019.1557423. ISSN 0959-2296. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09592296.2019.1557423 

31 FITZGERALD, Amber, 2000. Security Council Reform: Creating a More Representative Body of the 

Entire U.N. Membership. Pace International Law Review [online]. September 2000, 12(2), 319-365 [cit. 2021-

04-15]. Dostupné z: https://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol12/iss2/5/ 

32 COX, Brian, 2009. United Nations Security Council Reform: Collected Proposals and Possible 

Consequences. South Carolina Journal of International Law and Business [online]. Columbia, United States: 

University of South Carolina School of Law, 6(1), 89-128 [cit. 2020-06-26]. ISSN ISSN:1936-4334. Dostupné z: 

https://scholarcommons.sc.edu/scjilb/vol6/iss1/4/ 

33 MACQUEEN, Benjamin, 2018. Muslim States and Reform of the United Nations Security 

Council. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) [online]. 4(3), 47-64 [cit. 2021-04-15]. ISSN 

1937-0679. Dostupné z: doi:10.1080/19370679.2010.12023161 
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díky jejímu zastoupení a způsobu rozhodování).34
 Antoinette Scherz a Alain Zysset 

argumentovali, že legitimita Rady bezpečnosti vychází z naplňování jejích funkcí a že se tyto 

funkce v průběhu let rozšířily – kromě ochrany mezinárodního míru a bezpečnosti Rada přijala 

za svou základní agendu také ochranu lidských práv. Kromě toho se zaměřovali také na 

efektivitu některých jejích rozhodnutí.35 

Samotným rezolucím RB OSN se taktéž věnovalo mnoho autorů, mj. v otázce 

tematického a geografického zaměření rezolucí – Rossana Deplano se ve své knize The 

Strategic Use of International Law by the United Nations Security Council An Empirical Study 

věnovala sedmdesáti letům fungování Rady bezpečnosti, jejím pravomocem (legislativním i 

výkonným) z hlediska mezinárodního práva. V této práci získala dat z téměř 2 200 rezolucí, ze 

kterých se pokusila zjistit, jaké jsou vzájemné vztahy RB OSN a mezinárodního práva – jakým 

způsobem interagují.36 Velice podobnému tématu – například tematickému zaměření rezolucí 

se věnovala i ve své práci The Use of International Law by the United Nations Security Council: 

An Empirical Framework for Analysis.37 Z hlediska mezinárodního práva se RB OSN věnoval 

také Alexander Orakhelashvili, který se snažil definovat pozici RB OSN v rámci 

mezinárodního práva s přihlédnutím ke studiu její legitimity.38 

Rezolucím RB OSN se autoři věnovali také nejen z hlediska tématu, ale také z hlediska 

zemí, které byly v těchto rezolucích zmíněny a adresovány. Toto se povedlo Justinovi S. 

                                                         

34 BINDER, Martin a Monika HEUPEL, 2015. The Legitimacy of the UN Security Council: Evidence 

from Recent General Assembly Debates. International Studies Quarterly [online]. 59(2), 238-250 [cit. 2021-04-

15]. DOI: 10.1111/isqu.12134. ISSN 00208833. Dostupné z: https://academic.oup.com/isq/article-

lookup/doi/10.1111/isqu.12134 

35 SCHERZ, Antoinette a Alain ZYSSET, 2020. The UN Security Council, normative legitimacy and the 

challenge of specificity. Critical Review of International Social and Political Philosophy [online]. 23(3), 371-

391 [cit. 2021-04-15]. ISSN 1369-8230. Dostupné z: doi:10.1080/13698230.2019.1565720 

36 DEPLANO, Rossana, 2015. Analysis of Security Council’s Practice. The Strategic Use of International 

Law by the United Nations Security Council [online]. Cham: Springer International Publishing, 2015-6-24, 21-31 

[cit. 2021-04-15]. SpringerBriefs in Law. DOI: 10.1007/978-3-319-21281-4_3. ISBN 978-3-319-21280-7. 

Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-21281-4_3 

37 DEPLANO, Rossana, 2015. The Use of International Law by the United Nations Security Council: An 

Empirical Framework for Analysis. SSRN Electronic Journal [online]. (29), 2085-2112 [cit. 2021-04-15]. DOI: 

10.2139/ssrn.2724444. ISSN 1556-5068. Dostupné z: http://www.ssrn.com/abstract=2724444 

38 ORAKHELASHVILI, A., 2005. The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and 

Application of United Nations Security Council Resolutions. European Journal of International 

Law [online]. 16(1), 59-88 [cit. 2021-04-15]. DOI: 10.1093/ejil/chi103. ISSN 0938-5428. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ejil/article-lookup/doi/10.1093/ejil/chi103 
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Gruenbergovi, který shromáždil data z přibližně 1 800 rezolucí, aby ukázal, ve kterých letech 

bylo schváleno nejvíce rezolucí a které státy byly adresovány nejvíce, který stálý člen použil 

nejvíce vet a které státy byly nejvíce odsuzovány.39 

Nástroje Rady bezpečnosti studoval například Christopher Joyner. Ten zkoumal nástroje, 

které nějakým způsobem zasahovaly do státní suverenity (obzvlášť podle Kapitoly VII Charty 

OSN) – zaměřil se především o sankce a embarga.40 Problémů s těmito nástroji – obzvlášť, 

pokud se jednalo o svým způsobem inovativní záležitosti, například po 11. září 2001 – bylo 

podle Talmona Stefana několik, především s jejich implementací.41 Celkově vývoj Rady 

bezpečnosti po 11. září 2001 přitáhl pozornosti mnoha akademiků. Jayantha Dhanapala 

například studoval celkovou reakci OSN a jejích částí na teroristické útoky z toho dne.42 

Rezoluce 1373 z roku 2001, která byla schválena těsně po útocích na Světové obchodní 

centrum, byla například podle Emilie J. Cardenase problematická, jelikož byla poprvé použita 

moc RB OSN k tomu, aby mohla Rada nakázat všem členským státům určité chování – bojovat 

proti terorismu.43  

Samotným nástrojům RB OSN, které byly využity ve schválených rezolucích se, jak 

můžeme vidět, věnovalo různými způsoby mnoho autorů, nicméně nepodařilo se mi najít 

žádnou práci, která by shrnovala nástroje RB OSN, které by byly použity v alespoň 

části přijatých rezolucích RB OSN mezi lety 1991 a 2019. 

                                                         

39 GRUENBERG, Justin S., 2009. An Analysis of United Nations Security Council Resolutions: Are All 

Countries Treated Equally? Case Western Reserve Journal of International Law [online]. 2009, 41(2), 469-511 

[cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol41/iss2/12/ 

40 JOYNER, Christopher C., 2003. United Nations Sanctions after Iraq: Looking Back to See 

Ahead. Chicago Journal of International Law [online]. 2003, 4(2), 329-353 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol4/iss2/7/ 

41 TALMON, Stefan, 2005. The Security Council as World Legislature. The American Journal of 

International Law [online]. 99(1), 175-193 [cit. 2021-04-15]. DOI: 10.2307/3246097. ISSN 00029300. Dostupné 

z: https://www.jstor.org/stable/3246097?origin=crossref 
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43 CÁRDENAS, Emilio J., 2004. The United Nations Security Council's Quest for 

Effectiveness. Michigan Journal of International Law [online]. University of Michigan Law School, 25(4), 
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2. Metodologie při hodnocení a kategorizaci nástrojů RB OSN 

V následující části práce popíši základní metodologii při výzkumu nástrojů RB OSN. 

Nejdříve uvedu základní použité metody a následně představím kategorizaci nástrojů a několik 

jejich příkladů. 

Pro změření nárůstu autority RB OSN je nutné si nejdříve stanovit základní koncepty, se 

kterými tato práce operuje. Jedná se celkem o pět hlavních konceptů a to: státní suverenita (state 

sovereignty), autorita (authority), „pooling“, „delegation“ a zásah do státní suverenity 

(„intrusiveness“). Definice těchto konceptů lze nalézt v teoretické části. Nejdůležitější 

koncepty, které přímo využívám ke kategorizaci nástrojů Rady bezpečnosti OSN jsou státní 

suverenita a zásahy do státní suverenity.  

Tato práce přímo vychází z předpokladu, že autorita Rady bezpečnosti OSN vychází 

z toho, jak moc nástroje, které využívá v přijatých rezolucích, zasahují do státní suverenity. 

Nástroje RB OSN byly kategorizovány podle toho, zda zasahují do státní suverenity dle definice 

podle Arthura A. Steina, či nikoliv. Mezi zásahy do státní suverenity proto v této práci řadíme 

všechny kroky a nástroje Rady bezpečnosti, které nějakým způsobem (verbálně či fakticky) 

zasahují do suverenity státu přímo či nepřímo.  

Jako přímý zásah do státní suverenity definujeme užití takového nástroje RB OSN, který 

je aplikován přímo na území daného státního aktéra, popřípadě verbálně míří na výkon státu 

jeho suverenity na jeho vlastním území nebo tento výkon aktivně vstupuje do státní suverenity 

jiného aktéra – verbálně se vyjadřuje (například chválí či odsuzuje) k exekutivním, jurisdikčním 

a výkonným krokům státního aktéra na jeho území, které státní aktér podnikl z vlastní vůle. 

Jako příklad můžeme uvést verbální projev, kterým Rada bezpečnosti žádá státní i nestátní 

aktéry na území Burundi, aby zahájili mírová jednání v odstavci č. 2 rezoluce 1375 (2001).44 

Přímý zásah do státní suverenity může být tedy i nástroj, který míří na státní i nestátní 

aktéry, kteří v danou chvíli drží suverenitu nad územím, jež by jinak patřilo státnímu aktérovi. 

Může se jednat o jiné státní aktéry (či jejich koalice), nestátní aktéry, kteří o výkon státní 

                                                         

44 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2001. Resolution 1375 (2001). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 29 October 2001 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 
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suverenity soupeří (povstalci, rebelové, teroristické skupiny…) nebo o mezinárodní organizace 

a její části (mírové jednotky, pozorovatelské mise, vojenské jednotky…) V neposlední řadě 

zásahy do státní suverenity mohou provádět přímým způsobem orgány mezinárodních 

organizací, které vykonávají nařízení či ustanovení těchto organizací – Sekretariát OSN, výbory 

a komise Rady bezpečnosti OSN atd. 

Jako nepřímý zásah do státní suverenity označujeme takový nástroj, který RB OSN 

využívá, pokud se nepřímo snaží ovlivnit výkon státních a nestátních aktérů. Tyto nástroje 

přitom nehovoří o přímém výkonu státní suverenity na území vybraného státu. Většinou se 

jedná o vyjádření k obecným tématům v mezinárodních vztazích nebo o další verbální 

vyjádření k situacím v mezinárodních vztazích. Jde například o žádost ke státům, aby poskytly 

humanitární pomoc jiným aktérům – jedná se o nástroj, který vybízí, aby státní aktér něco 

udělal, nicméně státní aktér se může o výkonu své suverenity rozhodnout bez výraznějšího 

tlaku. Jako příklad můžeme uvést opět rezoluci 1375 (2001) a její odstavec č. 7.45 Další případ 

nepřímého zásahu ze strany Rady bezpečnosti je adresování vnitřního fungování Organizace 

spojených národů, které přímo nezasahuje do státní suverenity. 

Samotné měření autority Rady bezpečnosti pomocí těchto konceptů funguje tak, že čím 

více nástroje RB OSN zasahují do státní suverenity, tím více RB OSN praktikuje svou autoritu 

a tím větší autorita je jí předávána ze strany státních aktérů. Pro tyto účely byl v práci vytvořen 

index i – index konceptu „intrusiveness“. Čím větší je index i nějakého nástroje, tím větší 

autoritu Rada bezpečnosti v danou chvíli praktikuje a pojímá. Tato skutečnost vychází z toho, 

že se státy dobrovolně vzdávají části své státní suverenity, popřípadě dovolují Radě 

bezpečnosti, aby zasáhla do suverenity jiného státu – státy jí delegují své pravomoci 

(„delegation“) a především se vzdávají možnosti uplatit své veto ve prospěch Rady bezpečnosti 

OSN a jejích stálých členů („pooling“).  

Během výzkumu bylo vybráno náhodně celkem 616 přijatých rezolucí mezi lety 1992 až 

2019 – jedná se o přibližně třetinu všech přijatých rezolucí, kterých bylo za celou dobu 1778. 

Z každého roku bylo vybráno přesně 22 rezolucí náhodným výběrem pomocí programu Excel. 

Všechny rezoluce byly získány z oficiálních stránek Organizace spojených národů, které 
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čtenáře přesměrovaly do oficiální databáze dokumentů OSN (undocs).46 Tyto rezoluce byly 

následně zkoumány pomocí deskriptivní/textové analýzy – zkoumáním primárních zdrojů, 

hledáním vzorců uvnitř nich (v tomto případě se jedná o nástroje) a jejich následné spočítání a 

kódování47. Nástroje byly následně vypsány do zvláštního dokumentu programu Word – 

celkem se jedná o 738 stran textu – který je k dispozici v přílohách práce. 

Samotné rezoluce RB OSN se skládají primárně ze dvou částí – deklaratorní/preambule 

a operativní. Text je přitom formulován do odstavců. V deklaratorní části Rada deklaruje, za 

jakým účelem rezoluci přijímá – často se přitom odvolává na různé mezinárodní dohody a 

mezinárodní právo. Zároveň zde „jemnějším“ způsobem deklaruje své stanovisko k dané 

agendě a vysvětluje, proč se dané agendě věnuje. V operativní části již RB OSN vyjadřuje své 

stanovisko mnohem výrazněji a zároveň přijímá nástroje, jakými chce danou problematiku 

řešit. V některých případech jsou součástí rezoluce přílohy.48 Pro účely této práce byla brána 

v potaz u každé jednotlivé rezoluce pouze operativní část. 

Ačkoliv rezoluce v průběhu let vzhledem k agendě měnily svou délku, administrativní 

jazyk zůstal ve většině případech zachován. Díky tomu bylo možné samotné nástroje uniformně 

kategorizovat podle toho, jak zasahují do státní suverenity.  

