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Vážené delegátky, vážení delegáti,
dovolte mi Vás tímto přivítat v simulovaném Hospodářském a finančním výboru
(Economic and Financial Committee ECOFIN). Reálný předobraz ECOFIN je jedním
z výborů Valného shromáždění Organizace spojených národů, na Pražském
studentském summitu tedy simulace ECOFIN spadá pod Model OSN. Abychom Vám
usnadnili orientaci v orgánech Modelu OSN a získání informací o reálném i
simulovaném ECOFIN, připravili jsme v předsednictvu tento dokument. Můžete zde
nalézt informace mimo jiné o místě ECOFIN ve struktuře OSN, o jeho agendách a o
specificích jeho simulace na Pražském studentském summitu.
Pokud byste na následujících řádcích nenalezli odpovědi na své otázky,
případně zajímalo-li by Vás více o reálném či simulovaném ECOFIN, neváhejte nás
kontaktovat e-mailem na ecofin@amo.cz.
Za celé předsednictvo ECOFIN Vám přeji příjemné čtení.

Delegátův průvodce ECOFIN

Jakub Kopřiva
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Místo Valného shromáždění a ECOFIN ve
struktuře OSN
Organizace spojených národů vznikla v roce 1945 jako instituce, jejímž cílem je
podporovat mezinárodní spolupráci a být místem pro dialog svých členů o globálních
otázkách a problémech, kterým mezinárodní společenství čelí. 1 Činnost organizace se
řídí Chartou OSN2. Jejími členy je 193 států světa. Hlavní sídlo OSN se nachází v New
Yorku.

