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Když přistáli Kofi Annan se svou manželkou
Nane na ruzyňském letišti v Praze, začala první
návštěva generálního tajemníka OSN v České
republice od chvíle, kdy bylo Československo,
zakládající člen Spojených národů, rozděleno na
dva samostatné státy. Během svého dvoudenní-
ho pobytu v Praze se generální tajemník setkal s
nejvyššími představiteli státu, pozdravil se se
zaměstanci světové organizace působícími
v České republice, podepsal dohodu mezi Čes-
kou republikou a OSN o statutu Informačního
centra OSN v Praze a převzal medaili Jana Ma-
saryka za přínos k rozvoji mezinárodního poro-
zumění. Hlavními tématy jeho rozhovorů,
především s prezidentem Václavem Havlem,
premiérem Milošem Zemanem a ministrem za-
hraničí Janem Kavanem, byly kosovská krize,
její vliv na reformu Rady bezpečnosti, příspěv-
ky České republiky na mírové operace a přípra-
vy na tzv. Mileniové shromáždění, zasedání
Valného shromáždění OSN v roce 2000.

Stránky tohoto čísla UN Bulletin (poprvé celoba-
revného) Vám přiblíží to nejdůležitější z návštěvy ge-
nerálního tajemníka OSN.

Zvláštn
í číslo

:

Generální ta
jemník OSN

v České re
publice
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Rád bych poděkoval za vaše vřelá slova a za poctu, kterou
jste mi prokázali udělením medaile nesoucí jméno Jana Ma-
saryka.

Velice si této pocty vážím a jsem pohnut tím, že jí přebírám
právě v budově, kde Jan Masaryk pracoval a kde zemřel, a že
jí navíc dostávám z rukou člověka, který s ním přímo praco-
val jako jeho tajemník. 

Z titulu funkce ministra zahraničních věcí a vedoucího čes-
koslovenské delegace na konferenci v San Francisku byl Jan
Masaryk zcela bez nadsázky jedním ze zakladatelů Organiza-
ce spojených národů. Avšak nejen to. Byl navíc jedním z nej-
věrnějších zastánců hodnot Charty OSN - hodnot
demokracie, lidských práv a míru založeného na kolektivní
bezpečnosti. 

Byl zářným příkladem skutečného internacionalismu v do-
bě, kdy mnozí jiní tohoto slova zneužívali k potlačování svo-
body malých národů. 

Tím, že ve své funkci setrval i poté, kdy ostatní rezignovali,
dal najevo své odhodlání držet se až do poslední chvíle nadě-
je na uskutečnění vize mírového uspořádání poválečné Evro-
py založené na vzájemné spolupráci. 

Přesné okolnosti jeho smrti jsou nadále nejasné. Ať už je
pravda jakákoliv, lze nepochybně říci, že jeho smysl pro

povinnost a věrnost vlastním
zásadám stály J. Masaryka ži-
vot.

Proto je zcela na místě, že ny-
ní, kdy tato část Evropy znovu
nabyla svobody a může se opět
těmito zásadami řídit, bylo roz-
hodnuto zasvětit tuto medaili
mezinárodního přátelství právě
vzpomínce na Jana Masaryka. 

Stejně tak je na místě, že jste se
rozhodli věnovat tuto medaili
generálnímu tajemníkovi OSN.
Nikoliv snad kvůli mým osob-
ním kvalitám, ale proto, že Spo-
jené národy jsou více než
kterákoliv jiná instituce odrazem
touhy obyvatel celého světa žít
v souladu s ideály, pro něž Ma-
saryk zemřel. 

Jan Masaryk stejně jako předtím
jeho otec pevně věřil ve společný
osud Čechů a Slováků. Kdyby žil
dnes, nepochybně by byl zklamán,
že oba národy již nežijí v jednom

státě. 
Jistě by však byl hrdý na to, že Češi a Slováci své problémy

vyřešili bez krveprolití. Byl by potěšen ovzduším přátelství
a spolupráce, s nímž oba státy řeší své společné zájmy, jak
mohu ostatně dosvědčit na základě své návštěvy Bratislavy,
odkud jsem dnes ráno přicestoval. 

Především by se však radoval nad perspektivou brzkého
vstupu obou států do Evropské unie, založené na míru, de-
mokracii a zákonnosti. 

