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STUDENTKA PRÁVNICKÉ FAKULTY REPREZENTOVALA ZČU  
NA ZASEDÁNÍ OSN V NEW YORKU 

 
Plzeň, 5. 5. 2015 – Zasedání OSN ECOSOC v New Yorku se v dubnu zúčastnila studentka 
Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Tereza Tupá. Jako delegátka byla vybrána 
z řad členů studentského spolku ELSA International, nevládní organizace se  statusem 
pozorovatele při OSN. 

 
Výběrového řízení do delegace mířící do OSN se účastní studenti právnických fakult ze  
43 států. Tereza byla vybrána jako jediná z České republiky. Její delegaci dále tvořili studenti 
z Turecka, Itálie a Ázerbájdžánu. I díky finanční podpoře Západočeské univerzity tak Tereza 
měla možnost zjistit, jakým způsobem jednání v OSN probíhají: „Setkali jsme se rovněž 
s delegáty zahraničních stálých misí při OSN a mohli si tak udělat lepší představu o tom, co je 
náplní jejich práce, jak spolu zahraniční delegáti komunikují či kterých jednání se účastní,“ 
řekla Tereza Tupá. 

 
Jednání sekce OSN ECOSOC – Komise pro ekonomické a sociální otázky se zabývá širokou 
škálou činností. Shromažďuje a analyzuje informace z oblasti ekonomie, sociální oblasti  
a životního prostředí. Proto se na této půdě projednávají záležitosti jako extrémní nárůst 
populace, celosvětová dostupnost antikoncepčních prostředků, prevence HIV a stárnutí 
populace, stejně jako populační fond OSN, vlivy na životní prostředí, ženská obřízka a rovnost 
pohlaví. 48. zasedání OSN ECOSOC doprovázelo heslo „Nikdo nesmí zůstat pozadu.“ Příští 
zasedání v dubnu 2016 se bude konat rovněž v New Yorku.  

 
Co vidí Tereza jako přínos účasti na zasedání OSN? „Jedná se o výjimečnou příležitost, jak 

reprezentovat svoji univerzitu – už pouhý fakt, že vyberou studenta z České republiky, je 
vítězstvím, neboť zájem participovat na zasedáních je obrovský. Pro mne jako studentku 
zajímající se o mezinárodní právo veřejné představuje tato návštěva setkání s místem, kde se 
tento druh práva nejenom tvoří, ale i užívá v praxi.“ 
 
Tereza Tupá navázala na předchozí úspěchy svých kolegů z Fakulty právnické ZČU. Naposledy 
v roce 2013 se František Vinopal účastnil zasedání pracovních skupin UNCITRAL – Komise pro 
mezinárodní obchodní právo.  
 
 