Delegátův průvodce ECOFIN

Role Valného shromáždění ve struktuře OSN

3

Valné shromáždění OSN je jedním ze šesti hlavních orgánů organizace. Všech pět
ostatních hlavních orgánů OSN má poměrně úzce vymezený mandát.
Rada bezpečnosti (United Nations Security Council, UNSC) nese hlavní
zodpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Hospodářská a sociální
rada (Economic and Social Council, ECOSOC) je hlavním orgánem pro dialog o
ekonomických, sociálních a environmentálních otázkách a koordinaci souvisejících
politik, ECOSOC také slouží jako hlavní platforma OSN v oblasti udržitelného
rozvoje. Úkolem Poručenské rady bylo zajistit přípravu tzv. svěřeneckých území na
samosprávu nebo samostatnost, vzhledem k tomu, že žádná taková území
neexistují, její činnost byla pozastavena. Mezinárodní soudní dvůr (International Court
of Justice, ICJ) je základním soudním orgánem OSN, řeší spory mezi členskými státy
a vypracovává pro organizace systému OSN odborné posudky. Sekretariát OSN je
výkonnou a servisní složkou, zajišťuje realizaci rozhodnutí přijatých členskými státy,
připravuje odborné poklady pro jednání ostatních orgánů a je zodpovědný za
každodenní činnost OSN. 3
Naproti tomu se Valné shromáždění zabývá celou řadou různých témat a
také jako nejvyšší orgán OSN tyto další orgány koordinuje a doplňuje jejich činnost.
Mezi pravomoci a činnosti Valného shromáždění patří zejména: 4
 zvažovat záležitosti týkající se principů spolupráce při udržování
světového míru a bezpečnosti včetně otázek odzbrojení a omezování
zbrojení a činit v nich doporučení;
 jednat o otázkách týkajících se mezinárodního míru a bezpečnosti s
výjimkou případů, kdy se sporem nebo situací zabývá Rada bezpečnosti, a
činit v těchto otázkách doporučení;
 projednávat činit doporučení v jakýchkoli otázkách, které spadají do rámce
Charty OSN nebo mají vliv na pravomoci a funkce kteréhokoli jiného
orgánu OSN, opět s výjimkou případů, kdy se otázkou zabývá jiný orgán
OSN, kterému přísluší, a činit v nich doporučení;
 iniciovat vypracovávání studií a zpráv a činit doporučení v oblasti
mezinárodní politické spolupráce, rozvoje a kodifikace mezinárodního
práva, dodržování lidských práv a základních svobod a mezinárodní
spolupráce v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, vzdělávací a zdravotní;
 prosazovat mírová řešení všech situací, které by mohly ohrozit přátelské
vztahy mezi národy bez ohledu na příčiny vzniku těchto situací;
 zabývat se zprávami Rady bezpečnosti a dalších orgánů OSN;
About the UN: Overview. United Nations [online]. [cit. 2016-08-18]. Dostupné z:
http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
2
Charter of the United Nations. United Nations [online]. [cit. 2016-08-18]. Dostupné z:
http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
3
About the UN: Main organs. United Nations [online]. [cit. 2016-08-18]. Dostupné z:
http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html
4
About the General Assembly: Functions and powers of the General Assembly. United Nations:
General Assembly of the United Nations [online]. [cit. 2016-08-18]. Dostupné z:
http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml
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 přijímat nové členy OSN;
 určovat a schvalovat rozpočet OSN a určovat výši příspěvků jednotlivých
členských států;
 volit nestálé členy Rady bezpečnosti, členy ECOSOC a členy dalších
orgánů OSN, společně s Radou bezpečnosti volit soudce ICJ a na základě
doporučení Rady bezpečnosti jmenovat generálního tajemníka OSN, hlavu
Sekretariátu OSN.
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Valné shromáždění se od ostatních hlavních orgánů OSN odlišuje i ve
formálních ohledech. Ve Valném shromáždění jsou zastoupeny všechny členské
státy OSN a při hlasování jsou si rovny. Oproti tomu jsou ostatní hlavní orgány
složeny pouze z některých členských států nebo jejich zástupců: například Rada
bezpečnosti má 15 členů, ECOSOC má 54 členů a ICJ má 15 soudců. Navíc v UNSC
má každý z jejích 5 stálých členů, jimž jsou Čína, Francie, Rusko, USA a Spojené
království, možnost důležitá rozhodnutí zablokovat. 5
Valné shromáždění přijímá svá rozhodnutí ve formě rezolucí obecně
prostou většinou hlasů, v případě, že ale jedná o otázky mezinárodní bezpečnosti a
míru, nebo volí-li nestálé členy UNSC či členy ECOSOC, vyžaduje se dvoutřetinová
většina. 6
Jednání Valného shromáždění probíhají zpravidla jednou ročně. Podobně je
tomu i v případě ECOSOC, například Rada bezpečnosti se ale schází nejméně jednou
za čtrnáct dní. Všechny tyto tři orgány se ale mohou mimořádně sejít na návrh svých
členů, v případě Valného shromáždění se pak mluví o tzv. mimořádném zasedání.
Těch zatím proběhlo 30 a většinou se během nich Valné shromáždění věnovalo řešení
nějakého konkrétního tématu. 7
Řádné zasedání Valného shromáždění, které se sejde na začátku září
2016 v New Yorku, pak bude sedmdesáté první. Ze začátku řádného zasedání je
zařazena tzv. obecná debata, při níž před plénem promluví vysoký představitel, často
prezident či předseda vlády, z každého členského státu OSN. 8 Po obecné debatě, což
je většinou na začátku října, se plénum Valného shromáždění vrací ke své práci:
přijímá zprávy o činnosti orgánů OSN a zprávy od generálního tajemníka na různá
témata, volí třetinu členů ECOSOC, volí polovinu nestálých členů UNSC a členy
dalších orgánů OSN, zejména však jedná o tématech na svém programu a schvaluje
k nim rezoluce. Rozhodnutí Valného shromáždění sice nejsou pro státy právně
závazná, jako je tomu třeba v případě rozhodnutí UNSC, nesou ale zásadní morální
váhu světového společenství. Takto pokračuje jednání Valného shromáždění až do
začátku dalšího řádného zasedání, nejaktivnější je ale Valné shromáždění v průběhu
října až prosince. 9
Na plénu Valného shromáždění se však projednává jen menší část problémů,
kterými se zabývá. K účelu projednání odbornějších a složitějších otázek zřizuje
Valné shromáždění tzv. hlavní výbory. Těmito jsou: 10
 Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (Disarmament and
International Security Commitee, také DISEC),
 Hospodářský a finanční výbor (Economic and Financial Commitee, také
ECOFIN),
About the UN: Main organs. United Nations [online]. [cit. 2016-08-18]. Dostupné z:
http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html
6
About the General Assembly. United Nations: General Assembly of the United Nations [online]. [cit.
2016-08-18]. Dostupné z: http://www.un.org/en/ga/about/index.shtml
7
Srovnej http://www.un.org/en/ga/sessions/.
8
Viz https://gadebate.un.org/.
9
Srovnej http://www.un.org/en/ga/info/meetings/70schedule.shtml.
10
Main Committees. United Nations: General Assembly of the United Nations [online]. [cit. 2016-0818]. Dostupné z: http://www.un.org/en/ga/maincommittees/index.shtml
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 Sociální, humanitární a kulturní výbor (Social, Humanitarian and Cultural
Commitee, také SOCHUM),
 Zvláštní výbor pro politické otázky a dekolonizační otázky (Special
Political and Decolonisation Commitee, SPECPOL),
 Administrativní a rozpočtový výbor (Administrative and Budgetary
Commitee),
 Právní výbor (Legal Commitee).
V dokumentech Valného shromáždění se většinou hlavní výbory nazývají
pořadovým číslem podle seznamu výše, tedy DISEC jako První výbor, ECOFIN jako
Druhý výbor, Administrativní a rozpočtový výbor jako Pátý výbor a podobně. Valné
shromáždění zřizuje i další výbory, ty již ale mají na starosti zejména formální
záležitosti jednání Valného shromáždění.

