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Vážené delegátky, vážení delegáti,
dovolte mi Vás tímto přivítat v simulované Hospodářské a sociální radě (Economic
and Social Council, ECOSOC). Reálný předobraz ECOSOC je jedním z šesti hlavních
orgánů Organizace spojených národů, na Pražském studentském summitu tedy
simulace ECOSOC spadá pod Model OSN. Abychom Vám usnadnili orientaci
v orgánech Modelu OSN a získání informací o reálném i simulovaném ECOSOC,
připravili jsme pro Vás tohoto průvodce. Můžete zde nalézt informace mimo jiné
o místě ECOSOC ve struktuře OSN, o jeho agendách a o specifikách 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
ECOSOC, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na ecosoc@amo.cz.
Za celé předsednictvo ECOSOC Vám přeji příjemné čtení.

Delegátův průvodce ECOSOC

Jakub Kopřiva
předseda
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Základní informace o OSN
Organizace spojených národů (OSN) vznikla v roce 1945 v San Franciscu a navázala
na činnosti předválečné Společnosti národů. Jedná se o nejvýznamnější světovou
mezinárodní organizaci, jejímž cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost,
rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, podporovat lidská práva a usilovat o
mezinárodní spolupráci při řešení globálních otázek a problémů, kterým čelí
mezinárodní společenství. 1 Od začátku nového tisíciletí je činnost organizace
namířena na podporu světového rozvoje a naplňování nejprve Rozvojových cílů
tisíciletí a následně od roku 2015 Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje. 2
Základním dokumentem Organizace spojených národů je Charta OSN 3,
která upravuje cíle a zásady (kap. I, čl. 1-2), členství (kap. II, čl. 3-6), strukturu a
fungování organizace. Svou činnost OSN vykonává zejména skrze šest hlavních
orgánů ustanovených v Chartě OSN (kap. III, čl. 7), 4 z nichž každý má svou důležitou
roli při naplňování jejích cílů:
 Valné shromáždění (UNGA, kap. IV, čl. 9-22) složené ze zástupců všech nyní
193 členských států je vrcholným mezinárodním politickým fórem a rovněž
orgánem, který významně ovlivňuje chod celé organizace, například
schvaluje její rozpočet, koordinuje práci mnohých orgánů a hraje důležitou
roli ve výběru jejich členů 5. Ve svých výborech, šesti hlavních (jedním z nich
je Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, DISEC) a dalších
speciálních 6, řeší na pracovní úrovni široké spektrum vymezených témat
mezinárodní politiky a spolupráce. Rozhodnutí Valného shromáždění mají
však pouze obecně doporučující charakter, závazná jsou jen v otázkách
vnitřního fungování OSN. 7
 Rada bezpečnosti (UNSC, kap. V, čl. 23-32) složená z 5 stálých členů
určených Chartou OSN a 10 nestálých volených na dva roky Valným
shromážděním nese hlavní odpovědnost za udržování mezinárodního míru
a bezpečnosti. Rozhodnutí UNSC mohou být právně závazná a pouze UNSC
může rozhodnout o použití síly v případě, kdy nejde o individuální či
kolektivní obranu. 8
 Hospodářská a sociální rada (ECOSOC, kap. X, čl. 61-72) složená z 54 členů
volených na tři roky Valným shromážděním je hlavním orgánem pro dialog
o ekonomických, sociálních a environmentálních otázkách a koordinaci
souvisejících politik. Koordinuje činnost celé řady organizací v systému
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2
What We Do: Promote Sustainable Development. United Nations [online]. [cit. 2017-07-20].
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OSN a také slouží jako hlavní platforma OSN v oblasti udržitelného
rozvoje. 9
 Mezinárodní soudní dvůr (ICJ, kap. XIV, čl. 92-96) složený z 15 soudců
volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti je hlavním soudním
orgánem OSN, řeší spory mezi členskými státy a vypracovává pro zmocněné
orgány a organizace systému OSN právní posudky. 10
 Sekretariát (kap. XV, čl. 97-101) je výkonnou a servisní složkou, která
zajišťuje realizaci rozhodnutí přijatých orgány OSN, připravuje jim odborné
poklady pro jednání a odpovídá za každodenní činnost organizace. 11 Hlavou
sekretariátu OSN je generální tajemník volený Valným shromážděním na
doporučení Rady bezpečnosti; v současnosti tuto funkci zastává António
Guterres, a to od začátku roku 2017 jako již devátý v pořadí. 12
 Úkolem Poručenské rady (kap. XIII, čl. 86-91) bylo zajistit přípravu tzv.
svěřeneckých území na samosprávu nebo samostatnost. Vzhledem k tomu,
že žádná taková území již neexistují, byla její činnost pozastavena. 13
Záběr OSN se však od jejího vzniku velmi rozšířil, a proto vznikla řada dalších
důležitých orgánů, odborných organizací a jiných entit (programy, fondy…)
začleněných v systému OSN. Mezi nimi například:
 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) vznikla v roce
1945 jako mezinárodní organizace přidružená k OSN (odborná organizace
OSN). Má vlastní orgány – Generální konferenci, Výkonnou radu a
Sekretariát, v jehož čele stojí generální ředitelka – a její členská základna
zahrnuje 195 států a z drtivé části se překrývá s členskými státy OSN. 14
 Program OSN pro životní prostředí (UNEP) byl zřízen v roce 1972 Valným
shromážděním, a je tedy přímo součástí OSN. Jeho orgány jsou výkonný
ředitel, Výbor stálých zástupců a od roku 2014 Environmentální
shromáždění OSN (UNEA) složené ze zástupců všech členských států
OSN 15.
 Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vznikl v roce 1997 jako součást
Sekretariátu OSN vedená výkonným ředitelem. Jeho činnost je řízena
dvěma komisemi – Komisí OSN pro prevenci kriminality a trestní
spravedlnost (CCPCJ) a Komisí OSN pro narkotika (CND), v nichž zasedají
členské státy volené Hospodářskou a sociální radou OSN 16.
 Rada pro lidská práva (HRC) vznikla v roce 2007 na základě rezoluce
Valného shromáždění jako jeho pomocný orgán, a nahradila tak zrušenou
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Komisi OSN pro lidská práva. Skládá se z 47 členů volených na tři roky
Valným shromážděním 17.