Při samotném výzkumu bylo nutné se držet několika zásad: 

1. Nástroje byly kategorizovány podle toho, jakým způsobem zasahují do státní suverenity 

(viz koncept zásahu do státní suverenity výše). 

2. Nástroj je v každé rezoluci počítán pouze jednou – pokud například rezoluce RB OSN 

rozsáhle hovoří v několika odstavcích o mandátu nové mírové mise, jsou tyto odstavce 

brány pouze jako jednou krát využitý nástroj Vytvoření mírové mise (včetně stanovení 

mandátu, velikosti a délky), popřípadě Posílení mandátu mírových misí. 
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3. Pokud zároveň RB OSN adresuje v rezolucích jednoho aktéra v souvislosti s jedním 

konkrétním nástrojem či vyjádřením vícekrát, pak je toto verbální vyjádření také bráno 

jako jeden nástroj. To se ovšem týká pouze případů, kdy jsou verbální projevy vůči 

adresátovi zcela identické. 

4. Indikátorem nástroje je sloveso v odstavcích rezoluce. V rezolucích RB OSN sloveso 

indikuje nový nástroj a vždy uvádí nový odstavec. Pokud se ovšem RB OSN vyjadřuje 

k podobnému tématu v jednom odstavci, mnohdy je v tomto odstavci využito více 

sloves. Slovesa jsou odlišena v rezolucích od ostatních slov kurzívou, což značně 

usnadňuje identifikaci nového nástroje. Ve zvláštních případech se stává, že odstavce 

vyznačeny kurzívou nejsou, pro účely práce byly ovšem brány v potaz jako nový 

nástroj. 

5. Přílohy rezolucí nejsou počítány jako nástroje. Brány v potaz byly pouze, pokud se na 

ně odkazovalo v operativní části. Ve většině případů se jednalo o specifikaci použitých 

nástrojů, které již byly jednou v textu rezoluce zmíněny.  

6. Jakmile došlo při užití neverbálního nástroje ke snížení jeho funkčnosti, popřípadě 

k jeho zrušení, index i daného nástroje se snížil o jeden stupeň. Během výzkumu se 

jednalo většinou o zrušení či pozastavení nějakého nástroje, popřípadě se jednalo o 

snížení pravomocí nějaké mise či jiného tělesa s mandátem RB OSN nebo snížení jeho 

velikosti. 

7. Většina rezolucí obsahuje na svém konci deklaraci, že se RB OSN bude danému tématu 

věnovat – jedná se o uniformní formulaci „Decides to remain actively seized of the 

matter.“ (použito například v rezoluci č. 1997 (2011) 49). Tento odstavec je brán v potaz 

a započítán jako nástroj pouze v případě, že je v rámci něj dále specifikována agenda, 

popřípadě další verbální projev RB OSN. 

8. Pro účely této práce byly spojeny verbální projevy a kroky vůči generálnímu 

tajemníkovi OSN se Sekretariátem OSN a se zvláštními zástupci generálního tajemníka. 

Kdykoliv tedy Rada oslovuje zvláštní zástupce generálního tajemníka, či se vyjadřuje 

ke krokům Sekretariátu, využívá nástroj Verbální projevy k činnosti a krokům 

Generálního tajemníka, které dělá a obecně souvisí s většinou jeho práce nebo Verbální 
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projevy k činnosti a krokům Generálního tajemníka, které přímo souvisí se vstupem do 

státní suverenity. 

9. Státními aktéry jsou v této práci vlády států, popřípadě konkrétní nejvyšší představitelé 

států. Nestátními aktéry jsou ostatní subjekty mezinárodního prostředí (organizace 

(vyjma OSN a jejích komponentů) a aktéři soupeřící o právo výkonu státní suverenity. 

10. Velice často Rada bezpečnosti nezmiňuje nástroje přímo, ale odkazuje na předchozí 

rezoluce, které tyto nástroje stanovily. Pro tyto účely bylo vždy nutné kontrolovat právě 

zmíněné rezoluce a podle jejich obsahu posoudit, o jaký nástroj se jedná. 

Simultánně při vyhledávání a počítání nástrojů, byly tyto nástroje kategorizovány podle 

toho, jakým způsobem zasahují do státní suverenity. Hlavním indikátorem je index i – index 

konceptu intrusiveness (zásahu do státní suverenity). Pro index i byla vytvořena škála nástrojů 

od síly indexu = 0 do síly indexu = 5 – viz tabulka č. 1. Nástroje s indexem 0 až 3 představují 

ve většině případů verbální projevy – výjimkou jsou nástroje, které byly zrušeny/pozastaveny 

či došlo ke snížení jejich mandátu. 

Spektrum nástrojů podle toho, jak zasahují do státní suverenity (index i) 

0 – Obecné žádosti a prohlášení vůči orgánům OSN (nepřímé zásahy do státní suverenity) 

1 – Verbální projevy, které přímo nesouvisí se zásahy do státní suverenity, popřípadě 

nehovoří o výkonu suverenity státu na vlastním území (nepřímé zásahy do státní suverenity) 

2 – Verbální projevy, které přímo souvisí se zásahy do státní suverenity, popřípadě hovoří o 

výkonu suverenity státu na vlastním území. Žádosti orgánům a entitám se zásahem do státní 

suverenity (přímé zásahy do státní suverenity) 

3 – Vyjádření RB OSN vůči hranicím, bezpečnosti, suverenitě států, popřípadě demarkačním 

liniím, atd. (přímé zásahy do státní suverenity) 

4 – Nástroje, které zasahují do státní suverenity skrze fungování orgánů OSN, nástroje 

s lehčím zásahem do státní suverenity (přímé zásahy do státní suverenity) 

5 – Nástroje, které mnohdy souvisí s Kapitolou VII, silné zásahy do státní suverenity (přímé 

zásahy do státní suverenity) 
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Tabulka č. 1: Tabulka spektra nástrojů podle zásahu do státní suverenity (Zdroj: Autorka práce) 

V následující části adresuji jednotlivé části spektra indexu i a uvedu vybrané nástroje a 

jejich vybrané příklady, které byly identifikované. Jedná se celkem o 83 použitých nástrojů (viz 

tabulka č. 2 v příloze). Červeně jsou vyznačené nástroje, které mají index i o jeden nižší, jelikož 

došlo k jejich zrušení či pozastavení, popřípadě ke snížení mandátu. 

2.1. Měkké nástroje Rady bezpečnosti (index i = 0 až 3) 

Mezi nástroji s indexem i = 0 nalezneme obecné žádosti a prohlášení vůči orgánům OSN. 

Mezi tyto nástroje patří verbální projevy, ve kterých se RB OSN vyjadřuje k běžné práci orgánů 

a agentur OSN, generálního tajemníka a jeho Sekretariátu a k sobě samotné. Jedná se o těchto 

pět nástrojů: 

 Verbální projevy k činnosti a krokům Generálního tajemníka, které dělá a obecně 

souvisí s většinou jeho práce;  

 Verbální projevy k činnosti a krokům, které obecně souvisí s většinou práce 

agentur OSN 

 Slib, že se RB OSN danému tématu bude věnovat + konkrétní část tématu  

 Uvědomění si specifika dané situace 

 Potvrzení předsednického prohlášení RB OSN 

Vůči Sekretariátu, generálnímu tajemníkovi a agenturám, výborům a dalším složkám 

OSN se Rada bezpečnosti obrací například s žádostmi, či jinými připomínky k jejich práci – u 

generálního tajemníka a Sekretariátu se jedná většinou o vyjádření k jeho reportům, popřípadě 

k jeho diplomatické komunikaci, či Rada například žádá, aby ji generální tajemník informoval 

o vybrané agendě. Zároveň Rada bezpečnosti často jednotlivé části OSN chválí za jejich práci. 

V případě, kdy dochází ke konkrétní spojitosti s nástroji s vyšším indexem i, pak se tato 

vyjádření počítají jako nástroje s indexem i = 2. Vesměs se jedná například o žádosti RB OSN, 

aby orgány OSN spolupracovaly s mírovými a jinými misemi OSN, popřípadě, aby 

spolupracovaly s misemi s mandátem od OSN. Jinak tyto orgány vesměs do státní suverenity 

nezasahují přímo. U generálního tajemníka se nástroje s vyšším indexem vztahují na jeho 

organizaci mírových a jiných misí OSN, popřípadě na situace, kdy generální tajemník jinak 

přímo vstupuje do státní suverenity (viz nástroje s indexem i = 2). 
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Jako příklady běžné komunikace s generálním tajemníkem či částmi Organizace můžeme 

uvést například vyjádření k reportu generálního tajemníka v rezoluci 772 (1992) v odstavci č. 

150 nebo například žádost o diplomatickou komunikaci s mezinárodními aktéry v rezoluci 2463 

(2019) v odstavci č. 3.51 

Mezi příklady projevu vůči agenturám a výborům OSN můžeme zahrnout například 

žádost na agenturu UNAIDS, aby posílila spolupráci s členskými státy, v odstavci č. 5 rezoluce 

1308 (2000)52 nebo ocenění práce celé Organizace v souvislosti s Afghánistánem v odstavci č. 

2 rezoluce 1746 (2007).53 

Rada bezpečnosti OSN se ve svých rezolucích často zavazuje se daným problematikám 

věnovat konkrétněji, a to i nad rámec standardní formulace, že se dané problematice bude 

aktivně věnovat – tato formulace se nachází většinou na konci rezoluce. Ukládá si za cíl 

například revidovat již užité nástroje, aniž by se jednalo o ultimátum, (rezoluce 1923 (2010), 

odstavec 25)54 nebo úzce sledovat danou problematiku a dále ji probírat (rezoluce 1247 (1999), 

odstavec 1 části I.).55 Často Rada bezpečnosti také vyjadřuje, že si je vědoma specifičnosti dané 

                                                         

50 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1992. RESOLUTION 773 (1992). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 26 August 1992 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/773(1992) 

51 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2019. Resolution 2463 (2019). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 29 March 2019 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/2463(2019) 

52 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2000. Resolution 1308 (2000). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 17 July 2000 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/1308(2000) 

53 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2007. Resolution 1746 (2007). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 23 March 2007 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/1746(2007) 

54 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2010. Resolution 1923 (2010). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 25 May 2010 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/1923(2010) 

55 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1999. RESOLUTION 1247 (1999). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 18 June 1999 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/1247(1999) 
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situaci (tato formulace byla využívána spíše ve starších rezolucích 90. let) – například v rezoluci 

940 (1994), odstavci č. 2.56 

Ve chvíli, kdy se Rada bezpečnosti nedohodne na schválení rezoluce, může zvolit 

„jemnější“ způsob vyjádření – předsednické prohlášení. Ve svých rezolucích na něj RB OSN 

občas odkazuje, například v rezoluci 2149 (2014), odstavci 48.57 

Nástroje s indexem i = 1 jsou „nejjemnější“ verbální projevy vyjadřující se ke státním a 

nestátním aktérům. Tyto nástroje představují verbální projevy RB OSN, ve kterých se vyjadřuje 

k problematikám, které nesouvisí přímo se zásahem do státní suverenity, popřípadě hovoří o 

chování států, které nesouvisí s výkonem suverenity státu na vlastním území. Zároveň mezi tyto 

projevy patří také vyjádření se k situacím a agendám, které nesouvisí přímo se státní 

suverenitou. V této kategorii byly identifikovány pouze dva nástroje, a to: 

 Verbální projevy, které přímo nesouvisí se zásahy do státní suverenity, popřípadě 

nehovoří o výkonu suverenity státu na vlastním území 

 Ustanovení ocenění OSN  

Mezi verbální projevy k činnosti a krokům státních či nestátních aktérů, které nesouvisí 

přímo se státní suverenitou, patří například o žádost ke státům, aby přispívaly na humanitární 

pomoc, popřípadě aby jinak pomáhaly státním a nestátním aktérům, přispívaly do OSN apod. 

Jako příklad můžeme uvést žádost ke členským státům, aby podpořily rekonstrukci 

Tádžikistánu a poskytly mu ekonomickou pomoc (odstavec 9 rezoluce 1128 (1997)).58 Zároveň 

se RB OSN vyjadřuje k různým konferencím a diplomatickým setkáním (ovšem ne mírovým, 

jelikož řešení konfliktů zasahuje přímo do státní suverenity), popřípadě zdůrazňuje něco, co 

přímo nesouvisí se státní suverenitou, popřípadě se vyjadřuje k obecným tématům (ochrana 

                                                         

56 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1994. RESOLUTION 940 (1994). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 31 July 1994 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/940(1994) 

57 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2014. Resolution 2149 (2014). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 10 April 2014 [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/2149(2014) 

58 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1997. RESOLUTION 1128 (1997). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 12 September 1997 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/1128(1997) 



24 

 

novinářů v ozbrojených konfliktech (rezoluce 1738 (2006), například odstavec 159), práva žen 

a dětí, genderová rovnost apod., popřípadě žádá aktéry, aby dodržovali rezoluce OSN, ve 

kterých nedochází ke vstupu do státní suverenity (rezoluce 2493 (2019), odstavec 1)60). Kromě 

toho vyjadřuje své pocity k určitým situacím – odsuzuje pomocí tohoto nástroje násilí, 

vyjadřuje upřímnou soustrast aktérům, zdůrazňuje různé problematiky apod. (rezoluce 798 

(1922), odstavec 161). 

Ačkoliv se nejedná o verbální projev, ale o akci, byl zde také zařazen také jednou použitý 

nástroj v rezoluci č. 1121 (1997) – ustanovení ocenění pro ty, kteří zemřeli během služby 

v mírových misích OSN.62 

Nástroje s indexem i = 2 již představují verbální projevy, které přímo souvisí se zásahy 

do státní suverenity, popřípadě hovoří o výkonu suverenity státu na vlastním území či žádosti 

orgánům a entitám se zásahem do státní suverenity. Jedná se o základní verbální nástroj RB 

OSN. V těchto verbálních projevech se již RB OSN vyjadřuje přímo k problematikám, které 

přímo souvisí se vstupem do státní suverenity – obrací se na orgány OSN a na generálního 

tajemníka v situacích, které souvisí se vstupem do státní suverenity, volá po dodržování 

mezinárodního práva, popřípadě se vyjadřuje přímo ke krokům státních a nestátních aktérů, 

které souvisí s výkonem státní suverenity na vlastním území.  