Jednání Hospodářského a finančního výboru
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Podobně jako u ostatních hlavních výborů, mají členové OSN možnost vyslat do
ECOFIN jednoho svého zástupce. Období zasedání a jednání Druhého výboru se
podobně jako u Prvního, Třetího a Šestého výboru, překrývá s hlavní pracovní částí
zasedání pléna Valného shromáždění, tedy začíná v říjnu a končí v průběhu
listopadu. 11
V rámci zasedání Druhého výboru se koná také řada doprovodných akcí,
zahajovací projev významného akademika, společná jednání s ECOSOC a setkání se
zástupci různých mezinárodních či neziskových organizací.
Samotné jednání se pak řídí speciálními ustanoveními v XIII. článku
Jednacího řádu Valného shromáždění. 12 Výstupem jednání jsou zprávy a návrhy
rezolucí pro plénum Valného shromáždění. Zprávy a návrhy rezolucí předkládají
zástupci výborů plénu Valného shromáždění v průběhu prosince, v naprosté většině
jsou návrhy rezolucí schváleny bez hlasování. 13
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11
Srovnej http://www.un.org/en/ga/first/70/PDF/CRP.1.Prog%20of%20work%2070.pdf,
http://www.un.org/en/ga/second/70/calendar.pdf,
http://www.un.org/en/ga/third/70/meetings_chart.pdf a
http://www.un.org/en/ga/sixth/70/provisional_programme_of_work.pdf.
12
Viz http://www.un.org/en/ga/about/ropga/index.shtml.
13
Srovnej http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/70.