Z toho co jsem včera slyšel na Slovensku a dnes v České re-
publice jsem nabyl přesvědčení, že Slováci a Češi budou pod-
porovat rozšíření EU i do dalších částí Evropy, včetně té
oblasti, která byla nedávno tak váženě narušena válkou a et-
nickým násilím. 

Vím také, že budou přesvědčenými zastánci Evropy, která
nebude zahleděná sama do sebe, ale bude si vědoma širších
problémů světa a bude odhodlána přistupovat ke všem na zá-
kladě přátelství a solidarity.  

Budování takové Evropy a takového světa se stane tím nej-
vhodnějším a nejtrvalejším památníkem Jana Masaryka.

Ještě jednou milí přátelé, dovolte abych poděkoval za tak
velkou čest, které se mi dostalo.

Jan Masaryk by byl hrdý na způsob, jakým Češi 
a Slováci vyřešili své rozdílnosti bez krveprolití
Kofi Annan, generální tajemník OSN

Generální tajemník OSN Kofi Annan hovoří po převzetí medaile Jana Masaryka. Po jeho levici: Vla-

dimír Galuška, velvyslanec České republiky při Spojených národech, Shashi Tharoor, ředitel odboru

komunikací OSN, Otto Pick, náměstek ministra zahraničí ČR, Pino Arlacchi, zástupce generálního

tajemníka OSN a Alexander Slabý, ředitel odboru OSN MZV ČR. FOTO OSN

Projev generálního tajemníka OSN při příležitosti převzetí pamětní medaile Jana Masaryka
„Pro Amicitia Inter Nationes" Praha, 16. července 1999

❒
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Otázka (Právo): Pane generální tajemníku, jaká bude podle
vašeho názoru role Rady bezpečnosti v krizích podobných
Kosovu, kdy se bude jednat o použití síly proti někomu a ni-
koliv v sebeobraně?

Kofi Annan: Mám za to, že v souvislosti s otázkou úlohy
Rady bezpečnosti nemůže nikdo popřít primární roli tohoto
orgánu v otázkách míru a bezpečnosti. Když byly zahájeny
vojenské akce, prohlásil jsem, že na jakémkoliv rozhodování
o použití síly by se měla podílet Rada bezpečnosti a zdůraz-
nil jsem, že v takových rozhodnutích se Radě bezpečnosti
musí podřídit i NATO.

Myslím, že z kosovské krize bychom si všichni měli vzít po-
naučení a jedním z těchto ponaučení je, jak účinně zaktivovat
Radu bezpečnosti. Proto stále hovořím o reformě a doufám,
že v důsledku krize, kterou jsme prošli, budou mít členské
státy více energie a odhodlání provést reformu Rady bezpeč-
nosti.

V jistém smyslu tato krize zdůraznila nepostradatelnost Ra-
dy bezpečnosti. Přes počáteční pokus Radu ignorovat bylo
nakonec nutné se k ní vrátit při hledání skutečného řešení. To
je myslím velmi důležitý signál. Doufám, že poučeni kosov-
skou krizí se mimo jiné zaměříme na otázku, jak zajistit lep-
ší reakceschopnost Rady a budeme zdůrazňovat primární roli
práva a úlohu Rady bezpečnosti v těchto otázkách tak, aby se
svět na ni obracel před a nikoli po vojenském zásahu. 

Český rozhlas: Pane generální tajemníku, uvažuje se o zvý-
šení počtu členů Rady bezpečnosti. Nevyvstávají však v sou-
vislosti s tím vážné obavy, že ve své nové podobě a s ohledem
na právo veta nebude Rada schopna přijímat zásadní rozhod-
nutí?