Je důležité zdůraznit, že pro účely práce byly do této kategorie zahrnuty všechny verbální 

projevy vůči jakémukoliv aktérovi, které souvisí s mírovými jednotkami OSN a dalšími misemi 

či orgány, které přímo vstupují do státní suverenity (pozorovatelské a jiné nemírové mise OSN, 

komise, panely expertů, monitorovací týmy…) či jiných organizací, popřípadě jakékoliv 

                                                         

59 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2006. Resolution 1738 (2006). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 23 December 2006 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 
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60 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2019. Resolution 2493 (2019). In: United Nations 
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61 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1992. RESOLUTION 798 (1992). In: United Nations 
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projevy, které jsou spojené s mandátem pro nějaký subjekt od Rady bezpečnosti OSN – tyto 

subjekty totiž přímo zasahují do suverenity státu, ať již s jeho souhlasem či nikoliv. 

Identifikovány byly celkem čtyři nástroje: 

 Verbální projevy k činnosti a krokům Generálního tajemníka, které přímo souvisí se 

vstupem do státní suverenity. 

 Verbální projevy k činnosti a krokům agentur OSN, které souvisí se vstupem do státní 

suverenity. 

 Verbální projevy k činnosti a krokům misí (národních či mezinárodních) 

ustanovených RB OSN či s mandátem od RB OSN. 

 Verbální projevy, které přímo souvisí se zásahy do státní suverenity, popřípadě hovoří 

o výkonu suverenity státu na vlastním území.  

Pokud se Rada bezpečnosti v rezolucích obrací na generálního tajemníka, většinou se to 

týká jeho práce, která souvisí většinou s jinými orgány OSN vstupujícími do státní suverenity. 

Jedná se především o mírové a jiné mise OSN, popřípadě komise, týmy či panely ustanovené 

Radou bezpečnosti, a které generální tajemník spravuje v rámci svých pravomocí podle článku 

97, Kapitoly XV Charty OSN.63 Hlavní náplní tohoto nástroje jsou především žádosti týkající 

se spravování mírových a dalších misí OSN, popřípadě orgánů a výborů OSN (včetně jejich 

posílení či snížení, popřípadě vysílání podpůrných elementů). Jako příklad může posloužit 

žádost na generálního tajemníka, aby zajistil dostatek financí pro fungování monitorovacího 

týmu RB OSN v Angole (rezoluce 1739 (2002), odstavec 564) nebo také žádost na generálního 

tajemníka, aby u mírových misí učinil veškeré kroky pro to, aby členové mírových jednotek 

                                                         

63 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, b.r. Charta Organizace spojených národů a Statut 
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OSN nepáchali sexuální násilí na civilistech – tato fráze se vyskytuje u velké části rezolucí 

týkajících se mírových jednotek (například v rezoluci 1832 (2008), odstavec 565).  

Dále v tomto nástroji můžeme najít žádost na generálního tajemníka, aby spolupracoval 

s dalšími subjekty, které souvisí se vstupem do státní suverenity, popřípadě se vyjadřuje k jeho 

diplomatické a reprezentativní práci, která se týká demarkačních linií či změny hranic. Často je 

tento nástroj využíván ve chvíli, kdy Rada bezpečnosti žádá generálního tajemníka, aby 

informoval RB OSN o agendách, které se týkají vstupu do státní suverenity, včetně dohledu 

nad těmito agendami (rezoluce 1848 (2008), odstavec 466). Rada bezpečnosti se tím také 

vyjadřuje k reportům generálního tajemníka, které souvisí se vstupem do státní suverenity 

(související především s mírovými misemi a jejich vývojem – viz rezoluce 2044 (2012), 

odstavec 967). 

Rada bezpečnosti se také vyjadřuje k práci agentur a částí OSN, které přímo souvisí se 

vstupem do státní suverenity, popřípadě se týkají spolupráce orgánů například s komisemi RB 

OSN, s misemi OSN či misemi s mandátem od RB OSN. Ve většině případů jimi Rada 

bezpečnosti adresuje právě mírové či jiné mise OSN, komise, panely expertů či monitorovací 

týmy, mezinárodní soudní tribunály nebo také Interpol. Příkladem může být žádost k mírové 

misi UNAMSIL, aby spolupracovala s jinými misemi v regionu (rezoluce 1537 (2004), 

odstavec 11)68, pochvala Asistenční misi Organizace spojených národů v Afghánistánu za její 
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práci (rezoluce 1746 (2007), odstavec 5)69 nebo žádost na komisi Rady bezpečnosti OSN 

v Angole, aby pro Radu bezpečnosti vypracovala report (rezoluce 1135 (1997), odstavec 9)70. 

Tímto nástrojem Rada bezpečnosti také adresuje všechny mise mimo OSN, které byly 

založeny z jejího pověření nebo kterým byl udělen mandát. Adresuje jimi také organizace a 

státy, které se těchto misí účastní, popřípadě je pomáhaly založit. Mezi tyto projevy mj . patří 

žádost, aby organizace nebo státy odpovědné za misi s mandátem, informovaly RB OSN o 

vývoji (rezoluce 1946 (2010), odstavec 1371) nebo žádost, aby došlo k úpravě velikosti mise. 

Nejzákladnějším nástrojem Rady bezpečnosti je ten, ve kterém se vyjadřuje ke krokům 

státních a nestátních aktérů, popřípadě k situacím, které úzce souvisí se vstupem do státní 

suverenity či s výkonem suverenity státu na vlastním území. Mezi tyto projevy patří také 

žádosti a jiné připomínky ke kooperaci s misemi a jinými částmi OSN, které souvisí se vstupem 

do státní suverenity, a také s misemi s mandátem od RB OSN. Rada bezpečnosti se pomocí 

tohoto nástroje také dovolává mezinárodního práva a nutnosti jej dodržovat – kdykoliv je 

v nějakém projevu zmíněno, jedná se právě o nástroj související se vstupem do státní 

suverenity.  

Jako příklady můžeme uvést žádosti, popřípadě nařízení, aby státní či nestátní aktér něco 

učinil v souvislosti se státní suverenitou (rezoluce 992 (1995), odstavec 3)72, odsouzení či 

pochvala kroků státního či nestátního aktéra (rezoluce 992 (1995), odstavec 1)73, žádost, aby 

státní a nestátní aktéři dodržovali mezinárodní právo a dostáli svým závazkům (multilaterálním 

či bilaterárním) – týká se to například také nutnosti chránit humanitární personál. (rezoluce 
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2352 (2017), odstavec 2774) Dále se jedná také o zdůraznění či žádost ke státním a nestátním 

aktérům v souvislosti s misemi a jinými orgány OSN (rezoluce 1939 (2010), odstavec 3)75, 

zdůraznění, že je něco nutné pro výkon státní suverenity (rekonstrukce státu, vybudování 

bezpečnostních složek) – například v rezoluci 886 (1993), odstavec 776 – nebo také vyjádření 

Rady bezpečnosti ke zbraním hromadného ničení – ačkoliv se jedná o obecné téma, je silně 

spjaté se státní suverenitou. 

Další kategorií nástrojů jsou nástroje s indexem i = 3. Mezi tyto nástroje řadíme vyjádření 

RB OSN vůči hranicím, bezpečnosti, suverenitě států, popřípadě demarkačním liniím, atd. RB 

OSN často využívá verbálních projevů, ve kterých dodává důraz na státní suverenitu a zároveň 

ji vyzdvihuje jako jeden z nejdůležitějších prvků mezinárodního prostředí, které vzešlo 

z Vestfálského systému. Identifikovány byly celkem dva nástroje, z nichž jeden je napůl 

verbální projev a napůl neverbální nástroj – Doporučení Valnému shromáždění přijetí nového 

státu, čímž fakticky dochází k uznání nového státu (toto vychází mj. z prvního odstavce článku 

2 Kapitoly I Charty OSN, který tvrdí, že všichni členové Organizace jsou si svrchovaně rovni) 

77. 

 Vyjádření důležitosti, snahy a podpory, popřípadě záruky ze strany OSN dostát 

nedotknutelnosti státní suverenity, hranic a dalších záležitostí, které přímo souvisí 

se suverenitou státu 

 Doporučení Valnému shromáždění přijetí nového státu  

V prvním nástroji nalezneme například formulace, ve kterých se OSN vyjadřuje k 

nedotknutelnosti státní suverenity a celistvosti státu, například v rezoluci 1288 (2000) odstavec 

                                                         

74 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2017. Resolution 2352 (2017). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 15 May 2017 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/2352(2017) 

75 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2010. Resolution 1939 (2010). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 15 September 2010 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/1939(2010) 

76 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1993. RESOLUTION 886 (1993). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 18 November 1993 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/886(1993) 

77 BARNETT, Michael, 1995. The New United Nations Politics of Peace: From Juridical Sovereignty to 

Empirical Sovereignty. Global Governance [online]. 1(1), 79-97 [cit. 2021-04-18]. ISSN 1075-2846. Dostupné 

z: doi:10.1163/19426720-001-01-90000007, str. 83-84 
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2.78 Dále se Rada bezpečnosti vyjadřuje například k demarkačním liniím (rezoluce 773 (1992), 

odstavec 4)79 nebo například k nutnosti uspořádání demokratických voleb v nějakém státě. 

Formulace, která doporučuje Valnému shromáždění přijetí nového státu, zůstala 

v průběhu let neměnná, jako příklad můžeme uvést přijetí České republiky do OSN v rezoluci 

801 (1993): „(The UN Security Council) Recommends to the General Assembly that (state) be 

admitted to membership in the United Nations.”80 

Do této kategorie byly také poprvé zařazeny nástroje, které ruší jiný nástroj. 

 Zánik komise (rezoluce 1343 (2001), odstavec 1)81 

 Zrušení rozhodnutí, že je nějaké území bezpečnou zónou (rezoluce 1031 (1995), 

odstavec 19 s odkazem na předchozí rezoluce)82  

2.2. Tvrdé nástroje Rady bezpečnosti OSN (index i = 4 a 5) 

V nástrojích s indexy i = 4 a i = 5 již nalezneme neverbální nástroje a reálná opatření, 

kterými RB OSN pomáhá utvářet mezinárodní prostředí a reaguje na konkrétní situace.  

Mezi nástroje s indexem i = 4 řadíme takové nástroje, které zasahují do státní suverenity 

skrze fungování orgánů OSN. Jedná se o nástroje s lehkým zásahem do státní suverenity, které 

                                                         

78 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2000. RESOLUTION 1288 (2000). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 31 January 2000 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/1288(2000) 

79 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1992. RESOLUTION 773 (1992). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 26 August 1992 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/773(1992) 

80 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1993. Resolution 801 (1993). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 8 January 1993 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/801(1993) 

81 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2001. Resolution 1343 (2001). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 7 March 2001 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/1343(2001) 

82 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1995. RESOLUTION 1031 (1995). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 15 December 1995 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 
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často souvisí s Kapitolou VI Charty OSN, popřípadě mají za úkol podpořit nástroje podle 

Kapitoly VII. 

Jedná se především o dva druhy nástrojů – administrativní nástroje a nástroje, které 

vysílají do terénu nemírové OSN. Mezi nemírové mise OSN byly pro účely této práce zařazeny 

například mise pozorovatelské, podpůrné mise pro jiné mise s mandátem od RB OSN, politické 

mise OSN či zvláštní zástupci RB OSN. Mezi administrativní nástroje patří především komise 

RB OSN, panely expertů, monitorovací týmy, ale také veškeré nástroje týkající se generálního 

tajemníka OSN (jmenování, udělení nových pravomocí), mezinárodních trestních tribunálů a 

jejich soudců (kromě jejich vzniku) či jmenování soudců Mezinárodního soudního dvora. 

Zároveň zde nalezneme nástroje, které by patřily obyčejně do kategorie index i = 5, nicméně 

došlo ke snížení jejich síly či k jejich zrušení nebo pozastavení. Celkem se jedná o 42 nástrojů, 

zde jsou uvedené pouze vybrané příklady. Celkový přehled lze najít v tabulce č. 2 v přílohách. 

U každého nástroje jsou níže také příklady jejich použití. 

 Schválení vzniku mise OSN (rezoluce 1876 (2009), odstavec 3)83  

 Prodloužení mandátu mise OSN (rezoluce 1089 (1996), odstavec 5)84 

 Ustanovení komise (rezoluce 1373 (2001), odstavec 6)85 

 Vznik monitorovacího týmu (rezoluce 819 (1993), odstavec 3)86 

 Prodloužení mandátu soudce/ů Mezinárodního trestního tribunálu (rezoluce 1824 

(2008), odstavec 1 a 2)87 

                                                         

83 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2009. Resolution 1876 (2009). In: United Nations 
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85 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2001. Resolution 1373 (2001). In: United Nations 
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 Změna části textu Statutu Mezinárodního trestního tribunálu (rezoluce 1824 (2008), 

odstavec 5)88 

 Rozhodnutí o volbě soudce Mezinárodního soudního dvora (rezoluce 1361 (2001), 

odstavec 4)89 

 Doporučení jmenování Generálního tajemníka Valnému shromáždění OSN 

(rezoluce 1715 (2006), odstavec 2)90 

 Rozhodnutí, že je nějaké území bezpečnou zónou (rezoluce 824 (1993), odstavec 

3)91 

 Ukončení mírové mise (rezoluce 1997 (2011), odstavec 1) 92 

 Snížení velikosti mírových misí (rezoluce 2070 (2012), odstavec 2)93 

 Zrušení/Pozastavení dopravního embarga týkající se pouze určitých jednotlivců či 

firem (rezoluce 2231 (2015), odstavec 7)94 

 Zrušení Sankcí (rezoluce 2231 (2015), odstavec 7)95 
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 Zrušení/pozastavení embarga na určitý typ zboží (rezoluce 2153 (2014), odstavec 

13)96 

 Zrušení zbraňového embarga či jeho části (rezoluce 1823 (2008), odstavec 1)97 

Nemírové mise OSN většinou slouží jako nástroje pro konkrétnější komunikaci 

Organizace s jinými subjekty, popřípadě je RB OSN využívá pro monitorovací účely či pro 

získání více informací. Často některé nemírové mise slouží jako asistenční prvek pro jiné mise 

nebo jako komunikační kanál, skrze který může RB OSN či Sekretariát lépe koordinovat své 

kroky s dalšími aktéry. Jejich součástí mohou být i vojenské složky, ve většině případech se 

ovšem jedná o civilní mise. Jako příklad mise může posloužit United Nations Integrated 

Peacebuilding Office in Guinea-Bissau (UNIOGBIS)98. Monitorovací týmy, komise a panely 

expertů mají za úkol Radě bezpečnosti poskytovat informace o konkrétních tématech, dohlížet 

na implementaci rezolucí (v případě komisí se jedná o například o dodržování sankcí a embarg) 

a dále mají mnoho dalších funkcí, které jim Rada bezpečnosti přidělí vzhledem k povaze 

agendy. To vše vychází z článku 29 Charty OSN, která dává Radě bezpečnosti pravomoci 

vytvářet podřízené orgány pro své účely.99  

Rada bezpečnosti také spravuje společně se Sekretariátem Mezinárodní trestní tribunály. 