Základní informace o ECOSOC
Hospodářská a sociální rada čili ECOSOC má v jádru Organizace spojených národů
za cíl především věnovat se třem dimenzím udržitelného rozvoje – ekonomické,
sociální a environmentální. Dále napomáhá Valnému shromáždění při podpoře
mezinárodní hospodářské a sociální spolupráce. Hospodářská a sociální rada byla
zřízena Chartou OSN v roce 1945 jako jeden z šesti hlavních orgánů nově vzniklé
Organizace spojených národů.
ECOSOC je ústředním diskusním fórem k projednávání mezinárodních
ekonomických a sociálních otázek. Vypracovává studie a zprávy a předkládá
doporučení týkající se například mezinárodních ekonomických a sociálních otázek
členským státům OSN. ECOSOC se také podílí na přípravě velkých mezinárodních
konferencí v sociální a ekonomické oblasti a následně koordinuje využití jejich
závěrů.
Zasedání Hospodářské a sociální rady probíhají dvakrát ročně na dvou
místech. Jednou v New Yorku, kde je hlavní sídlo ECOSOC, a podruhé v Ženevě.
Obrázek 1: Jednací sál ECOSOC
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Struktura Hospodářské a sociální rady
ECOSOC má celkem padesát čtyři členů. Všichni jsou voleni Valným shromážděním
tak, aby bylo dodrženo pevné zastoupení regionálních skupin. Pro zvolení státu je
vyžadována dvoutřetinová většina hlasů. Členové mají tříleté funkční období
a členství může být obnoveno okamžitě poté, co vyprší. Některé členské státy rovněž
působí v komisích a výborech zřízených ECOSOC. Členy těchto komisí volí
ECOSOC sám, a to na tří- nebo čtyřleté funkční období.
Předseda Hospodářské a sociální rady je volen na jeden rok a je vybírán mezi
zástupci malých či středních členských států zastoupených v ECOSOC. Nynější
předsedkyní je od července letošního roku česká diplomatka Marie Chatardová.
Pod ECOSOC spadá několik speciálních orgánů v čele s pěti regionálními
komisemi – Evropská hospodářská komise, Hospodářská a sociální komise pro Asii
a Tichomoří atd. Úkolem těchto komisí je iniciovat opatření na podporu
ekonomického rozvoje příslušného regionu a posílení ekonomických vztahů mezi
Human Rights Council: About Council. United Nations Human Rights: Office of the High
Commissioner [online]. [cit. 2017-07-20]. Dostupné z:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
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zeměmi. Dalšími orgány jsou tzv. funkční komise, které se zabývají globálními
problémy – například Komise o postavení žen, Komise pro sociální rozvoj, dále stálé
výbory, třeba Výbor pro program a koordinaci, odborné orgány složené z vládních
odborníků, jako je Skupina odborníků OSN pro geografické názvy, a odborné orgány
složené z členů, kteří nejsou jmenováni svou vládou a pracují přímo pod OSN kteří
slouží v jejich osobní působnosti, příkladem budiž Stálé fórum o domorodých
otázkách.
Hospodářská a sociální rada dále dohlíží nad celou řadou subjektů systému
OSN, mezi nimiž jsou například Úřad pro drogy a kriminalitu (UNODC), Úřad
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) nebo Dětský fond OSN (UNICEF). Toto
ukazuje, jak rozsáhlé pole působnosti ECOSOC má. Společně s Radou pro lidská
práva podporuje dodržování a respektování lidských práv a svobod. ECOSOC také
dojednává spolupráci s přidruženými odbornými mezinárodními organizacemi, jako
jsou třeba Světová banka (WB) nebo Světová zdravotnická organizace (WHO).