K.A.: Dovolte mi zdůraznit, že žádné rozhodnutí o rozšíře-
ní Rady bezpečnosti neexistuje. Jedná se pouze o jeden z ná-
vrhů. V rámci přípravy reforem se objevily názory, že by
mělo dojít k rozšíření Rady bezpečnosti. Podle některých ná-
vrhů by měla být rozšířena na 20 až 21 členů, podle jiných na
24 či 26 členů s pěti novými stálými členy. Diskuse se v po-
slední době soustřeďují na vytvoření nových stálých i nestá-
lých míst v Radě bezpečnosti - tři místa pro zástupce
rozvojového světa a dvě další místa pro vyspělé země. S mi-
nistrem Kavanem jsme hovořili o tom, že v nedávné době se
stále více diskutovalo o možnosti proskripce práva veta, či
o mechanizmu na přehlasování práva veta například tak, že
kdyby devět členů Rady v její současné podobě hlasovalo
proti vetu, bylo by přehlasováno. Tento systém je zakotven
v mnoha ústavách, funguje i v americkém Kongresu a Sená-
tu. Odtud také tyto návrhy přicházejí. Nevím, zda na tento
systém členské státy nakonec přistoupí, v každém případě je
to jedna z možností. 

Reuters: Dnes mělo na základě vašeho rozhodnutí dojít k za-
hájení registračního procesu ve Východním Timoru. Za prvé
bych se chtěl zeptat, zda máte nějaké informace z Východní-
ho Timoru, a jak tam vše probíhá. A za druhé, 

Tisková konference generálního tajemníka OSN 
a českého ministra zahraničních věcí Jana Kavana 
Praha, pátek 16. července 1999 

Moje zdejší návštěva by měla jasně ukázat, jak důležitou roli přikládá OSN České re-
publice. Nejenže se velmi aktivně podílíte na udržování míru, ale patříte také mezi státy,
které platí své příspěvky včas a v plné výši. Při nedávné krizi v Kosovu jste přijali tisíce
uprchlíků a zároveň jste byli jednou z prvních zemí, která poskytla své policejní síly na
udržování pořádku a zákonnosti v oblasti. S ministrem Kavanem jsme hovořili o reformě
Spojených národů a já jsem mu vysvětlil, jakou důležitost otázce reformy přikládám. Re-
forma, kterou jsem zahájil před zhruba třemi lety, pokračuje. Stále zdůrazňuji, že refor-
ma není událost nýbrž proces, ve kterém bychom měli pokračovat. 

Co se týče složité otázky reformy Rady bezpečnosti, cítím, že nedávná krize v Kosovu
a skutečnost, že vojenskému zásahu nepředcházelo schválení v Radě bezpečnosti, byly
pro mnohé země, některé z nich velmi významné, podnětem ke kritickému pohledu na
Radu bezpečnosti a k přesvědčení o nutnosti reformy tohoto orgánu. Proto doufám, že
navzdory dočasné stagnaci diskuse o reformě Rady dojde v následujících šesti až dva-
nácti měsících ke konkrétním krokům v tomto směru. A ještě jeden bod - chtěl bych po-
děkovat ministru Kavanovi za dnešní podpis dohody formálně ustavující existenci
pražského informačního centra OSN. Jak pan ministr zdůraznil, centrum OSN v Praze již
působí dlouho a dnešní den je vhodnou příležitostí oficiálně potvrdit naší přítomnost ve
vaší zemi. FOTO OSN
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ve vašem dopise Radě bezpečnosti z tohoto týdne jste prohlá-
sil, že do deseti dnů posoudíte bezpečnostní situaci před tím,
než dojde k hlasování. Můžete nám říci, podle jakých kritérií
budete posuzovat, zda bezpečnostní situace umožňuje průběh
hlasování?  

K.A.: Domnívám se, že proces pokračuje. Došlo k jednomu
či dvěma incidentům, ale jinak v regionu vše probíhá dobře.
Také bych měl říci, že indonéské úřady rozmístily a nadále
rozmisťují v oblasti velké množství policejních sil. Myslím,
že poté co v Indonésii proběhly národní volby, je tato země
schopna upevňovat zákonnost a pořádek ve Východním Ti-
moru, a pomoci nám tak s organizováním hlasování. Hlaso-
vání se uskuteční. Ačkoliv došlo k pokusům o jeho
znemožnění, nás to nezastrašilo ani nezviklalo a jsme roz-
hodnuti umožnit obyvatelům Východního Timoru svobodně
si zvolit, zda chtějí být součástí Indonésie či zda toto začle-
nění odmítají a chtějí získat status přechodu k nezávislosti.
Při posuzování situace za deset dní nás bude zajímat nejen
bezpečnostní situace, ale také úspěšnost procesu registrace.
A mám důvody, proč věřit, že se nám podaří pokročit.  