Mezi tuto správu patří například úpravy jejich statutů, jmenování soudců a prodlužování jejich 

mandátů. 

Poslední kategorií jsou nástroje s indexem i = 5. Tyto nástroje představují nejtvrdší 

využité kroky Rady bezpečnosti OSN s přímým zásahem do státní suverenity. Nalezneme zde 

zřejmě nejfrekventovanější a nejunikátnější nástroj RB OSN – mírové mise. Dále také můžeme 
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najít udílení mandátů ke kolektivní akci vůči určitému aktérovi, popřípadě vytváření a udílení 

mandátů misím jiných státních či nestátních aktérů.  

Mezi další výrazné nástroje patří uvalení sankcí, uvalení dopravního/cestovního embarga 

na určité osoby či entity a na území a také vytváření zbraňových embarg, popřípadě embarg na 

konkrétní typy zboží. Kromě toho má RB OSN také možnost vytvářet trestní tribunály. 

Velice specifickým nástrojem RB OSN byl tzv. Oil for Food Programme ustanovený 

v souvislosti s režimem Saddáma Husajna v Iráku. Ve skutečnosti se jedná o složitou 

kombinaci mnoha jiných nástrojů, které zasahují do státní suverenity (umělé řízení pohybu 

zboží, sankce, dopravní embargo…).100 Pro zjednodušení kategorizace byly všechny prvky 

tohoto programu zahrnuty pod jeden nástroj.  

U těchto nástrojů je jazyková formulace nejuniformnější – z toho důvodu u vybraných 

nástrojů přikládám také originální znění, které se v průběhu let měnilo pouze minimálně. 

Celkem se jedná o 26 nástrojů, zde jsou zmíněny pouze některé – zbytek je k dispozici 

k nahlédnutí v přílohách práce. 

 Vytvoření mírové mise (včetně stanovení mandátu, velikosti a délky) – rezoluce 

1433 (2002) odstavec 1101 

 Navýšení velikosti mírových misí (rezoluce 1486 (2003), odstavec 3)102 

 Prodloužení mandátu mírové mise (rezoluce 2230 (2015), odstavec 1): 

                                                         

100 GORDON, Joy, 2006. Accountability and Global Governance: The Case of Iraq. Ethics & 
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 “(UN Security council) Decides to extend until (date) the mandate of (name of the 

mission and abbreviation)…“ 103 

 Udělení mandátu členským státům ke kolektivní akci proti vybranému aktérovi 

(rezoluce 940 (1994), odstavec 4): 

“(UN Security council) Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 

authorizes Member States to form a multinational force under unified command and 

control…“104 

 Udělení mandátu již existující misi (či jeho úprava) jiného mezinárodního či 

multilaterálního tělesa (rezoluce 1247 (1999), odstavec 10)105 

 Vznik, zmínění či úprava zbraňového embarga (rezoluce 1083 (1996), odstavec 

10)106 

 Zmínění, vznik či úprava sankcí (rezoluce 1390 (2002), odstavec 2a):  

“(UN Security council decides that Member states shall) …Freeze without delay the funds 

and other financial assets or economic resources of these individuals, groups, undertakings 

and entities, including funds derived from property owned or controlled, directly or indirectly, 

by them or by persons acting on their behalf or at their direction, and ensure that neither these 

nor any other funds, financial assets or economic resources are made available, directly or 
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indirectly, for such persons’ benefit, by their nationals or by any persons within their 

territory“107 

 Zmínění, vznik či úprava dopravního embarga týkající se pouze určitých jednotlivců 

či firem (rezoluce 1390 (2002), odstavec 2b):  

“(UN Security council decides that Member states shall) … Prevent the entry into or the 

transit through their territories of these individuals, provided that nothing in this paragraph 

shall oblige any State to deny entry into or require the departure from its territories of its own 

nationals and this paragraph shall not apply where entry or transit is necessary for the 

fulfilment of a judicial process or the Committee determines on a case by case basis only that 

entry or transit is justified;108 

 Zákaz materiální, finanční a jiné podpory, včetně poskytování možnosti dopravy, 

zázemí, tréninku apod. státním či nestátním aktérům (rezoluce 1390 (2002), 

odstavec 2c):  

“ (UN Security council decides that Member states shall) … Prevent the direct or indirect 

supply, sale and transfer, to these individuals, groups, undertakings and entities from their 

territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, 

of arms and related materiel of all types including weapons and ammunition, military vehicles 

and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned and technical 

advice, assistance, or training related to military activities;109  

 Omezení diplomatických a/či ekonomických vztahů se státním aktérem (rezoluce 

2371 (2017), odstavec 3)110 
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 Zmínění, vznik či úprava embarga na určitý typ zboží (rezoluce 1607 (2005), 

odstavec 1)111 

 Znemožnění (či úprava znemožnění) fungování určité entity na území členského 

státu (rezoluce 748 (1992), odstavec 6a)112  

 Oil for Food Programme (rezoluce 1111 (1997) odstavec 1)113 

 Vznik mezinárodního tribunálu (rezoluce 808 (1993), odstavec 1): 

“(UN Security council) decides that an international tribunal shall be established for the 

prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law 

committed in the territory of (state) since (year);” 114 

Jak můžeme vidět, v těchto nástrojích Rada bezpečnosti OSN přímo vstupuje do 

pravomocí států, které obvykle souvisí se státní suverenitou – dává mandát pro vojenskou 

intervenci na území suverénního státu, uvaluje sankce a jiné postihy na vybrané státní a nestátní 

aktéry, narušuje tok zboží a financí, vytváří humanitární programy, které silně ovlivňují státní 

ekonomiky, nebo vykonává jurisdikci, která by obvykle připadla státu, vytvářením 

mezinárodních tribunálů. Dále také vytváří vlastní ozbrojené složky, které vysílá (se souhlasem 

státního aktéra) na území suverénního státu – tyto jednotky přitom podléhají pouze autoritě 

Rady bezpečnosti OSN a Sekretariátu OSN. Tyto nástroje proto představují nejtvrdší zásah do 

státní suverenity. 
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Documents [online]. New York: United Nations, 22 February 1993 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/808(1993) 
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2.3. Možné problémy této metodologie 

Výsledkem sběru dat pro tuto práce je přes několik tisíc nástrojů v 83 kategoriích 

rozřazených do spektra od 0 do 5, které Rada bezpečnosti využila mezi lety 1992 až 2019. Při 

sběru dat a při stanovování jednotlivých kategorií se přitom objevilo několik problému. 

Byla zkoumána pouze třetina rezolucí za dané období – tento fakt může vést k tomu, že 

díky náhodnému výběru mohly být opomenuty unikátní nástroje a situace, kterými se Rada 

bezpečnosti zabývala – může se jednat například o udělení mandátu členským státům v Libyi 

v rezoluci 1973 (2001)115 a mnoho dalších případů. 

Ačkoliv se tato práce snažila zohlednit co nevětší variaci jednotlivých nástrojů, pro 

zjednodušení sběru dat a jejich interpretace bylo mnoho nástrojů (především těch verbálních) 

dáno do několika málo kategorií, které byly specifikovány podle základních vzájemných 

podobností a rozdílů (především jestli se jedná o verbální či neverbální nástroje, popřípadě zda 

se jedná o nástroje související se zásahem do státní suverenity či nikoliv). Při podrobnějším 

zkoumání bude možné nalézt mnoho dalších rozdílů a nuancí, které jsou diplomatickému 

jazyku vlastní a které ve skutečnosti mohou činit mezi jednotlivými nástroji mnohem větší 

rozdíly. Je také otázka, do jaké míry je například embargo na určitý typ zboží stejně silné jako 

vojenská intervence na území určitého státu, pro toto rozlišení by bylo ovšem nutné vytvořit 

mnohem komplikovanější spektrum. Pro účely této práce bylo proto vytvořeno pouze co 

nejzákladnější schéma.  

S tím souvisí také otázka kategorizace mírových misí. Při sběru dat nebyly dělané rozdíly 

mezi mírovými misemi 90. let a misemi 21. století. To může být samo o sobě problematické, 

jelikož od 90. let došlo k výraznému posunu mírových misí a k jejich proměně z hlediska 

komplexnosti mandátu – mise 21. století jsou mnohem strukturovanější a koncipované pro 

mnohem složitější a dlouhodobější úkoly než mise v 90. letech.116 Nabízí se proto otázka, zda 

                                                         

115 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2011. Resolution 1973 (2011). In: United Nations 

Documents [online]. New York: United Nations, 17 March 2011 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://undocs.org/S/RES/1973(2011) 

116 FRÉCHETTE, Louise a Amanda KRISTENSEN, 2012. UN Peacekeeping: 20 Years of Reform. 

In: The Centre for International Governance Innovation [online]. Canada: The Centre for International 

Governance Innovation, April 2012 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://www.cigionline.org/sites/default/files/un_peacekeeping_1.pdf 
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by starší mírové mise neměly být v nižší části spektra zásahu do státní suverenity než mise 

novější. Pro zjednodušení byly ovšem zařazeny na stejnou úroveň. 

Rozdíly mezi některými nástroji jsou zároveň velice tenké, místy bylo například velice 

problematické rozlišit u verbálních nástrojů, kdy se ještě jedná o zásah do státní suverenity a 

kdy nikoliv. Pravděpodobně nejproblematičtější bylo rozlišit nástroje Verbální projevy, které 

přímo souvisí se zásahy do státní suverenity, popřípadě hovoří o výkonu suverenity státu na 

vlastním území a Verbální projevy, které přímo nesouvisí se zásahy do státní suverenity, 

popřípadě nehovoří o výkonu suverenity státu na vlastním území. U těchto dvou nástrojů je 

rozdíl mezi kategoriemi pouze index i zvýšen o 1, což pro interpretaci dat není tak palčivé, 

nicméně mezi nástroji Slib, že se RB OSN danému tématu bude věnovat + konkrétní část tématu 

a Vznik ultimáta, po jehož vypršení/nedodržení může Rada bezpečnosti OSN přistoupit k 

razantnějším krokům je již index i o 4 větší a občas bylo velice obtížné tyto dva nástroje od sebe 

odlišit. Výhodou této práce ovšem je, že nejtěžší nástroje Rady bezpečnosti OSN jsou většinou 

velice přesně a uniformě formulovány, takže interpretace dat by v jejich případě neměla být 

ničím komprimována. 

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že celý výzkum byl prováděn jednou osobou bez 

téměř jakékoliv automatizace (vyjma výpočtů pomocí programu Excel a generování grafů), 

takže zde existuje velké riziko lidské chyby při takto velkém objemu nástrojů. 

3. Nástroje užité ve schválených rezolucích RB OSN a interpretace 

dat 

S využitím obsahové analýzy rezolucí RB OSN se v rámci této práce podařilo 

kategorizovat celkem 11 904 nástrojů z operativních částí 616 rezolucí. Cílem bylo především 

sledovat využívání nástrojů po letech, jejich rozdělení podle jejich indexů i a také celkový 

průměr indexu i rezolucí v jednotlivých letech, aby bylo možné zjistit, zda Rada bezpečnosti 

postupem let využívá nástroje, které více vstupují do státní suverenity, či nikoliv a zda tedy 

stoupá její autorita. 
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Vývoj využití všech nástrojů v letech 1992 až 2019 lze vidět v grafu č. 1: 

Graf č. 1 : Využití všech nástrojů RB OSN mezi lety 1992 až 2019 (Zdroj: autorka práce) 

V tomto grafu můžeme vidět výrazný nárůst počtu využitých nástrojů. Přibližně do roku 

2007 RB OSN využívala přibližně stejné množství nástrojů, které nikdy nepřesáhlo 400 za 

jeden rok. Přibližně od roku 2009 ovšem dochází ke strmému nárůstu počtu nástrojů, kdy pouze 

v roce 2010 se jejich množství dostane pod 400 a mezi lety 2011 až 2013 dochází k výraznému 

nárůstu, kdy rozdíl mezi zmíněnými roky je bezmála 500 nástrojů, jelikož v roce 2014 bylo 

použito přes 800 nástrojů. Poté můžeme opět zaznamenat výraznější pokles až v roce 2016, kde 

hodnota klesá pod 500. Podrobně viz tabulka č. 3 v přílohách práce. 