ECOSOC na Summitu
Simulace ECOSOC se na půdu Pražského studentského summitu vrací po dvouleté
přestávce, kdy místo ní probíhala v Modelu OSN simulace Hospodářského
a finančního výboru Valného shromáždění OSN (ECOFIN). Oproti simulovanému
ECOFIN budeme více klást důraz na otázky udržitelného rozvoje zejména s ohledem
na Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) a na témata
s významným sociálním přesahem. Budeme jednat o udržitelné energetice a
udržitelné urbanizaci a v rámci bodu agendy Dobré vládnutí a rozvoj mimo jiné
zhodnotíme současný stav plnění SDG 16 nazvaného Mír, spravedlnost a silné
instituce. V rámci orgánového specifika budeme také úzce spolupracovat se
simulovaným Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (United Nations Office on Drugs
and Crime, dále UNODC). V ECOSOC bude v letošním ročníku zasedat 35 delegátů
z řad středoškoláků, kteří budou v některých částech programu pracovat
v regionálních skupinách. O organizaci programu a odborné vedení se bude starat
šestičlenné předsednictvo. Úspěšnou účast v simulovaném ECOSOC nepodmiňuje
mnoho znalostí z ekonomie či oslnivé řečnické schopnosti, stačí, když budete mít
chuť učit se novým věcem a čerpat nové informace.

Orgánové specifikum
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Úřad OSN pro drogy a kriminalitu založen roku 1997 se sídlem ve Vídni je odborným
a výkonným orgánem OSN, který se zaměřuje na boj proti drogám, organizovanému
zločinu a terorismu. 18 Jeho činnost nabývá dvou základních podob: výzkumná a
analytická práce a podpora dalším organizacím a zejména pomoc členským státům
OSN při přípravě a zavádění politik k prevenci zakázaných drog, zločinu a terorismu
a při ratifikaci a implementaci relevantních mezinárodních smluv, k čemuž UNODC
využívá rozsáhlou síť svých poboček. 19 V čele UNODC stojí výkonný ředitel
(executive director) jmenovaný Generálním tajemníkem OSN. Výkonný ředitel
UNODC tradičně zastává také pozici generálního ředitele (director general) Kanceláře

18
About UNODC. UNODC [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z:
http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html
19
Ibidem.

OSN ve Vídni. 20,21 Řídícími orgány UNODC jsou pak dvě výkonné komise ECOSOC,
Komise OSN pro narkotika (United Nations Commission on Narcotic Drugs, dále CND) 22
a Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (United Nations
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, dále CCPCJ) 23. Tyto komise pak
každoročně připravují zprávy pro ECOSOC 24 a Valné shromáždění OSN 25.
Na Pražském studentském Summitu simulujeme v rámci orgánu UNODC
právě jednání těchto dvou jeho řídících komisí, CND a CCPCJ. Vzhledem ke vztahu
mezi CND a CCPCJ a ECOSOC budou simulované orgány ECOSOC a UNODC sdílet
orgánové specifikum výběr ředitele UNODC. Budeme vycházet z premisy, že na
žádost Generálního tajemníka OSN doporučí UNODC a ECOSOC vhodného
kandidáta ke jmenování na post výkonného ředitele UNODC. Doporučující proces
bude probíhat ve třech etapách. Nejprve zpracují týmy složené z delegátů obou
orgánů smyšlenou kandidaturu na funkci výkonného ředitele UNODC ve formě
prezentace, v níž představí kandidátovu koncepci činnosti UNODC pro čtyřleté
funkční období. Každý tým bude koncepci svého kandidáta následně prezentovat
před předsednictvy UNODC a ECOSOC na posledním přípravném setkání, ze všech
týmů budou vybrány tři nejlepší. Tyto tři týmy rozšíří a případně přepracují koncepci
svého kandidáta do formy návrhu společné rezoluce, který bude obsahovat jméno
kandidáta a jeho koncepci fungování UNODC v průběhu jeho čtyřletého funkčního
období. Během společného zasedání ECOSOC a UNODC poslední den závěrečné
konference budou všechny tři týmové návrhy společné rezoluce představeny a bude
se o nich jednat. Hlasováním delegátů UNODC a ECOSOC bude jeden z těchto
návrhů vybrán ke schválení. Tým, jehož návrh nakonec uspěje, bude oceněn
předsednictvy UNODC a ECOSOC.
SIMULACE VOLUNTARY NATIONAL REVIEW