Rádio Svobodná Evropa: Pane generální tajemníku, velmi
nám na mysli leží Kosovo. Můžete potvrdit, zda Mezinárodní
tribunál OSN pro válečné zločiny má vaši plnou podporu?
Pokud vaše odpověď bude kladná, je v pořádku, aby státníci
navštěvující Kosovo byli nuceni žádat o povolení Miloševičo-
vu vládu?

K.A.: Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii byl zalo-
žen Radou bezpečnosti za plné podpory členských států OSN
a se souhlasem generálního tajemníka. Co se týká povolení
k cestě do Kosova, Rada bezpečnosti svěřila pravomoc za
správu oblasti generálnímu tajemníkovi OSN, na místě pak
jeho zvláštnímu zástupci. Proto se domnívám, že do samot-
ného Kosova není podobné povolení zapotřebí, přestože toto
území spravujeme jako součást Jugoslávie. Hranice jsme ne-
změnili a nadále platí jugoslávské zákony. Máme však plné
právo rozhodovat o tom, co se v Kosovu děje, kdo do něj
vstupuje a kdo ho opouští. Jiná otázka je návštěva Jugoslávie,
Bělehradu a Srbska.

❒

Podpis dohody o Informačním centru OSN: FOTO OSN

Generální tajemník Kofi Annan a Jan Kavan, ministr zahraničí ČR.

Dohoda formalizuje statut Informačního centra OSN v Praze a přítomnost OSN v České republice.
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Prezident Havel: Já jsem velmi srdečně a rád uvítal pana generálního tajemníka v České republice, kde, jak jsem se
od něj dověděl, je poprvé a samozřejmě jsem ho velmi vřele uvítal i zde na naší chalupě a poděkoval jsem mu za to, že sem vá-
žil cestu i se svou paní. Náš krátký rozhovor se netýkal žádných velkých konkrétností, ale spíše obecnějších témat: o budouc-
nosti Organizace spojených národů, o výzvách dnešního světa, jimž by měla tato organizace čelit, o různých otázkách, které
před námi všemi otevřela nedávná válka v Kosovu, o nadcházejícím Miléniovém summitu a všech doprovodných akcích OSN
v příštím roce. Hovořili jsme o těchto obecných otázkách a já jsem velmi rád, že jsme měli s panem generálním tajemníkem na
základní otázky velmi příbuzné názory.

Generální tajemník: Děkuji pane prezidente. Jsem velice rád, že zde mohu být. Já, moje žena i celý můj tým se di-
víme, že nám trvalo tak dlouho, než jsme sem přijeli, když vidíme jak překrásná je Praha a jak zajímavá je vaše země. V uply-
nulých čtyřiadvaceti hodinách jsem absolvoval řadu setkání, dnes s prezidentem Havlem a včera s předsedou vlády, s ministrem
zahraničí a s několika vicepremiéry a ještě se setkám s ministrem obrany. Doufám, že se dnes odpoledne budu moci projít Pra-
hou a prohlédnout si její krásu, ale již z toho, co jsem doposud viděl z okna, mohu říci, že znám jen velmi málo měst s tako-
vou harmonií, s takovou duší. Proto se musím vrátit. Jak již řekl prezident Havel, během našeho rozhovoru jsme mluvili o celé
řadě otázek. Rozhovor s člověkem, jakým je Václav Havel, se samozřejmě netýká pouze politiky, nýbrž také filosofické a du-
chovní povahy věcí. Byl to velice hodnotný a příjemný rozhovor.

Tisková konference generálního tajemníka OSN
Kofiho Annana a prezidenta Václava Havla
Hrádeček, 17. července 1999

FOTO OSN
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Otázky a odpovědi:

Zemské noviny: Jaká je úloha zemí jako je Česká republika,
tedy relativně malých zemí, v Organizaci spojených národů?
Má a může reforma OSN, o které se v současné době diskutu-
je, posílit úlohu těchto zemí v rozhodovacích procesech?