Na první pohled se tedy zdá, že autorita RB OSN vzrůstá, jelikož se souhlasem členských 

států využívá více nástrojů. Když se ovšem podíváme na průměry využitého indexu i 

v jednotlivých letech, lze vidět, že nárůst využívání autoritativnějších nástrojů v průměru není 

tak strmý jako jejich počet (viz graf č. 2) 
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Graf č. 2: Průměry indexu i ze všech využitých nástrojů v jednotlivých letech (Zdroj: Autorka 

práce) 

I zde můžeme vidět výrazný nárůst průměru přibližně ve stejném období – rok 2009, po 

kterém následuje krátký pokles v roce 2010 a následně relativně plynulý růst. Rozdíl mezi 

hodnotami v grafech č. 1 a 2 lze vysvětlit především tak, že Rada bezpečnosti sice oproti 90. 

letům využívá více nástrojů, nicméně tyto nástroje mají slabší hodnotu indexu i. Nárůst ovšem 

přibližně kopíruje podobný nárůst nástrojů z předchozího grafu, obzvláště v první části 21. 

století a naopak od roku 2011 není nárůst ani zdaleka tak strmý, jak jsme mohli pozorovat 

v předchozím grafu (podrobněji tabulka č. 4 v přílohách. 
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Graf č. 3: Rozdělení nástrojů podle indexu i ve schválených rezolucích mezi lety 1992 až 2019 

(Zdroj: Autorka práce) 

To potvrzuje také rozložení jednotlivých nástrojů za celé období let 1990 až 2019 (viz 

graf č. 3). Zde můžeme vidět, že v celém datasetu silně převládají verbální nástroje se silou 

indexu i = 2, které tvoří výraznou část textu jednotlivých rezolucí – celkem 8726 nástrojů. 

Nástroje s největším zásahem do státní suverenity naopak představují menší část všech nástrojů 

(celkem 1122 nástrojů, kombinujeme-li nástroje s indexem i = 4 a indexem i = 5). Je také 

zajímavé pozorovat, že Rada bezpečnosti mnohem více využívá verbální projevy, které souvisí 

se zásahem do státní suverenity než ty, které se zásahem do státní suverenity přímo nesouvisí. 

Konkrétnější hodnoty lze vidět v tabulce č. 5 v přílohách práce. 

Nabízí se proto otázka, zda „nárůst“ využívání nástrojů s větším zásahem do státní 

suverenity a tím pádem nárůst autority RB OSN není způsobený pouze tím, že jsou rezoluce 

delší a je v nich využíváno více verbálních projevů. Z tohoto důvodu byl v rámci analýzy dat 

proveden ještě jeden typ analýzy – nástroje nebyly sečteny podle toho, kolikrát byly využity 

v rezoluci, ale zda byly použity alespoň jednou. Pokud počet nástrojů jednoho typu byl 

v rezoluci n>0, pak byl tento počet nahrazen hodnotou 1. Pokud byl počet nástroj n=0, pak 

hodnota byla hodnota nástroje 0. Tímto způsobem došlo k pročištění velkého množství využití 

verbálních projevů, aby bylo možné vidět, zda je nárůst průměru indexu i v jednotlivých letech 

veden pouze verbálními projevy. 

Nejdříve byly sečteny nástroje v jednotlivých letech pomocí této „binární metody“ (viz 

graf č. 4). 
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Graf č. 4: Využití jednotlivých nástrojů alespoň jednou v přijatých rezolucích mezi lety 1992 až 

2019 (Zdroj: Autorka práce) 

Oproti grafu č. 1 je nárůst počtu nástrojů rapidně nižší, nicméně stále lze potvrdit, že RB 

OSN využívala přibližně od roku 2009 více nástrojů než v 90. letech a v první dekádě 21. 

století. Taktéž můžeme sledovat podobný pokles počtu dat v letech 2010 a 2011 a následně 

relativní růst, kde mezi lety 2012 a 2013 množství nástrojů vzrostlo více než o polovinu 

předchozí hodnoty, rozdíl nicméně není tak výrazný, jak jsme mohli pozorovat v grafu č. 1. 

(Podrobněji v tabulce č. 6 v přílohách práce) 

Podíváme-li se ovšem na průměr indexu i nástrojů analyzovaných pomocí „binární 

metody“, výsledky nejsou tak přesvědčivé (viz graf č. 5) 

Graf č. 5: Průměr využití jednotlivých nástrojů alespoň jednou v přijatých rezolucích mezi lety 

1992 až 2019 (Zdroj: Autorka práce) 

Podle tohoto grafu se dá hovořit o stagnujícím průměru s pouze mírným nárůstem 

přibližně od roku 2011 dále. Zároveň můžeme sledovat prudký pokles průměru v roce 2003 a 

následně strmý nárůst mezi lety 2004 až 2006, který v ostatních grafech není tak výrazný. 

Celkově průměr využití nástrojů alespoň jednou spíše stagnuje v rámci desetinných čísel – 

nejnižší hodnota byla z roku 1994 (2,74) a nejvyšší hodnota v roce 2019 (3,24). Podrobnější 

hodnoty můžeme nalézt v tabulce č. 7 v přílohách práce. 
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Pokud porovnáme analýzu sběru dat podle jejich faktických počtů a analýzu pomocí 

„binární metody“, můžeme vidět, že nárůst autority RB OSN není zdaleka tak vysoký, jak by 

se na první pohled zdálo.  

Nejdůležitějším faktorem ovšem je, nakolik byla Rada bezpečnosti OSN ochotna 

využívat nástroje s největším zásahem do státní suverenity (nástroje s indexem i = 4 a indexem 

i = 5). Tyto dvě kategorie nástrojů byly hodnoceny dohromady, jelikož nástroje s indexem i = 

4 často provází nástroje s indexem i = 5. Byla pro ně využita jak metoda sběru podle skutečného 

počtu, tak dle „binární metody“. 

 

Graf č. 6: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 v jednotlivých letech 1992 až 2019 (Zdroj: Autorka 

práce) 

V grafu č. 6 můžeme vidět vývoj využití těchto nástrojů. Zde můžeme skutečně vidět 

trend nárůstu využití autoritativnějších nástrojů, který částečně kopíruje křivku celkového 

využití nástrojů, nicméně ne tak výrazně – můžeme vidět výrazný nárůst hodnoty v roce 2001 

(související zřejmě s událostmi 11. září) a následně od roku 2004 hodnoty relativně pravidelně 

stoupají, aby opět zaznamenaly pokles v roce 2011. Výraznou odchylku představuje pouze 

pokles v letech 2016 a 2018. (viz tabulka č. 8 v přílohách práce). 
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Binární metoda nám nabízí velice podobnou analýzu s rozdílem pomalejšího růstu využití 

nejsilnějších nástrojů mezi lety 2004 až 2009, což indikuje, že ve skutečnosti byly nástroje 

s indexem i = 4 a indexem i = 5 využity více než jednou (viz graf č. 7 v porovnání s grafem č. 

6, podrobněji v tabulce č. 9 v přílohách práce). Tento graf skutečně potvrzuje to, že využití 

nástrojů s indexem 4 a 5 rostlo v průběhu celého časového období – nejnižší hodnota (23 

nástrojů) byla zaznamenána v roce 1992 a naopak nejvyšší hodnota (59 nástrojů) byla 

zaznamenána v roce 2014. 

Graf č. 7: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 podle „binární metody“ v jednotlivých letech 1992 až 2019 

(Zdroj: Autorka práce) 

Jako ukázku nárůstu některých nástrojů s indexem i = 5 můžeme uvést několik příkladů 

v grafu č. 8, který popisuje podrobnější využití vybraných nástrojů. Jedná se o nástroje 

Vytvoření mírové mise a Prodloužení mandátu mírové mise, dále Vznik, zmínění či úprava 

zbraňového embarga, Zmínění, vznik či úprava sankcí, Zmínění, vznik či úprava dopravního 

embarga týkající se pouze určitých jednotlivců či firem a Zákaz materiální, finanční a jiné 

podpory, včetně poskytování možnosti dopravy, zázemí, tréninku apod. státním či nestátním 

aktérům. V tomto vývoji můžeme vidět několik trendů – nástroje vznik a prodlužování 

mírových misí zažily největší nárůst spíše v 90. letech a na začátku 21. století – od roku 2008 

RB OSN spíše prodlužuje již existující mise, než aby dávala vzniknout novým. Opačné trendy 

ovšem můžeme zaznamenat u zbývajících čtyř nástrojů, které zaznamenaly mírný nepravidelný 

nárůst obzvláště v poslední dekádě. Stojí také za zmínku, že uvalování sankcí a dopravní 
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embargo na jednotlivce a firmy, popřípadě zákazu asistence státním či nestátním aktérům jsou 

Radou bezpečnosti často aplikovány simultánně.  

Graf č. 8: Využití vybraných nástrojů s indexem 5 podle „binární metody“ v jednotlivých letech 1992 

až 2019 (Zdroj: Autorka práce) 

Ve všech grafech můžeme zaznamenat určité trendy – k prvnímu výraznějšímu nárůstu 

hodnot dochází mezi lety 1994 a 1995 (velice pravděpodobně způsobeno událostmi v Africe – 

Somálsko a Rwanda a v Jugoslávii). K dalšímu nárůstu dochází mezi lety 2000 a 2001 – to bylo 

zřejmě způsobeno výraznější aktivitou teroristických skupin a událostmi 11. září. Od let 2004 

a 2005 téměř všechny hodnoty zaznamenávají nárůst oproti jejich pohybu v 90. letech. Další 

nárůst přichází kolem roku 2009, s výrazným poklesem v roce 2010 a následným nárůstem od 

roku 2011 zřejmě způsobeným událostmi arabského jara na Blízkém východě a nástupem 

Islámského státu a konflikty v afrických zemích.  Podobně lze sledovat pokles v letech 2016 a 

2018. 
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Po podrobnějším zkoumání se tedy zdá, že autorita Rady bezpečnosti OSN skutečně 

stoupá (jelikož využívá více autoritativních nástrojů v průběhu let). Podíváme-li se na důvod, 

proč tomu tak je, můžeme najít několik konkrétnějších vysvětlení: 

1) Od začátku 21. století proběhlo několik výrazných reforem konceptu mírových misí 

OSN a celkového fungování Organizace spojených národů. 

Především v odpovědi na nutnost nového fungování mírových operací byl v roce 2000 

vypracován panelem pro mírové operace OSN tzv. Brahimiho report. Tento report měl 

reflektovat selhání mírových operací a o OSN v 90. letech a reformovat mírové mise tak, aby 

bylo možné reagovat na změnu podoby konfliktů a zaměřit úsilí jak Organizace jako celku, tak 

mírových jednotek na post konfliktní budování státu a na jejich mnohem komplexnější 

fungování.117 Jeden z cílů tohoto reportu je také zapojit mnohem strukturovaněji mezinárodní 

komunitu a mezinárodní a regionální organizace do mírových operací OSN a zároveň mírovým 

jednotkám ve všech případech udělit co nejkonkrétnější a nejsplnitelnější mandáty. Dalším 

důležitým prvkem byla konceptualizace užití síly mírovými jednotkami.118 

Mandáty mírových jednotek a samotná podoba rezolucí RB OSN, které se jim věnují, 

často vychází z reportů generálního tajemníka a z práce Sekretariátu, jelikož právě tato instituce 

v čele s generálním tajemníkem je za mírové mise nejvíce zodpovědná. Politický vliv 

Sekretariátu na fungování Organizace a jejích nástrojů byl zároveň znatelný po většinu její 

historie (můžeme to například pozorovat u výrazných osobností Daga Hammarskjölda a Kofiho 

Annana).119 Kofi Annan, který byl generálním tajemníkem Organizace mezi lety 1997 až 2006, 

se velice zasazoval o reformu mírových operací a o reformu OSN, takže nejen Brahimiho 

                                                         

117 PANEL ON UNITED NATIONS PEACE OPERATIONS, 2000. Report of the Panel on United 

Nations Peace Operations. In: United Nations [online]. New York: United Nations, 21 August 2000 [cit. 2021-

04-06]. Dostupné z: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/55/305 
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Studies [online]. 37(5), 674-702 [cit. 2021-04-06]. ISSN 0140-2390. Dostupné z: 
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119 NOVOSAD, Paul a Eric WERKER, 2019. Who runs the international system? Nationality and 

leadership in the United Nations Secretariat. The Review of International Organizations [online]. 14(1), 1-33 
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report, ale také koncept „Peace operations 2010“120 a agenda generálního tajemníka během 

Světového summitu v roce 2005121 mohly výrazně přispět k tomu, že se Rada bezpečnosti 

snažila mnohem detailněji reflektovat mezinárodní problémy.122 Délka rezolucí (množství 

využitých nástrojů) by tomuto trendu odpovídala. 

Podobně důležitým dokumentem byl report „United Nations Peacekeeping Operations 

Principles and Guidelines“ známý spíše jako Capstoneova doktrína z roku 2008. Tato doktrína 

institucionalizovala základní principy mírových operací pro 21. století123 a její přijetí jako 

jednoho z klíčových dokumentů pro mírové operace se mohlo odrazit na nárůstu využívání 

nástrojů RB OSN od roku 2009. 

Podobný dokument, který se zaměřoval na celkovou reformu Organizace spojených 

národů, byl report Panelu zabývajícím se hrozbami, výzvami a změnou z roku 2004. Tento 

report se podrobně zabýval výzvami pro Organizaci spojených národů ve 21. století, a jakým 

způsobem by je Organizace měla reflektovat.124 Nárůst celkového počtu nástrojů v rezolucích 

Rady bezpečnosti OSN od roku 2005 (plynulý nárůst mezi lety 2005 až 2007) toto může 

reflektovat, nevysvětluje to nicméně propad ve využití nástrojů v roce 2008. 