Agendy ECOFIN
Druhý výbor se zabývá celou řadou témat souvisejících s rozvojem a hospodářským
růstem, od makroekonomických otázek, přes otázky chudoby, udržitelného rozvoje,
financování pro rozvoj až po vliv informačních a komunikačních technologií na
rozvoj. V souvislosti s tímto ECOFIN rovněž věnuje pozornost skupinám zemí ve
specifických situacích, jako jsou třeba nejméně rozvinuté země neboli LDCs. 14
Větší část agend ECOFIN se překrývá s projednávanými tématy v ECOSOC, to je
také důvod, proč se odehrávají společná jednání těchto dvou orgánů. Na rozdíl od
ECOSOC se ovšem v ECOFIN může díky univerzálnímu členství 15 vyjádřit při
jednání každý člen OSN. Navíc některá důležitá témata, zejména ze skupiny
makroekonomických témat, ECOSOC neprojednává vůbec. 16
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Informační a komunikační technologie pro rozvoj je prvním z tematických okruhů,
kterými se Hospodářský a finanční výbor zabývá. Jedná se o velmi aktuální téma,
neboť informační a komunikační technologie se řadí mezi rychle se rozvíjející
odvětví, jehož význam v globální ekonomice i v ekonomikách jednotlivých států stále
roste. Zároveň tyto technologie přinášejí značné příležitosti k hospodářskému růstu,
z nichž mohou profitovat jak rozvinuté, tak chudé a rozvíjející se země.
Cílem OSN je zajistit přístup k informačním a komunikačním technologiím
co nejvyššímu počtu obyvatel na světě. Je nutno zmínit, že tento bod agendy se
zejména zaměřuje na rozvojové země a nejméně rozvinuté země světa, neboť ze
statistik je zřejmé, že daná problematika se týká nejvíce právě skupiny těchto zemí.
Jedním z problémů se zde obecně jeví venkovské oblasti, kde obyvatelé doposud
nemohou využívat informační a komunikační technologie, jelikož k nim nemají
vůbec žádný přístup. Proto je tady riziko, že se propast mezi obyvateli v jednotlivých
zemích bude stále zvětšovat s tím, jak se obyvatelé měst na rozdíl od obyvatel
z venkova zařadí do digitální ekonomiky.
Co se týče jednotlivých regionů - například Ekonomická komise pro Afriku
uvádí, že africké země zaznamenávají pokrok v přístupu k informačním a
komunikačním technologiím. Zvýšily se investice, což také pomohlo zemím začít
využívat mobilní finanční služby. Ovšem zavádění připojení je mnohdy složité, a
proto panují obavy, že Afrika může přijít o ekonomické příležitosti, které souvisí
právě s kvalitními technologiemi. Přístup k technologiím se jeví složitým taktéž
v Asii, převážně ve vnitrozemských státech, ale také v malých a odlehlých ostrovních
státech, kde se nedaří rozšířit internetové připojení.
ECOFIN aktivně spolupracuje s mezinárodními agenturami, vládami,
bankami a dalšími zainteresovanými stranami, které se snaží zlepšit přístup
k informačním a komunikačním technologiím v zemích, aby tím také státy mohly být
konkurenceschopné v mnohých odvětvích a zlepšila se jejich ekonomická situace.
Vzhledem k rostoucímu významu Internetu se ovšem ECOFIN také zabývá
soukromím jeho uživatelů. Usiluje například o změny v právních předpisech
jednotlivých států, aby tak uživatelé měli zajištěnou ochranu.

Second Committee. United Nations: General Assembly of the United Nations [online]. [cit. 2016-0818]. Dostupné z: http://www.un.org/en/ga/second/index.shtml
15
Univerzální členství znamená, že v ECOFIN jsou zastoupeny všechny členské státy OSN.
16
Porovnej http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.2/70/L.76 a
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=e/2016/100.
17
Pro přístup k dokumentům ohledně jednotlivých témat jednání ECOFIN můžete využít
http://www.un.org/en/ga/second/70/documentslist.shtml.
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Snižování chudoby a další rozvojové cíle
Diskuze o snižování chudoby se převážně soustředí na vymýcení chudoby, na snížení
nezaměstnanosti, na zajištění důstojných pracovních míst a na právní ochranu
zaměstnanců. OSN, jejíž dlouhodobou prioritou je snižování chudoby, optimisticky
odhaduje, že v příštích letech počet obyvatel, kteří žijí v extrémní chudobě (1,25
amerických dolarů na den), bude klesat. Snižování chudoby souvisí také s plněním
rozvojových cílů, aby tak například obyvatelé slumů získali přístup k pitné vodě,
k lepšímu bydlení a v neposlední řadě k sanitárním zařízením. Svůj podíl na
snižování chudoby mají také investice vlády do zemědělství nebo také velké investice
do infrastruktury.
ECOFIN také řeší roli žen a rozvoje. Apeluje na vlády, aby bylo všem dívkám
umožněno chodit do školy a obecně aby bylo všem ženám umožněno zapojit se do
politického a pracovního procesu a tím se podílet na rozvoji země. OSN zdůrazňuje,
že ženy mají právo na rovnost ve všech oblastech. Apeluje na státy, aby rovnost mezi
pohlavími byla zakotvena v právních systémech zemí. Cílem aktivit OSN je zejména
posílení postavení žen v ekonomické a poltické sféře – zajištění důstojných
pracovních míst a možností zastávat vedoucí pozice a zvýšení účasti žen v politických
orgánech.