Generální tajemník: Domnívám se, že v rámci Spojených
národů mají svou úlohu malé i velké země. Ze svých vlast-
ních zkušeností soudím, že velikost země nemá vždy příliš
velký vliv na její roli a působení v rámci organizace. Existují
velmi malé země, které v OSN plní velmi důležité role. Role
České republiky se neomezuje pouze na oblasti udržování mí-
ru a politické diskuse, ale také na předkládání návrhů, když se
hovoří o zásadních tématech, ať už ze strany prezidenta či od-
jinud. Dotýkáte se také reformy Rady bezpečnosti a podle
mého názoru by jedním z cílů reformy vedle modernizace té-
to instituce tak, aby odpovídala současné realitě, měla být ta-
ké její větší demokratičnost a reprezentativnost. Pokud se
nám toho podaří dosáhnou, pak všechny země, malé i velké,
budou moci uplatňovat svůj vliv v rámci OSN i Rady bez-
pečnosti.  

Prezident Havel: Já se také domnívám, že OSN i další me-
zinárodní organizace by měly umět dobře vyvažovat ohled
k velikosti jednotlivých zemí, k počtu jejich obyvatel a ohled
ke konkrétnímu přínosu. Ten nemusí být úměrný vždy počtu
obyvatel, to je zřejmé. Co však považuji za velmi důležité
a na čem jsme se shodli s generálním tajemníkem je to, že by
měly být různými způsoby posilovány ty struktury či mecha-
nizmy, které zdůrazňují, že OSN je vskutku organizací všech
obyvatel této planety. Aby tak byla skutečně všemi vnímána.
To znamená, že OSN nepředstavuje pouhý klub vlád jednot-
livých států. Na tuto otázku jsme, myslím, měli příbuzný ná-
zor. 

Česká televize: Pane generální tajemníku, co si myslíte
o misi českého prezidenta Havla do Kosova?

Generální tajemník: Máte na mysli jeho cestu do Kosova?
Ano. Myslím, že v první řadě je to projev zájmu o lidi, kteří
jsou v nesnázích. Také je tato cesta příkladem toho, že nám
nemůže být lhostejné, co se děje s našimi sousedy a vně na-
šich hranic. Když je někdo schopen takto projevit solidaritu
s lidmi, kteří mají potíže, a tím zdůraznit, že se jejich situace
týká nás všech, že co se děje za našimi hranicemi má dopad
i na nás, takové jednání má nejen politický dopad, ale záro-
veň dává naději těm, kdo jsou v nesnázích, a podporuje je
v jejich vytrvalosti a odhodlanosti se bránit. Když se třetí
strany a jednotlivci tak významní jako prezident Havel anga-
žují v těchto situacích, skýtá to skutečně ohromnou podporu
jak pro oběti i pro mezinárodní společenství a pro jejich od-
hodlání nevzdávat se.  

Český rozhlas: Mluvili jste také o obnově balkánského regi-
onu a o možné účasti České republiky na tomto procesu?

Prezident Havel: O otázce obnovy Balkánu jsme s generál-
ním tajemníkem konkrétně nemluvili. Nicméně tento proces
mne velmi zajímá. Při své návštěvě v Kosovu jsem si všiml
německých, amerických a dalších stavebních společností,
které skládaly cihly a další stavební materiál a stavěly svá
provizorní sídla atd., všiml jsem si, jak jsou jiné země čiper-
né, a zdá se mi, že Česká republika zatím kromě silných slov
ještě žádnou zvláštní čipernost neprojevila. 

Televize Prima: Pane generální tajemníku, jak se vám líbí
tady na Hrádečku, a chtěl byste zde zůstat déle, kdybyste mo-
hl? Měl jste možnost ochutnat českou národní kuchyni a co
o ní soudíte?

Generální tajemník: Moje odpověď na vaší první otázku je

jednoznačné ano. Velmi rádi bychom zde zůstali déle. Když
jsme vystoupili z vrtulníku, oba jsme si s mou ženou řekli:
„není to nádherné!" Oba milujeme pěší turistiku, a toto je ide-
ální místo, kde bychom mohli zůstat a chodit a chodit a cho-
dit a zapomenout trochu na problémy světa a vrátit se do New
Yorku osvěžení a připravení čelit problémům, které se na nás
hrnou. Naneštěstí je však čas tak velký nepřítel, že si to ten-
tokrát nemůžeme dovolit. Ale viděli jsme toto místo, víme jak
je nádherné a máme o důvod víc, proč se sem ještě vrátit. Co
se týče vaší otázky na českou kuchyni, dosud mi chutnalo
vše, co jsem zde jedl, a doufám, že budu mít příležitost ochut-
nat ještě více z vaší vynikající kuchyně.