Pokud by tento nárůst byl částečně způsoben právě intervencí Sekretariátu OSN, 

znamenalo by to také, že autorita RB OSN vyplývá nejen z konceptu „pooling“, kdy se státy 

vzdávají národního veta ve prospěch pěti stálých členů a Rady bezpečnosti jako celku, ale také 

                                                         

120 SECRETARY-GENERAL OF THE UN, 2006. “Peace operations 2010” reform strategy. In: United 

Nations Peacekeeping [online]. New York: United Nations, 24 February 2006 [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: 
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by vyplývala částečně z konceptu „delegation“, jelikož by státy delegovaly své pravomoci také 

na nezávislý mezinárodní orgán, který silně ovlivňuje podobu rezolucí RB OSN – na Sekretariát 

OSN a generálního tajemníka.125 

2) 21. století zaznamenalo velký nárůst vnitrostátních konfliktů (i s mezinárodním 

zapojením) 

21. století se na rozdíl od 20. století nevyznačuje mezistátními konflikty, ale naopak 

vnitrostátními konflikty.126 Na tyto události Rada bezpečnosti měla možnost zareagovat, a to 

kombinací několika vybraných nástrojů – verbálními projevy, mírovými misemi a následně 

kombinací embarg, sankcí a dopravních embarg na vybrané jednotlivce a firmy – tzv. mířené 

sankce.127 Tyto události tak nabízely Radě bezpečnosti využívat mnohem více nástrojů, které 

jsou mířeny na konkrétní nestátní aktéry, například teroristické organizace a jejich příslušníky. 
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Závěr 

V rámci studia mezinárodních vztahů již mnoho akademiků rozebíralo otázku globalizace 

a autority mezinárodních organizací od 90. let. Obecné předpoklady tvrdily, že autorita 

mezinárodních organizací měla od konce studené války stoupat, a to především díky stále 

většímu propojení světového dění díky globalizaci. Konceptů, jakými se dá měřit autorita 

mezinárodních organizací, existuje mnoho – dva z nich jsou tzv. koncepty „pooling“ a 

„delegation“ v rámci principal-agent theory, která popisuje, jak na sobě státní aktéři a 

mezinárodní organizace závisí a interagují mezi sebou. 

Rada bezpečnosti OSN představuje vrcholný orgán Organizace spojených národů a 

představuje symbol mezinárodního uspořádání od konce druhé světové války. Právě na ní by 

se tedy nárůst autority mezinárodních organizací měl také projevit, a to především proto, že se 

státní aktéři vzdávají svého národního veta ve prospěch stálých členů a Rady bezpečnosti jako 

celku (koncept „pooling“). To, jakým způsobem se mění autorita Rady bezpečnosti, lze odvodit 

od nástrojů, které jsou využívány v přijatých rezolucích – čím více tyto nástroje zasahují do 

suverenity státu, tím větší autoritu Rada bezpečnosti pojímá. 

Cílem této výzkumné práce bylo určit, jaké nástroje Rada bezpečnosti OSN využila mezi 

lety 1992 a 2019 (Výzkumná otázka zněla: „Jaké nástroje byly využívány Radou bezpečnosti 

OSN v přijatých rezolucích v letech 1992 až 2019?“). Po analýzy operativní části náhodně 

vybraných 616 rezolucí (třetiny z celkového množství, přičemž z každého roku bylo vybráno 

22 rezolucí) byl vytvořen dataset s téměř 12 000 nástroji, které jsou rozděleny do 83 kategorií 

a následně do spektra podle zásahu do státní suverenity – indexu i 0 až 5, který ukazuje, jak 

výrazně zasahují nástroje do státní suverenity. Výsledkem je pozorování trendu, který ukazuje, 

že především od začátku 21. století využívá Rada bezpečnosti (s menšími odmlkami) stále více 

nástrojů, které zasahují do státní suverenity a mají tedy větší index i – především v roce 2000 a 

2001 a následně od let 2004 a 2005 a od roku 2009. 

Hypotéza této výzkumné práce zněla: „Od konce studené války ve schválených rezolucích 

Rady bezpečnosti OSN došlo k nárůstu užití nástrojů, které výrazně zasahují do státní 

suverenity.“ Po interpretaci dat můžeme tuto hypotézu potvrdit. 
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Summary 

Within the field of study of international relations many academics have already 

discussed the question of globalization and authority of international organizations, especially 

since the 90s. There were general assumptions that authority of international organizations have 

been rising since the end of the cold war thanks to growing interconnection of global events 

thanks to globalization. There are many theoretical concepts that can help with the measurement 

of authority of international organizations – the two of them are called “pooling“ and 

“delegation“ within the “principal agent theory“ that describes how state actors and 

international organizations depend on each other and how they interact. 

The United Nations Security Council represents the most important part of the United 

Nations and it represents international order since the end of the Second World War. It is 

therefore in this institution where the increase in the authority of international organizations 

should also be reflected, mainly because state actors surrender their national veto in favour of 

permanent members and the Security Council as a whole (the concept of "pooling"). How the 

authority of the Security Council changes can be deduced from the instruments used in the 

adopted resolutions - the more these instruments interfere with the sovereignty of the state, the 

greater the authority the Security Council possesses. 

The goal of this thesis was to determine what instruments the UNSC used during the 

period of 1992 to 2019 (The research question was: “What instruments were used by the United 

Nations Security Council in approved resolutions in the years of 1992 to 2019“). After the 

analysis of operative part of 616 randomly selected resolutions (approximately the third of the 

whole amount, and from each year 22 resolutions were selected), a dataset was created 

consisting of almost 12 000 instruments that are categorized into 83 categories and into the 

scale of index i = 0-5 depending on how they interfere with national sovereignty. The result is 

a trend that shows that from the beginning of 21th century the UNSC uses (with certain pauses) 

more and more instruments that interfere severely with state sovereignty and their index i is 

therefore higher – especially in the years of 2000, 2001 and then during the period of 2004 and 

2005 and then since the year of 2009.  

The hypothesis of this work was: “Since the end of the cold war there was an increase of 

instruments that significantly interfere with state sovereignty in approved resolutions of the 
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United Nations Security Council. After the interpretation of data we can confirm this 

hypothesis. 

  



52 

 

Použitá literatura 

ABBOTT, Kenneth W. a Duncan SNIDAL, 1998. Why States Act through Formal 

International Organizations. Journal of Conflict Resolution [online]. 42(1), 3-32 [cit. 2021-04-

14]. ISSN 0022-0027. Dostupné z: doi:10.1177/0022002798042001001 

BARNETT, Michael, 1995. The New United Nations Politics of Peace: From Juridical 

Sovereignty to Empirical Sovereignty. Global Governance [online]. 1(1), 79-97 [cit. 2021-04-

18]. ISSN 1075-2846. Dostupné z: doi:10.1163/19426720-001-01-90000007, str. 83-84 

BARNETT, Michael N. a Martha FINNEMORE, 1999. The Politics, Power, and 

Pathologies of International Organizations. International Organization [online]. 53(4), 699-

732 [cit. 2021-04-15]. ISSN 0020-8183. Dostupné z: doi:10.1162/002081899551048 

BINDER, Martin a Monika HEUPEL, 2015. The Legitimacy of the UN Security 

Council: Evidence from Recent General Assembly Debates. International Studies 

Quarterly [online]. 59(2), 238-250 [cit. 2021-04-15]. DOI: 10.1111/isqu.12134. ISSN 

00208833. Dostupné z: https://academic.oup.com/isq/article-lookup/doi/10.1111/isqu.12134 

BOSWELL, TERRY a DIMITRIS STEVIS, 1997. Globalization and International 

Labor Organizing. Work and Occupations [online]. 24(3), 288-308 [cit. 2021-04-15]. ISSN 

0730-8884. Dostupné z: doi:10.1177/0730888497024003003 

CÁRDENAS, Emilio J., 2004. The United Nations Security Council's Quest for 

Effectiveness. Michigan Journal of International Law [online]. University of Michigan Law 

School, 25(4), 1341-1348 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 

https://repository.law.umich.edu/mjil/vol25/iss4/29/ 

CARISCH, Enrico a Loraine RICKARD-MARTIN, 2011. Global Threats and the Role 

of United Nations Sanctions. In: Research Gate [online]. New York: Friedrich-Ebert-Stiftung, 

May 2011 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/290604428_Global_Threats_and_the_Role_of_Unit

ed_Nations_Sanctions 

COX, Brian, 2009. United Nations Security Council Reform: Collected Proposals and 

Possible Consequences. South Carolina Journal of International Law and Business [online]. 



53 

 

Columbia, United States: University of South Carolina School of Law, 6(1), 89-128 [cit. 

2020-06-26]. ISSN ISSN:1936-4334. Dostupné z: 

https://scholarcommons.sc.edu/scjilb/vol6/iss1/4/ 

DAG HAMMARSKJÖLD LIBRARY, b.r. UN resolutions. In: United Nations Dag 

Hammarskjöld Library [online]. New York: United Nations, b.d. [cit. 2021-04-02]. Dostupné 

z: https://research.un.org/en/docs/resolutions 

DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS, 2008. United Nations 

Peacekeeping Operations Principles and Guidelines. In: United Nations 

Peacekeeping [online]. New York: United Nations, 2008 [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/peacekeeping/en/capstone_eng.pdf 

DEPLANO, Rossana, 2015. Analysis of Security Council’s Practice. The Strategic Use 

of International Law by the United Nations Security Council [online]. Cham: Springer 

International Publishing, 2015-6-24, 21-31 [cit. 2021-04-15]. SpringerBriefs in Law. DOI: 

10.1007/978-3-319-21281-4_3. ISBN 978-3-319-21280-7. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-21281-4_3 

DEPLANO, Rossana, 2015. The Use of International Law by the United Nations 

Security Council: An Empirical Framework for Analysis. SSRN Electronic Journal [online]. 

(29), 2085-2112 [cit. 2021-04-15]. DOI: 10.2139/ssrn.2724444. ISSN 1556-5068. Dostupné 

z: http://www.ssrn.com/abstract=2724444 

DHANAPALA, JAYANTHA, 2005. The United Nations' Response to 9/11. Terrorism 

and Political Violence [online]. 17(1-2), 17-23 [cit. 2021-04-15]. ISSN 0954-6553. Dostupné 

z: doi:10.1080/09546550590520537 

DIJKSTRA, Hylke, 2012. Efficiency versus Sovereignty: Delegation to the UN 

Secretariat in Peacekeeping. International Peacekeeping [online]. 19(5), 581-596 [cit. 2021-

04-19]. ISSN 1353-3312. Dostupné z: doi:10.1080/13533312.2012.721993 

FITZGERALD, Amber, 2000. Security Council Reform: Creating a More 

Representative Body of the Entire U.N. Membership. Pace International Law 

Review [online]. September 2000, 12(2), 319-365 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 

https://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol12/iss2/5/ 

https://scholarcommons.sc.edu/scjilb/vol6/iss1/4/


54 

 

FRÉCHETTE, Louise a Amanda KRISTENSEN, 2012. UN Peacekeeping: 20 Years of 

Reform. In: The Centre for International Governance Innovation [online]. Canada: The 

Centre for International Governance Innovation, April 2012 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://www.cigionline.org/sites/default/files/un_peacekeeping_1.pdf 

GERRING, John a Dino CHRISTENSON, 2017. Applied Social Science Methodology: 

An Introductory Guide [online]. 1. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 

9781107416819. Dostupné z: doi:10.1017/9781107775558 

GORDON, Joy, 2006. Accountability and Global Governance: The Case of Iraq. Ethics 

& International Affairs [online]. 20(1), 79-98 [cit. 2021-04-19]. ISSN 0892-6794. Dostupné 

z: doi:10.1111/j.1747-7093.2006.00004.x 

GRUENBERG, Justin S., 2009. An Analysis of United Nations Security Council 

Resolutions: Are All Countries Treated Equally? Case Western Reserve Journal of 

International Law [online]. 2009, 41(2), 469-511 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: 

https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol41/iss2/12/ 

HAWKINS, Darren G., David A. LAKE, Daniel L. NIELSON a Michael J. TIERNEY, 

ed., 2009. Delegation and Agency in International Organizations [online]. 1. United 

Kingdom: Cambridge University Press [cit. 2021-04-02]. ISBN 9780511491368. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511491368 

HIGH-LEVEL PANEL ON THREATS, CHALLENGES AND CHANGE, 2004. 

Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change. In: United 

Nations [online]. New York: United Nations, 2 December 2004 [cit. 2021-04-06]. Dostupné 

z: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/565 

HOOGHE, Liesbet a Gary MARKS, 2015. Delegation and pooling in international 

organizations. The Review of International Organizations [online]. 10(3), 305-328 [cit. 2021-

04-14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: doi:10.1007/s11558-014-9194-4 

JAEGER, Hans-Martin, 2010. UN reform, biopolitics, and global 

governmentality. International Theory [online]. 2(1), 50-86 [cit. 2021-04-06]. ISSN 1752-

9719. Dostupné z: doi:10.1017/S1752971909990182 



55 

 

JOYNER, Christopher C., 2003. United Nations Sanctions after Iraq: Looking Back to 

See Ahead. Chicago Journal of International Law [online]. 2003, 4(2), 329-353 [cit. 2021-04-

15]. Dostupné z: https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol4/iss2/7/ 

KEOHANE, Robert O. a Joseph S. NYE, 2000. Globalization: What's New? What's 

Not? (And So What?). Foreign Policy [online]. (118) [cit. 2021-04-15]. ISSN 00157228. 

Dostupné z: doi:10.2307/1149673 

KEOHANE, R., & HOFFMANN, S. (1991). Institutional change in Europe in the 

1980s. In R. O. Keohane & S. Hoffmann (Eds.), The new European community: 

Decisionmaking and institutional change (pp. 1–40) Boulder: Westview Press. Citováno v 

HOOGHE, Liesbet a Gary MARKS, 2015. Delegation and pooling in international 

organizations. The Review of International Organizations [online]. 10(3), 305-328 [cit. 2021-

04-14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: doi:10.1007/s11558-014-9194-4 

KRASNER, Stephen D., 2001. Abiding Sovereignty. International Political Science 

Review [online]. 22(3), 229-251 [cit. 2021-5-2]. ISSN 0192-5121. Dostupné z: 

doi:10.1177/0192512101223002 

LAKE, David A., 2007. Delegating divisible sovereignty: Sweeping a conceptual 

minefield. The Review of International Organizations [online]. 2(3), 219-237 [cit. 2021-04-

14]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: doi:10.1007/s11558-007-9012-3 

LÄTTILÄ, Ville a Aleksi YLÖNEN, 2019. United Nations Security Council Reform 

Revisited: A Proposal. Diplomacy & Statecraft [online]. 30(1), 164-186 [cit. 2021-04-15]. 