Otázky makroekonomické politiky
MEZINÁRODNÍ OBCHOD A ROZVOJ

Hospodářský a finanční výbor sleduje v globálním měřítku vývoj mezinárodního
obchodu. To znamená, že analyzuje poměr importu a exportu v jednotlivých zemích.
Analyzuje, jaké komodity jsou pro země zásadní, a následně sleduje pohyby cen
těchto komodit na světových trzích. Snaží se o vytvoření obchodní spolupráce mezi
rozvojovými zeměmi. Nebo se také zasazuje o to, aby všechny země měly možnost
proniknout na mezinárodní trhy, aby jim v tom nebránily překážky obchodu – jako
jsou například cla či dovozní kvóty.
MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ SYSTÉM A ROZVOJ

Cílem Hospodářského a finančního výboru je zajištění transparentních finančních
systémů ve všech zemích světa. ECOFIN apeluje na státy, aby prováděly reformy,
které by zajistily bezpečnost a stabilitu měnových systémů. Ovšem ECOFIN se
v tomto bodu agendy také soustředí na rozvojové země. Snaží se, aby investice, které
proudí do rozvojových a nejchudších zemí světa, byly efektivně využívány. ECOFIN
se také zabývá činností Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které hrají
v otázkách rozvoje důležitou roli.
ECOFIN se snaží o vytvoření finanční spolupráce mezi jednotlivými
rozvojovými zeměmi. V téhle problematice se aktivně angažuje mimo jiné také
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Delegátův průvodce ECOFIN
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Mnoho (převážně rozvojových) zemí se potýká s vysokým zahraničním dluhem,
který brzdí hospodářský růst země. Vznikla proto iniciativa ze strany OSN a dalších
mezinárodních organizací, díky které byla zadluženým zemím část dluhů odpuštěna,
a tím pádem se mohly začít hospodářsky rozvíjet.

Udržitelný rozvoj
Téma udržitelného rozvoje je velmi široké, neboť na jeho problematiku lze nazírat
z mnoha úhlů – od vzdělání obyvatelstva, přes obnovitelné zdroje energie, až po
ochranu klimatu pro dnešní a budoucí generace. Díky tomuto je ECOFIN pouze
jedním z mnoha orgánů OSN, který se otázkami udržitelného rozvoje zaobírá.

ECOFIN se snaží začlenit veškeré obyvatelstvo do pracovního a politického
procesu, aby se mohlo podílet na hospodářském růstu země. Dále se snaží povzbudit
vlády, aby obyvatelstvu umožnily podnikat, čímž by se také zlepšila ekonomická
situace států. Bojuje s korupcí a s praním špinavých peněz. Podporuje investice do
lidského rozvoje, vytváření nových pracovních míst nebo poskytování mikroúvěrů
nejzranitelnějším vrstvám společnosti.
Obecně lze říci, že udržitelný rozvoj byl vždy jednou z priorit Organizace
spojených národů. OSN stále klade důraz na uspokojení základních potřeb; na to, aby
byla respektována hospodářská, sociální, politická a občanská práva, a díky těm se
mohli lidé podílet na udržitelném rozvoji.