Rezoluce Valného shromáždění 70/1 Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný
rozvoj 2030, ve které jsou stanoveny Cíle udržitelného rozvoje, zadává ECOSOC, aby
na svém každoročním Politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (High
Level Political Forum on Sustainable Development) prováděl hodnocení plnění
SDGs. 26 Toto hodnocení, nazvané Voluntary National Review (VNR), je pro státy OSN
dobrovolné a probíhá formou vystoupení vysokých představitelů státu, obvykle
ministrů, s prezentací, která informuje o stavu implementace jisté části Cílů
udržitelného rozvoje v dané zemi. 27 Tato část je dána pro všechny stejně, a to volbou
tématu fóra. Například v roce 2017 mělo fórum téma Vymýcení chudoby a podpora

Appointments: Secretary-General Appoints Yuri Fedotov of Russian Federation Executive
Director of United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations: Secretary
General [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z:
https://www.un.org/press/en/2010/sga1251.doc.htm
21
About UNODC: Leadership. UNODC [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z:
https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/leadership.html
22
Více informací zde: http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html.
23
Více informací zde: http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html.
24
Commissions: The Economic and Social Council and the CND and
CCPCJ. UNODC [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z:
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/ECOSOC/ECOSOC_Index.html
25
Commissions: The General Assembly and the CND and CCPCJ. UNODC [online]. [cit.
2017-08-18]. Dostupné z:
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/General_Assembly/GA_Index.html
26
Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). United Nations
Documents [online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf
27
Voluntary National Reviews. United Nations: Sustainable Development Knowledge
Platform [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z:
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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prosperity v měnícím se světě, 28 v následujícím roce bude jeho tématem Účast na
veřejném životě jako prostředek a cesta k vytváření a posilování udržitelné, odolné a
inkluzívní společnosti – toto téma zvolila Česká republika jako předsednická země
ECOSOC pro rok 2018 29. Hodnocení plnění SDGs v oblastech vymezených tématem
fóra se mimo členských států OSN účastní například i relevantní organizace systému
OSN i vně něj. 30
V letošním ročníku budeme na půdě ECOSOC simulovat Politické fórum na vysoké
úrovni o udržitelném rozvoji a s ním VNR. Zaměříme se na téma Dobré vládnutí
a rozvoj a budeme hodnotit plnění dílčích cílů SDG 16 Mír, spravedlnost a rozvoj.
Nejprve dojde na prezentace delegátů o stavu implementace SDG 16 v jejich státech,
z nichž nejlepší budou oceněny. Z každé regionální skupiny bude prezentovat jeden
stát, jehož zástupce pro VNR připraví prezentaci ve spolupráci s místopředsedou
zodpovědným za jeho regionální skupinu. Následovat bude jednání o textu
ministerské deklarace a hlasování o jejím přijetí.
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High Level Political Forum. United Nations: Sustainable Development Knowledge
Platform [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/
29
Tiskové zprávy: Česká republika po 20 letech v čele jednoho ze tří nejdůležitějších orgánů
OSN. Ministerstvo zahraničních věcí ČR: Události a média [online]. 2017 [cit. 2017-08-18].
Dostupné z:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2017_07_28_cr_po_20_
letech_v_ecosoc.html
30
High Level Political Forum. United Nations: Sustainable Development Knowledge
Platform [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z:
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/
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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

Delegátův průvodce ECOSOC

Delegátův průvodce ECOSOC je materiál pro žáky středních škol účastnících se
Pražského studentského summitu. Všichni partneři projektu jsou uvedeni zde.
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Delegátův průvodce ECOSOC
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