DOI: 10.1080/09592296.2019.1557423. ISSN 0959-2296. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09592296.2019.1557423 

MACQUEEN, Benjamin, 2018. Muslim States and Reform of the United Nations 

Security Council. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) [online]. 4(3), 47-

64 [cit. 2021-04-15]. ISSN 1937-0679. Dostupné z: doi:10.1080/19370679.2010.12023161 

MORAVCSIK, A. (1998). The choice for Europe: Social purpose and state power from 

Messina to Maastricht. Ithaca: Cornell University Press. Citováno v HOOGHE, Liesbet a 

Gary MARKS, 2015. Delegation and pooling in international organizations. The Review of 



56 

 

International Organizations [online]. 10(3), 305-328 [cit. 2021-04-14]. ISSN 1559-7431. 

Dostupné z: doi:10.1007/s11558-014-9194-4 

NIELSON, Daniel L. a Michael J. TIERNEY, HAWKINS, Darren G. a David A. 

LAKE, ed., 2006. Delegation and Agency in International Organizations [online]. 1. United 

Kingdom: Cambridge University Press [cit. 2021-04-14]. ISBN 9780511491368. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511491368 

NOVOSAD, Paul a Eric WERKER, 2019. Who runs the international system? 

Nationality and leadership in the United Nations Secretariat. The Review of International 

Organizations [online]. 14(1), 1-33 [cit. 2021-04-19]. ISSN 1559-7431. Dostupné z: 

doi:10.1007/s11558-017-9294-z 

ORAKHELASHVILI, A., 2005. The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation 

and Application of United Nations Security Council Resolutions. European Journal of 

International Law [online]. 16(1), 59-88 [cit. 2021-04-15]. DOI: 10.1093/ejil/chi103. ISSN 

0938-5428. Dostupné z: https://academic.oup.com/ejil/article-lookup/doi/10.1093/ejil/chi103 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, b.r. Charta Organizace spojených národů a 

Statut mezinárodního soudního dvora. In: Informační centrum OSN v Praze [online]. Praha: 

Informační centrum OSN v Praze, 1945 [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta-OSN-2019.pdf 

PANEL ON UNITED NATIONS PEACE OPERATIONS, 2000. Report of the Panel on 

United Nations Peace Operations. In: United Nations [online]. New York: United Nations, 21 

August 2000 [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/55/305 

PETTERSSON, Therése a Magnus ÖBERG, 2020. Organized violence, 1989–

2019. Journal of Peace Research [online]. 57(4), 597-613 [cit. 2021-04-19]. ISSN 0022-3433. 

Dostupné z: doi:10.1177/0022343320934986 

REINALDA, Bob a Bertjan VERBEEK, 1998. Autonomous Policy Making By 

International Organisations [online]. 1. London: Routledge [cit. 2021-04-15]. ISBN 

9780203450857. Dostupné z: doi:10.4324/9780203450857 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta-OSN-2019.pdf


57 

 

SECRETARY-GENERAL OF THE UN, 2006. “Peace operations 2010” reform 

strategy. In: United Nations Peacekeeping [online]. New York: United Nations, 24 February 

2006 [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/peacekeeping/en/po2010.pdf 

SCHERZ, Antoinette a Alain ZYSSET, 2020. The UN Security Council, normative 

legitimacy and the challenge of specificity. Critical Review of International Social and 

Political Philosophy [online]. 23(3), 371-391 [cit. 2021-04-15]. ISSN 1369-8230. Dostupné z: 

doi:10.1080/13698230.2019.1565720 

SLOAN, James, 2014. The Evolution of the Use of Force in UN 

Peacekeeping. Journal of Strategic Studies [online]. 37(5), 674-702 [cit. 2021-04-06]. ISSN 

0140-2390. Dostupné z: doi:10.1080/01402390.2014.921853 

SPENCER, Martin E., 1970. Weber on Legitimate Norms and Authority. The British 

Journal of Sociology [online]. 21(2), pp. 123-134 [cit. 2021-04-14]. ISSN 00071315. 

Dostupné z: doi:10.2307/588403, str. 123-124 

STEIN, Arthur A.,Constrained Sovereignty: The Growth of International Instrusiveness, 

2001. In The New Great Power Coalition: Toward a World Concert of Nations, Edited by 

Richard Rosecrance. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2001. [online]. 1. 

New York: Rowman & Littlefield, s. 261-281 [cit. 2021-04-16]. ISBN 978-0742510081. 

Dostupné z: http://www.grandstrategy.net/Articles-pdf/gt_power_coalition-13-

constrained_sov.pdf 

TALMON, Stefan, 2005. The Security Council as World Legislature. The American 

Journal of International Law [online]. 99(1), 175-193 [cit. 2021-04-15]. DOI: 

10.2307/3246097. ISSN 00029300. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/3246097?origin=crossref 

UNITED NATIONS, b.r. Committees, Working Groups and Ad Hoc Bodies. In: United 

Nations [online]. New York: United Nations, b.d. [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://www.un.org/securitycouncil/content/committees-working-groups-and-ad-hoc-bodies 

http://www.grandstrategy.net/Articles-pdf/gt_power_coalition-13-constrained_sov.pdf
http://www.grandstrategy.net/Articles-pdf/gt_power_coalition-13-constrained_sov.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/content/committees-working-groups-and-ad-hoc-bodies


58 

 

UNITED NATIONS PEACEKEEPING, n.d. OUR HISTORY. In: United Nations 

Peacekeeping [online]. New York: United Nations [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: 

https://peacekeeping.un.org/en/our-history 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, b.r. Resolutions. In: United 

Nations [online]. New York: United Nations, b.d. [cit. 2021-04-02]. Dostupné z: 

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1992. Resolution 748 (1992). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 31 March 1992 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/748(1992) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1992. RESOLUTION 773 (1992). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 26 August 1992 [cit. 

2021-04-16]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/773(1992) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1992. RESOLUTION 798 (1992). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 18 December 1992 [cit. 

2021-04-18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/798(1992) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1993. Resolution 801 (1993). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 8 January 1993 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/801(1993) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1993. RESOLUTION 808 (1993). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 22 February 1993 [cit. 

2021-04-19]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/808(1993) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1993. Resolution 824 (1993). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 9 May 1993 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/824(1993) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1993. RESOLUTION 886 (1993). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 18 November 1993 [cit. 

2021-04-18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/886(1993) 

https://undocs.org/S/RES/801(1993)
https://undocs.org/S/RES/824(1993)


59 

 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1994. RESOLUTION 940 (1994). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 31 July 1994 [cit. 2021-

04-16]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/940(1994) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1995. RESOLUTION 992 (1995). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 11 May 1995 [cit. 2021-

04-18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/992(1995) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1995. RESOLUTION 1031 (1995). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 15 December 1995 [cit. 

2021-04-19]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1031(1995) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1996. RESOLUTION 1083 (1996). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 27 November 1996 [cit. 

2021-04-19]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1083(1996) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1996. RESOLUTION 1089 (1996). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 13 December 1996 [cit. 

2021-04-19]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1089(1996) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1997. RESOLUTION 1111 (1997). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 4 June 1997 [cit. 2021-

04-19]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1111(1997) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1997. Resolution 1121(1997). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 22 July 1997 [cit. 2021-04-04]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1121(1997) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1997. RESOLUTION 1128 (1997). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 12 September 1997 [cit. 

2021-04-18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1128(1997) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1997. RESOLUTION 1135 (1997). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 29 October 1997 [cit. 

2021-04-18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1135(1997) 

https://undocs.org/S/RES/1089(1996)


60 

 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 1999. RESOLUTION 1247 (1999). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 18 June 1999 [cit. 2021-

04-16]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1247(1999) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2000. Resolution 1308 (2000). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 17 July 2000 [cit. 2021-04-16]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1308(2000) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2000. RESOLUTION 1288 (2000). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 31 January 2000 [cit. 

2021-04-18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1288(2000) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2001. Resolution 1343 (2001). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 7 March 2001 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1343(2001) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2001. Resolution 1361 (2001). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 5 July 2001 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1361(2001) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2001. Resolution 1363 (2001). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 30 July 2001 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1363(2001) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2001. Resolution 1373 (2001). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 28 September 2001 [cit. 2021-04-

18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1373(2001) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2001. Resolution 1375 (2001). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 29 October 2001 [cit. 2021-04-16]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1375(2001) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2002. Resolution 1390 (2002). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 28 January 2002 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1390(2002) 

https://undocs.org/S/RES/1343(2001)
https://undocs.org/S/RES/1361(2001)


61 

 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2002. Resolution 1433 (2002). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 15 August 2002 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1433(2002) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2002. Resolution 1439 (2002). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 18 October 2002 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1439(2002) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2003. Resolution 1486 (2003). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 11 June 2003 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1486(2003) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2004. Resolution 1537 (2004). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 30 March 2004 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1537(2004) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2005. Resolution 1607 (2005). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 21 June 2005 [cit. 2021-

04-19]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1607(2005) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2006. Resolution 1715 (2006). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 9 October 2006 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1715(2006) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2006. Resolution 1738 (2006). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 23 December 2006 [cit. 2021-04-

18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1738(2006) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2007. Resolution 1746 (2007). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 23 March 2007 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1746(2007) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2008. Resolution 1823 (2008). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 10 July 2008 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1823(2008) 



62 

 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2008. Resolution 1824 (2008). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 18 July 2008 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1824(2008) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2008. Resolution 1832 (2008). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 27 August 2008 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1832(2008) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2008. Resolution 1848 (2008). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 12 December 2008 [cit. 2021-04-

18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1848(2008) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2009. Resolution 1876 (2009). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 26 June 2009 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1876(2009) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2010. Resolution 1923 (2010). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 25 May 2010 [cit. 2021-04-16]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1923(2010) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2010. Resolution 1939 (2010). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 15 September 2010 [cit. 2021-04-

18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1939(2010) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2010. Resolution 1946 (2010). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 15 October 2010 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1946(2010)  

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2011. Resolution 1973 (2011). 

In: United Nations Documents [online]. New York: United Nations, 17 March 2011 [cit. 

2021-04-18]. Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1973(2011) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2011. Resolution 1997(2011). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 11 July 2011 [cit. 2021-04-02]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1997(2011) 



63 

 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2012. Resolution 2044 (2012). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 24 April 2012 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2044(2012) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2011. Resolution 1997 (2011). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 11 July 2011 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/1997(2011) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2012. Resolution 2070 (2012). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 12 October 2012 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2070(2012) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2014. Resolution 2149 (2014). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 10 April 2014 [cit. 2021-04-16]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2149(2014) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2014. Resolution 2153 (2014). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 29 April 2014 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2153(2014) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2015. Resolution 2230 (2015). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 14 July 2015 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2230(2015) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2015. Resolution 2231 (2015). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 20 July 2015 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2231(2015) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2017. Resolution 2352 (2017). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 15 May 2017 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2352(2017) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2017. Resolution 2371 (2017). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 5 August 2017 [cit. 2021-04-19]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2371(2017) 

https://undocs.org/S/RES/2153(2014)


64 

 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2019. Resolution 2463 (2019). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 29 March 2019 [cit. 2021-04-16]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2463(2019) 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2019. Resolution 2493 (2019). In: United 

Nations Documents [online]. New York: United Nations, 29 October 2019 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://undocs.org/S/RES/2493(2019)  



65 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Tabulka č. 1: Tabulka spektra nástrojů podle zásahu do státní suverenity 

(tabulka) 

Příloha č. 2: Tabulka č. 2: Tabulka jednotlivých nástrojů s indexy, do kterých náleží 

(tabulka) 

Příloha č. 3: Tabulka č. 3: Využití nástrojů v přijatých rezolucích v jednotlivých letech 

(tabulka) 

Příloha č. 4: Tabulka č. 4: Průměry indexu i ze všech využitých nástrojů v jednotlivých 

letech (tabulka) 

Příloha č. 5: Tabulka č. 5: Rozdělení nástrojů podle indexu i ve schválených rezolucích 

mezi lety 1992 až 2019 (tabulka) 

Příloha č. 6: Tabulka č. 6: Využití nástrojů podle „binární metody“ v přijatých rezolucích 

v jednotlivých letech (tabulka) 

Příloha č. 7: Tabulka č. 7: Průměr indexu i podle „binární metody“ v přijatých rezolucích 

v jednotlivých letech (tabulka) 

Příloha č. 8: Tabulka č. 8: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 v jednotlivých letech 1992 až 

2019 (tabulka) 

Příloha č. 9: Tabulka č. 9: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 podle „binární metody“ 

v jednotlivých letech 1992 až 2019 (tabulka) 

Příloha č. 10: Graf č. 1 : Využití všech nástrojů RB OSN mezi lety 1992 až 2019 (graf) 

Příloha č. 11: Graf č. 2: Průměry indexu i ze všech využitých nástrojů v jednotlivých 

letech (graf) 

Příloha č. 12: Graf č. 3: Rozdělení nástrojů podle indexu i ve schválených rezolucích mezi 

lety 1992 až 2019 (graf) 



66 

 

Příloha č. 13: Graf č. 4: Využití jednotlivých nástrojů alespoň jednou v přijatých 

rezolucích mezi lety 1992 až 2019 (graf) 

Příloha č. 14: Graf č. 5: Průměr využití jednotlivých nástrojů alespoň jednou v přijatých 

rezolucích mezi lety 1992 až 2019 (graf) 

Příloha č. 15: Graf č. 6: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 v jednotlivých letech 1992 až 

2019 (graf) 

Příloha č. 16: Graf č. 7: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 podle „binární metody“ v 

jednotlivých letech 1992 až 2019 (graf) 

Příloha č. 17: Graf č. 8: Využití vybraných nástrojů s indexem 5 podle „binární metody“ 

v jednotlivých letech 1992 až 2019 (graf) 

Příloha č. 18: Příloha bakalářské práce - Dataset sesbíraných dat z přijatých rezolucí mezi 

lety 1992 až 2019 v aplikaci Excel - celkový počet nástrojů (dokument .csv) 

Příloha č. 19: Příloha bakalářské práce - Dataset sesbíraných dat z přijatých rezolucí mezi 

lety 1992 až 2019 v aplikaci Excel - nástroje s indexy i (dokument .csv) 