❒

Dětské kresby zdobí vstup do Informačního centra OSN v Praze.
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Pane generální tajemníku, nejprve bych vám chtěl položit
otázku týkající se reformy OSN. Co soudíte o nedávném roz-
hodnutí americké vlády a Senátu USA splatit americký dluh vů-
či OSN? Postačí tento krok k provedení reformy? 

Generální tajemník: Domnívám se, že suma, kterou Senát
schválil, je mnohem nižší než skutečná výše dluhu, alespoň pod-
le našich údajů. Podle nich činí dluh kolem 1,6 miliardy USD.
Návrh zákona odhlasovaný Senátem uvolní prostředky v hodno-
tě zhruba 1 miliardy USD, a to za určitých podmínek. Je to ale
samozřejmě první krok. Nyní musí ještě návrh projít Kongre-
sem. Pokud Kongres jako v předchozích dvou letech připojí ja-
ko podmínku novelizaci o přerušení těhotenství, což je čistě
domácí politická záležitost naprosto nesouvisející s OSN, a po-
kud prezident využije svého veta, tak je možné, že peníze vůbec
nedostaneme. 

Samozřejmě, že každý členský stát by měl platit své přís-
pěvky v plné výši, včas a bez podmínek. V tomto ohledu mo-
hu s potěšením konstatovat, že Česká republika je jedním ze
států, které tak činí. 

Reforma OSN není jen finančním problémem, ale také pro-
blémem administrativním. Co soudíte o návrhu prezidenta
Havla snížit počet členů Rady bezpečnosti? 

Generální tajemník: Myslím, že o otázce reformy Rady
bezpečnosti se mnoho diskutuje. A existuje mnoho návrhů.
Všichni se, myslím, shodnou na tom, že je potřeba 
reformovat Radu bezpečnosti tak, aby odpovídala současné
realitě. Existuje názor, a já s ním souhlasím, že současná
struktura a složení Rady bezpečnosti odráží více geopolitic-
kou realitu roku 1945 a že je nezbytné přikročit k reformě.

Existují návrhy na zvýšení počtu členů z patnácti na mini-
mum dvaceti a maximum dvaceti šesti členů. Hlavním zá-
jmem těch, kdo usilují o reformu, je učinit Radu více
reprezentativní a demokratickou, aby tak získala větší legiti-
mitu. Některé členské státy se však obávají, že když bude Ra-
da příliš početná, nemusí být nutně efektivní. Já se však
domnívám, že by mělo být možné reformovat Radu tak, aby
byla demokratičtější a zároveň efektivnější. Existují i další
návrhy týkající se otázky, zda by veto mělo mít absolutní
platnost nebo zda by mělo být zrušeno. To jsou otázky, o kte-
rých mohou rozhodnout jen samotné členské státy. Diskuse
na toto téma pokračují a doufám, že v příštích šesti až dva-
nácti měsících bude dosaženo určitého pokroku.

Mohlo by k reformě OSN dojít tak rychle bez přispění ko-
sovské krize?

Generální tajemník: Myslím že kosovská krize se stala urči-
tým impulsem a v očích některých členských států dodala na
naléhavosti něco s Radou bezpečnosti udělat tak, aby byla více
reakceschopná a lépe uzpůsobená k řešení problémů současné-
ho světa. Souhlasím proto s tím, že kosovská krize mohla být
pro některé státy stimulem.

Jakou roli sehrálo Rusko z hlediska konečného vyřešení ko-
sovské krize?

Generální tajemník: Úloha Ruska byla absolutně klíčová.
Rusko mohlo tuto roli sehrát proto, že mělo dobré vztahy
s Bělehradem a Jugoslávií, mělo proto otevřený přístup a by-
la mu věnována pozornost. Sám jsem několikrát navštívil
Moskvu v době před uzavřením dohody a viděl jsem, že Ru-
sové byli odhodláni sehrát svou roli a myslím, že se své úlo-
hy zhostili konstruktivně a měli bychom jim za to být vděčni. 