Nejméně rozvinuté země
Do gesce Druhého výboru spadá také problematika nejméně rozvinutých zemí světa.
V roce 2011 byl přijat na Čtvrté konferenci OSN o nejméně rozvinutých zemích
devítiletý Akční program. Cílem tohoto plánu je vymýcení chudoby, navázání
spolupráce s rozvojovými partnery a směřování k udržitelnému rozvoji. OSN se snaží
podpořit příchod zahraničních investorů, dále také zajistit větší podíl zemí na
světovém obchodě, a tím pádem zvýšit počet pracovních míst.
Ovšem je mnoho problémů, kterým musí tato skupina zemí čelit. Velkým
problémem je rozvrácená bezpečnostní a politická situace v mnoha zemích. Dalším
problémem je negramotnost, nevzdělanost obyvatelstva, dětská práce; děti často
nemají vůbec možnost chodit do školy, neboť se musí podílet na živení své rodiny.
Dalším problémem se jeví geografická poloha některých států, které čím dál častěji
sužuje velké sucho, nemají přístup k pitné vodě a musí se spoléhat na mezinárodní
pomoc, neboť jim mnohdy hrozí i hladomor. V neposlední řadě obyvatelstvo trápí
nemoci a nedostatečná zdravotní péče, příkladem může být zasažení afrického
kontinentu ebolou v minulých letech.

Simulovaný ECOFIN na Summitu

Delegátův průvodce ECOFIN

Během nadcházejícího ročníku Pražského studentského summitu bude ECOFIN
jediným orgánem Modelu OSN, který se bude zabývat ekonomickými otázkami. Na
půdě ECOFIN budeme jednat o závažných a aktuálních otázkách, kterým se věnuje
reálný Druhý výbor, na programu jsou tato témata:
 Ženy a rozvoj
 Reforma brettonwoodských institucí
 Boj proti daňovým rájům.

8

Agenda ECOFIN patří mezi náročnější, tudíž je vhodná a také vítaná domácí
příprava, kterou jistě později při jednání oceníte. Ovšem není se čeho bát,
předsednictvo ECOFIN Vám bude ve všem nápomocné. Během přípravných setkání
se různými formami seznámíte s fungováním Hospodářského a finančního výboru a
s (makro)ekonomií. Různými aktivitami se budete zdokonalovat v argumentaci,
v kritickém myšlení, v mluveném a psaném projevu. Naučíte se pracovat se zdroji.
Abychom Vám pomohli se připravit na jednání, ať již na přípravném setkání,
nebo na konferenci, budeme během ročníku na přípravných setkáních mimo jiné
pracovat v malých skupinách, kde vždy společně rozebereme jednotlivé body agendy
a postoje vámi zastupovaných států k dané problematice. Vaším hlavním úkolem
bude psaní stanovisek, kde si ujasníte pozici a priority vašeho státu k projednávaným
tématům. Členové předsednictva vám pravidelně budou zasílat zpětnou vazbu, ve
které se dozvíte, na čem případně ještě zapracovat, a vždy vás nasměrují tím
správným směrem.

Delegátův průvodce ECOFIN

Ze zkušeností z minulých let víme, že když se budete snažit, zlepšíte se
s každým dalším přípravným setkáním a na konferenci už budete jednat téměř jako
profesionální diplomaté.
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Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt existující od roku 1995.
Každoročně vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných
globálních tématech, a to především prostřednictvím simulace jednání čtyř klíčových
mezinárodních organizací – OSN, NATO, EU a OBSE.
www.studentsummit.cz

www.facebook.com/studentsummit

summit@amo.cz

www.twitter.com/studentsummit

www.instagram.com/praguestsudentsummit

www.youtube.com/studentsummitcz

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a
vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický
think-tank není spjat s žádnou politickou stranou ani ideologií. Svou činností
podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu
mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi.
+420 224 813 460

www.facebook.com/AMO.cz

www.amo.cz

www.twitter.com/amo_cz

info@amo.cz

www.linkedin.com/company/amocz

Žitná 608/27, 110 00 Praha 1

www.youtube.com/AMOcz
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Delegátův průvodce slouží jako vzdělávací materiál pro žáky středních škol
účastnících se Pražského studentského summitu. Všichni partneři projektu jsou
uvedeni zde.
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