Příloha č. 20: Příloha bakalářské práce - Dataset sesbíraných dat z přijatých rezolucí mezi 

lety 1992 až 2019 v aplikaci Excel - binární využití nástrojů (dokument .csv) 

Příloha č. 21: Příloha bakalářské práce - Dataset sesbíraných dat z přijatých rezolucí mezi 

lety 1992 až 2019 v aplikaci Excel - binární využití nástrojů s indexy (dokument .csv) 

Příloha č. 22: Dataset sesbíraných dat z přijatých rezolucí mezi lety 1992 až 2019 ve 

formě PDF (dokument .pdf)  

Spektrum nástrojů podle toho, jak zasahují do státní suverenity (index i) 

0 – Obecné žádosti a prohlášení vůči orgánům OSN (nepřímé zásahy do státní suverenity) 

1 – Verbální projevy, které přímo nesouvisí se zásahy do státní suverenity, popřípadě 

nehovoří o výkonu suverenity státu na vlastním území (nepřímé zásahy do státní suverenity) 
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2 – Verbální projevy, které přímo souvisí se zásahy do státní suverenity, popřípadě hovoří o 

výkonu suverenity státu na vlastním území. Žádosti orgánům a entitám se zásahem do státní 

suverenity (přímé zásahy do státní suverenity) 

3 – Vyjádření RB OSN vůči hranicím, bezpečnosti, suverenitě států, popřípadě demarkačním 

liniím, atd. (přímé zásahy do státní suverenity) 

4 – Nástroje, které zasahují do státní suverenity skrze fungování orgánů OSN, nástroje 
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Tabulka č. 1: Tabulka spektra nástrojů podle zásahu do státní suverenity (Zdroj: Autorka práce) 

 

Index: Nástroj: 

Index i = 0 

Verbální projevy k činnosti a krokům Generálního tajemníka, které 

dělá a obecně souvisí s většinou jeho práce 

Verbální projevy k činnosti a krokům, které obecně souvisí s většinou 

práce agentur OSN 

Slib, že se RB OSN danému tématu bude věnovat + konkrétní část 

tématu 

Uvědomění si specifika dané situace 

Potvrzení předsednického prohlášení RB OSN 

Index i = 1 

Verbální projevy, které přímo nesouvisí se zásahy do státní 

suverenity, popřípadě nehovoří o výkonu suverenity státu na vlastním 

území 
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Ustanovení ocenění OSN  

Index i = 2 

Verbální projevy k činnosti a krokům Generálního tajemníka, které 

přímo souvisí se vstupem do státní suverenity 

Verbální projevy k činnosti a krokům agentur OSN, které souvisí se 

vstupem do státní suverenity 

Verbální projevy k činnosti a krokům misí (národních či 

mezinárodních) ustanovených RB OSN či s mandátem od RB OSN 

Verbální projevy, které přímo souvisí se zásahy do státní suverenity, 

popřípadě hovoří o výkonu suverenity státu na vlastním území.  

Index i = 3 

Vyjádření důležitosti, snahy a podpory, popřípadě záruky ze strany 

OSN dostát nedotknutelnosti státní suverenity, hranic a dalších 

záležitostí, které přímo souvisí se suverenitou státu 

Doporučení Valnému shromáždění přijetí nového státu  

Zánik komise  

Zrušení rozhodnutí, že je nějaké území bezpečnou zónou 

Index i = 4 

Navýšení velikosti misí OSN 

Posílení mandátu misí OSN 

Prodloužení mandátu mise OSN 

Schválení vzniku mise OSN 

Stanovení konečného data působení mise OSN (nebo její části), 

pokud nedojde k zásadní změně ve vývoji v souvislosti s misí 

Prodloužení existence úřadu OSN v dané zemi 
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Prodloužení mandátu panelu expertů 

Úprava mandátu panelu expertů 

Ustanovení komise 

Úprava fungování komise 

Prodloužení mandátu komise 

Vznik pracovní skupiny Rady bezpečnosti  

Jmenování soudce/ů Mezinárodního trestního tribunálu 

Prodloužení mandátu soudce/ů Mezinárodního trestního tribunálu 

Změna části textu Statutu Mezinárodního trestního tribunálu 

Upravení mandátu soudce/ů Mezinárodního trestního tribunálu 

Rozhodnutí o volbě soudce Mezinárodního soudního dvora 

Ustanovení zvláštního zástupce Rady bezpečnosti OSN  

Udělení nových pravomocí Generálnímu tajemníkovi OSN 

Doporučení jmenování Generálního tajemníka Valnému shromáždění 

OSN 

Vznik monitorovacího týmu 

Prodloužení mandátu monitorovacího týmu 

Úprava mandátu monitorovacího týmu 

Rozhodnutí, že je nějaké území bezpečnou zónou 
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Vznik ultimáta, po jehož vypršení/nedodržení může Rada bezpečnosti 

OSN přistoupit k razantnějším krokům 

Vznik finančního fondu 

Rozhodnutí, že nástroje v rezoluci vstoupí či nevstoupí v platnost po 

naplnění podmínek pro jejich fungování 

Ukončení mírové mise 

Snížení velikosti mírových misí  

Žádost na generálního tajemníka naplánovat ukončení mírové mise 

Zrušení udělení mandátu již existující misi (či jeho úprava) jiného 

mezinárodního či multilaterálního tělesa  

Zrušení/Pozastavení dopravního embarga týkající se pouze určitých 

jednotlivců či firem 

Zrušení Sankcí 

Zrušení/Pozastavení dopravního embarga nebo jeho části  

Zrušení/pozastavení embarga na určitý typ zboží  

Zrušení udělení mandátu členským státům využití leteckých sil na 

určitém území pro vybrané účely  

Zrušení omezení diplomatických a/či ekonomických vztahů se 

státním aktérem 

Zrušení/Pozastavení celkového embarga na více typů zboží  

Zrušení zbraňového embarga či jeho části  

Zrušení znemožnění fungování určité entity na území členského státu  
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Zrušení Oil for Food Programme  

Zrušení rozhodnutí, že se státní aktér musí vzdát jaderného programu 

a/nebo jaderných zbraní či dalších zbraní hromadného ničení 

Index i = 5 

Vytvoření mírové mise (včetně stanovení mandátu, velikosti a délky) 

Navýšení velikosti mírových misí  

Posílení mandátu mírových misí  

Prodloužení mandátu mírové mise  

Stanovení konečného data působení mírové mise (nebo její části) 

Stanovení konečného data působení mírové mise (nebo její části), 

pokud nedojde k zásadní změně ve vývoji v souvislosti s mírovou 

misí 

Udělení mandátu členským státům ke kolektivní akci proti 

vybranému aktérovi  

Vytvoření mezinárodní mise s mandátem od Rady bezpečnosti OSN 

Udělení mandátu již existující misi (či jeho úprava) jiného 

mezinárodního či multilaterálního tělesa 

Vznik, zmínění či úprava zbraňového embarga  

Obnovení embarga 

Zmínění, vznik či úprava Sankcí  

Zmínění, vznik či úprava dopravního embarga týkající se pouze 

určitých jednotlivců či firem 

Zmínění, vznik či úprava dopravního embarga  
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Zmínění, vznik či úprava mandátu členským státům využití leteckých 

sil na určitém území pro vybrané účely  

Zákaz materiální, finanční a jiné podpory, včetně poskytování 

možnosti dopravy, zázemí, tréninku apod. státním či nestátním 

aktérům 

Omezení diplomatických a/či ekonomických vztahů se státním 

aktérem 

Zmínění, vznik či úprava celkového embarga na více typů zboží  

Zmínění, vznik či úprava embarga na určitý typ zboží  

Zmínění, vznik či úprava uzavření hranic  

Znemožnění (či úprava znemožnění) fungování určité entity na území 

členského státu  

Oil for Food Programme 

Vznik mezinárodního tribunálu 

Rozhodnutí, že se státní aktér musí vzdát jaderného programu a/nebo 

jaderných zbraní či dalších zbraní hromadného ničení 

Rozhodnutí, zmínění či úprava rozhodnutí, že státní aktéři nesmí 

pomáhat státním či nestátním aktérům vyvíjet či získat zbraně 

hromadného ničení 

Udělení mandátu členským státům ke specifikované manipulacemi se 

zbraněmi hromadného ničení pod kooperací s orgány OSN 

Tabulka č. 2: Tabulka jednotlivých nástrojů s indexy, do kterých náleží (Zdroj: Autorka práce) 
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Rok: Počet nástrojů: 

1992 166 

1993 192 

1994 217 

1995 279 

1996 281 

1997 192 

1998 277 

1999 330 

2000 265 

2001 396 

2002 191 

2003 275 

2004 236 

2005 213 

2006 293 

2007 385 

2008 303 

2009 593 

2010 326 
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2011 498 

2012 629 

2013 814 

2014 702 

2015 812 

2016 594 

2017 888 

2018 761 

2019 796 

Celkem: 11904 

Tabulka č. 3: Využití nástrojů v přijatých rezolucích v jednotlivých letech (Zdroj: Autorka 

práce) 

Rok: Průměr indexu i: 

1992 4.63 

1993 5.73 

1994 5.46 

1995 6.42 

1996 7.27 

1997 5.19 

1998 6.16 

1999 7.89 
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2000 6.58 

2001 8.53 

2002 5.13 

2003 6.65 

2004 5.35 

2005 5.38 

2006 8.37 

2007 7.92 

2008 7.92 

2009 10.69 

2010 7.64 

2011 10.74 

2012 10.84 

2013 12.07 

2014 11.34 

2015 12.95 

2016 11.99 

2017 13.08 

2018 13.46 

2019 13.85 
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Tabulka č. 4: Průměry indexu i ze všech využitých nástrojů v jednotlivých letech (Zdroj: 

Autorka práce) 

Typ nástroje: Počet: 

Nástroje s indexem 0 939 

Nástroje s indexem 1 1037 

Nástroje s indexem 2 8726 

Nástroje s indexem 3 80 

Nástroje s indexem 4 348 

Nástroje s indexem 5 774 

Celkem 11904 

Tabulka č. 5: Rozdělení nástrojů podle indexu i ve schválených rezolucích mezi lety 1992 až 

2019 (Zdroj: Autorka práce) 

Rok: 

Množství alespoň jednou 

použitých nástrojů dle „binární 

metody“: 

1992 94 

1993 85 

1994 96 

1995 110 

1996 95 

1997 95 

1998 110 
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1999 96 

2000 96 

2001 114 

2002 91 

2003 95 

2004 110 

2005 102 

2006 92 

2007 119 

2008 96 

2009 133 

2010 109 

2011 109 

2012 134 

2013 164 

2014 157 

2015 154 

2016 127 

2017 158 

2018 137 
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2019 145 

CELKEM: 3223 

Tabulka č. 6: Využití nástrojů podle „binární metody“ v přijatých rezolucích v jednotlivých 

letech (Zdroj: Autorka práce) 

Rok: 
Průměr indexu i podle 

„binární metody“ 

1992 2.84 

1993 2.92 

1994 2.74 

1995 3.05 

1996 2.81 

1997 2.94 

1998 2.74 

1999 2.83 

2000 3.00 

2001 2.87 

2002 2.98 

2003 2.71 

2004 2.89 

2005 3.00 

2006 3.14 
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2007 3.01 

2008 3.16 

2009 2.88 

2010 3.04 

2011 2.83 

2012 2.95 

2013 3.04 

2014 3.16 

2015 2.97 

2016 3.07 

2017 3.02 

2018 2.88 

2019 3.24 

Tabulka č. 7: Průměr indexu i podle „binární metody“ v přijatých rezolucích v jednotlivých 

letech (Zdroj: Autorka práce) 

Rok: 
Počet nástrojů 

s indexem 4 a 5: 

1992 23 

1993 25 

1994 23 

1995 38 



80 

 

1996 25 

1997 31 

1998 31 

1999 28 

2000 33 

2001 45 

2002 35 

2003 26 

2004 39 

2005 35 

2006 40 

2007 44 

2008 43 

2009 51 

2010 49 

2011 42 

2012 47 

2013 62 

2014 61 
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2015 53 

2016 43 

2017 56 

2018 40 

2019 55 

Celkem: 1123 

Tabulka č. 8: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 v jednotlivých letech 1992 až 2019 (Zdroj: 

Autorka práce) 

Rok: 

Počet nástrojů 

s indexem 4 a 5 podle 

binární metody: 

1992 23 

1993 25 

1994 23 

1995 37 

1996 25 

1997 31 

1998 28 

1999 25 

2000 29 

2001 33 
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2002 32 

2003 25 

2004 36 

2005 35 

2006 35 

2007 35 

2008 37 

2009 42 

2010 41 

2011 35 

2012 43 

2013 54 

2014 59 

2015 48 

2016 41 

2017 53 

2018 39 

2019 53 

CELKEM: 1022 
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 Tabulka č. 9: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 podle „binární metody“ v jednotlivých letech 

1992 až 2019 (Zdroj: Autorka práce) 

Graf č. 1 : Využití všech nástrojů RB OSN mezi lety 1992 až 2019 (Zdroj: autorka práce) 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Průměry indexu i ze všech využitých nástrojů v jednotlivých letech (Zdroj: Autorka 

práce) 
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Graf č. 3: Rozdělení nástrojů podle indexu i ve schválených rezolucích mezi lety 1992 až 2019 

(Zdroj: Autorka práce) 

 

Graf č. 4: Využití jednotlivých nástrojů alespoň jednou v přijatých rezolucích mezi lety 1992 až 

2019 (Zdroj: Autorka práce) 
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Graf č. 5: Průměr využití jednotlivých nástrojů alespoň jednou v přijatých rezolucích mezi lety 

1992 až 2019 (Zdroj: Autorka práce) 

 

Graf č. 6: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 v jednotlivých letech 1992 až 2019 (Zdroj: Autorka 

práce) 
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Graf č. 7: Využití nástrojů s indexem 4 a 5 podle „binární metody“ v jednotlivých letech 1992 

až 2019 (Zdroj: Autorka práce)  
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Graf č. 8: Využití vybraných nástrojů s indexem 5 podle „binární metody“ v jednotlivých letech 

1992 až 2019 (Zdroj: Autorka práce) 

 