Pokud se nemýlím, tento čtvrtek jste vyzval členské státy,
aby vyslaly mezinárodní policejní jednotky do Kosova co nej-
dříve. Čeho se obáváte? 

Generální tajemník: Z bezpečnostního hlediska jde přede-
vším o dva aspekty. Jednak vojenská přítomnost sestávající
z 50 000 vojáků, kteří však dosud nejsou v plném počtu na-
sazeni. Jejich úkolem je dohlížet na dodržování míru a bez-
pečnosti a udržovat zákonnost a pořádek, dokud OSN
a civilní složky nebudou schopny nasadit vlastní policejní sí-
ly. Ty sestávají ze dvou složek. Na mezinárodní úrovni roz-
místíme na území kolem 3 100 příslušníků policie,
pohraničníků a zvláštních policejních jednotek a zároveň vy-
cvičíme až 2 500 obyvatel Kosova, kteří se mají zhostit poli-
cejních úkolů. A doufáme, že se nám podaří vytvořit
mnohonárodní policejní síly s podílem Srbů, Albánců a dal-
ších národnostních skupin. 

Jaká bude podle vás hlavní úloha vašeho civilního zástupce
v Kosovu?

Generální tajemník: Zástupce generálního tajemníka má
pravomoc spravovat území, vykonávat vládu. Právě on bude
koordinovat veškerou civilní správní činnost. Bude odpovídat
za to, aby bylo postaráno o navracející se uprchlíky a vysíd-
lené osoby, které se již do svých domovů vrátily, aby byly
uspokojeny jejich základní potřeby a abychom jim zajistili
přístřeší před příchodem zimy. Bude dále odpovídat za pro-
vádění procesu budování institucí, obnovu státní služby a fun-
gování správy. Bude odpovídat za fungování policie, soudů
a věznic. Odpovídá i za ostrahu hranic. Bude také odpovědný
za obnovu země, ačkoliv v této oblasti bude spolupracovat
s OBSE, která zajistí velkou část procesu budování institucí
a s Evropskou unií, která se zhostí samotné hospodářské ob-
novy. Vše se ale bude odehrávat pod vedením zvláštního zá-
stupce generálního tajemníka OSN. Má proto velkou
odpovědnost a plné ruce práce. 

Bude se dostávat do konfliktu se srbskou vládou?
Generální tajemník: Doufám, že se tomu lze vyhnout. Te-

dy samozřejmě, že vzhledem k povaze celé situace nelze vy-
loučit, že dojde k určitému napětí a vyvstanou neshody.
Doufám ale, že tyto neshody budou rychle řešeny a vyřešeny.

Kofi Annan pro Českou televizi
Praha, 16. července, 1999

❒
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Deník návštěvy
Den 1., 16. července 1999

Generální tajemník přicestoval do České republi-
ky ze Slovenska. Svou oficiální návštěvu zahájil
v Praze setkáním s ministrem zahraničí Janem Ka-
vanem. 

Ministr Jan Kavan během rozhovoru řekl, že Čes-
ká republika má jednoznačně kladný postoj k re-
formě OSN a potřebě posílení organizace. Vyzval
ke zpřísnění finanční disciplíny členských států
z hlediska včasnosti a úplnosti jejich příspěvků.
Kofi Annan s Janem Kavanem hovořili o způso-
bech, jak co nejvíce zaměřit pozornost světového
společenství na Shromáždění u příležitosti vstupu
do nového tisíciletí, tzv. Millennium Assembly, jež
se bude konat v září příštího roku.  

Debatovali rovněž o uplatňování rezoluce Rady
bezpečnosti o Kosovu. 

Na následné tiskové konferenci generální tajem-
ník uvedl, že po zkušenosti z kosovské krize by
členské státy mohly být ochotny zaujmout k Radě
bezpečnosti nový postoj. Poděkoval České republi-
ce za to, že nechává své hranice otevřené uprchlí-
kům z Kosova a poskytuje členy do řad policejních
sil OSN v Kosovu. 

V odpovědi na dotaz o referendu ve Východním
Timoru řekl: „došlo k jednomu či dvěma inciden-
tům, ale celkově je situace v oblasti dobrá. K hla-
sování dojde. Vyskytly se sice pokusy o jeho
zmaření, ale nijak nás to neodstrašilo a neovlivnilo
a hodláme dát obyvatelům Východního Timoru
možnost svobodné volby." 

Generální tajemník se poté zúčastnil pracovního
oběda s českým premiérem Milošem Zemanem
a diskutoval s ním o celé řadě otázek.

Po obědě se setkal s přední osobností českého po-
litického života Václavem Klausem, předsedou po-
slanecké sněmovny. Poté se sešel s předsedkyní
senátu Libuší Benešovou. Oběma poděkoval za
podporu, které se od českého parlamentu OSN do-
stává. 

Následně se vrátil na ministerstvo zahraničí, kde
mu byla udělena pamětní medaile Jana Masaryka,
jenž stál jako ministr zahraničí v čele české dele-
gace na Konferenci v San Francisku, kde byl vy-
pracován návrh Charty Spojených národů. 

Večer se generální tajemník zúčastnil recepce
uspořádané ministrem zahraničí ČR.

Kofi Annan a předseda vlády Miloš Zeman

FOTO OSN

S předsedou poslanecké sněmovny Václavem Klausem

Setkání s předsedkyní senátu Libuší Benešovou

S ministrem obrany Vladimírem Vetchým
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Deník návštěvy
Den 2., 17. července 1999

Druhý den svého pobytu v České republice letěl
generální tajemník vrtulníkem severovýchodně od
Prahy, kde navštívil prezidenta Václava Havla na
jeho chalupě. V tomto domě žil Havel většinu času
po potlačení Pražského jara v roce 1968 a zde také
napsal většinu svých her.

Na tiskové konferenci po setkání generální tajem-

ník řekl: "rozhovor s člověkem, jakým je Václav
Havel, se netýká pouze politických témat, ale také
filozofické a duchovní podstaty věcí." V diskusi se
zabývali plánovaným Shromážděním u příležitosti
vstupu do nového tisíciletí, které se bude konat
v září roku 2000 v sídle OSN, úlohou jednotlivců
a nevládních organizací ve světových otázkách, de-
finicí lidské bezpečnosti, lidských práv a duchov-
ním rozměrem mezinárodního života. 

Po návratu do Prahy si generální tajemník prohlé-
dl Pražský hrad a poté se odebral do pražského In-
formačního centra OSN, kde se setkal s Jiřím
Dientsbierem, zvláštním zpravodajem pro otázky
lidských práv na území bývalé Jugoslávie, s nímž
hovořil o lidských právech na Balkáně a o úsilí
o obnovu v této oblasti. 

Potom se Kofi Annan setkal s dětmi z nevládní
humanitární organizace Stonožka, která se zabývá
získáváním prostředků na nákup humanitárních
potřeb pro Kosovo. Generální tajemník také poho-
vořil s pracovníky organizací a agentur Spojených
národů působících v ČR. 

Při poslední schůzce dne se generální tajemník
setkal s českým ministrem obrany Vladimírem Vet-
chým. Ministr Vetchý konstatoval, že Česká repub-
lika má 560 vojáků v Bosně a 120 v Kosovu.
Hovořilo se o zkušenostech z Bosny, které mohou
být poučením pro Kosovo, a o úsilí o sociální
a ekonomickou obnovu jihovýchodní Evropy.
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Setkání s pracovníky informačního centra a dalších agentur

FOTO OSN

S manželkou Nane a senátorkou Jaroslavou Moserovou

Rozhovor se zvláštním zpravodajem pro lidská práva Jiřím

Kofi Annan a děti z nadace Stonožka

INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE 1999
redakce: Michal Broža

Program Nane Annanové – kromě návštěvy ně-

kterých významných pamětihodností – zahrnoval

setkání se senátorkou a předsedkyní České komise

pro UNESCO Jaroslavou Moserovou a snachou svě-

toznámého secesního malíře Alfonse Muchy. Set-

kala se také s pracovníky Nadace pro občanskou

společnost, která podporuje pluralitní struktury

v zemích s autoritativními režimy. Na chalupě pre-

zidenta Havla na Hrádečku se během rozhovoru

prošla s manželkou prezidenta Dagmar Havlovou.
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