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DELEGÁTŮV PRŮVODCE ECOFIN

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené delegátky, vážení delegáti,
rád bych vás oficiálně přivítal v simulovaném
Hospodářském a finančním výboru Valného
shromáždění OSN (Economic and Financial committee, ECOFIN). Simulace ECOFIN a dalších ekonomických organizací má na Pražském studentském
summitu velmi proměnlivou povahu. V průběhu 25 let Summitu byl třináctkrát simulován
ECOFIN, osmkrát Hospodářská a sociální rada
OSN (ECOSOC) a sedmkrát pak byla simulována
Světová obchodní organizace (WTO). V průběhu
let se tedy výrazně měnila koncepce a také cíle
těchto orgánů. Naším cílem pro letošní ECOFIN je
delegátům ukázat, že každý ekonomický problém
má své sociální dopady a každý sociální problém
má i ekonomický aspekt.

Tento dokument by měl vám, delegátům usnadnit orientaci v orgánech modelu OSN a získání
informací o reálném i simulovaném ECOFIN.
Pokud byste na následujících řádcích nenalezli
odpovědi na své otázky, případně by vás zajímalo více o reálném či simulovaném ECOFIN,
neváhejte nás kontaktovat e-mailem na ecofin@
amo.cz.
Za celé předsednictvo ECOFIN vám přeji příjemné
čtení,

Jiří Palounek
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OSN
plňování nejprve Rozvojových cílů tisíciletí a následně od
roku 2015 Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje.<?>

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.1 Od začátku nového tisíciletí je činnost organizace namířena na podporu světového rozvoje a na-

Základním dokumentem Organizace spojených národů
je Charta OSN, 2 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 stanovených v Chartě OSN (kap. III, čl. 7),3 z nichž každý má svou důležitou roli při naplňování jejích cílů.
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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.1 Ve svých výborech,
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. 2

RADA BEZPEČNOSTI
(UNSC, kap. V, čl. 23–32), složená z 5 stálých členů určených Chartou OSN
a 10 nestálých, tj. 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.3

HLAVNÍ VÝBORY
První

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

Čtvrtý

Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace (SPECPOL)

Druhý

Hospodářský a finanční výbor (ECOFIN)

Třetí

Sociální, humanitární a kulturní výbor (SOCHUM)

Pátý

Administrativní a rozpočtový výbor

Šestý

Právní výbor

PODPŮRNÉ ORGÁNY*

FONDY A PROGRAMY*

Komise pro odzbrojení

Rozvojový program (UNDP)

Rada pro lidská práva

Program pro životní prostředí (UNEP)

Komise pro mezinárodní právo

Dětský fond (UNICEF)

PODPŮRNÉ ORGÁNY*
Výbor proti terorismu
Mírové operace a politické mise
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA

Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR)

(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 pro
koordinaci souvisejících politik. Koordinuje
činnost celé řady organizací v systému
OSN a také slouží jako hlavní platforma
OSN v oblasti udržitelného rozvoje.4

SPECIALIZOVANÉ AGENTURY*
Mezinárodní měnový fond (IMF)
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
Světová zdravotnická organizace (WHO)
Skupina světové baky

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.5

PROVOZNÍ KOMISE*

REGIONÁLNÍ KOMISE*

Komise pro omamné látky

Ekonomická komise pro Afriku

Komise pro sociální rozvoj

Evropská hospodářská komise

Komise pro postavení žen

Ekonomická komise pro latinskou Ameriku a Karibik

SEKRETARIÁT
(kap. XV, čl. 97–101) je výkonnou a servisní
složkou, která zajišťuje realizaci rozhodnutí přijatých orgány OSN, připravuje jim
odborné podklady pro jednání a odpovídá
za každodenní činnost organizace. 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.6

ODBORY A ÚŘADY*
Výkonný úřad generálního tajemníka (EOSG)
Úřad OSN pro otázky odzbrojení (UNODA)
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)
Úřad OSN v Ženevě (UNOG)
Úřad OSN v Nairobi (UNON)
Úřad OSN ve Vídni (UNOV)

PORUČENSKÁ RADA
(kap. XIII, čl. 86–91) Úkolem bylo zajistit
přípravu tzv. svěřeneckých území na samosprávu nebo samostatnost. Vzhledem
k tomu, že žádná taková území již neexistují, byla její činnost pozastavena.7

1
2
3
4
5
6
7

* ilustrativní výčet
simulujeme na Summitu

ZJEDNODUŠENÁ STRUKTURA OSN

UNGA: Functions and powers of the General Assembly. United Nations [online]. [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml
Are UN resolutions binding? United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://ask.un.org/faq/15010
United Nations Security Council. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.un.org/en/sc/
ECOSOC: About Us. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: https://www.un.org/ecosoc/en/about-us
The Court. International Court of Justice [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.icj-cij.org/en/court
About UN: Secretariat. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.un.org/en/sections/about-un/secretariat/index.html
The United Nations and Decolonization: Trusteeship Council. United Nations [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné z: http://www.un.org/en/decolonization/trusteeship.shtml
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2 REÁLNÝ ECOFIN
Podobně jako u ostatních hlavních výborů, mají členové OSN možnost vyslat i do ECOFIN jednoho svého
zástupce. Období zasedání Druhého výboru se (podobně
jako u Prvního, Třetího a Šestého výboru) překrývá
s hlavní pracovní částí zasedání pléna Valného shromáždění, tzn. začíná v říjnu a končí v průběhu listopadu. 4
V rámci zasedání Druhého výboru se koná také řada
doprovodných akcí, zahajovací projev významného akade-

mika, 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. 5
Výstupem jednání jsou zprávy a návrhy rezolucí pro
plénum Valného shromáždění. Ty jsou předkládány zástupci výborů plénu v průběhu prosince, v naprosté většině jsou návrhy rezolucí schvalovány bez hlasování. 6

3 AGENDA 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 (least developed countries).7

Větší část agendy ECOFIN se překrývá s projednávanými tématy v ECOSOC. To je také důvod, proč se konají společná jednání těchto dvou orgánů. Na rozdíl od
ECOSOC se ovšem v ECOFIN může díky univerzálnímu
členství vyjádřit při jednání každý člen OSN. Navíc některá důležitá témata, zejména ze skupiny makroekonomických témat, ECOSOC neprojednává vůbec. 8 9

4 SIMULOVANÝ ECOFIN NA SUMMITU
Během nadcházejícího ročníku Pražského studentského
summitu bude ECOFIN jediným orgánem modelu OSN, který
se bude zabývat ekonomickými otázkami. Na půdě ECOFIN
budeme jednat jak o aktuálních otázkách, tak i o dlouhodobých problémech, které trápí státy a světové společenství
obecně. Našimi body agendy tedy konkrétně budou:
»» udržitelná migrace;
»» socio-ekonomické dopady diskriminace;
»» udržitelnost světového dluhu.
Téma socio-ekonomických dopadů diskriminace budeme řešit již v průběhu přípravných setkání a v průběhu konference se pak budeme zabývat zbývajícími body
agendy. Na konferenci si též vyslechneme zprávu o fungování jedné z pozorovatelských organizací. Delegáti také
dostanou příležitost položit pozorovateli dodatečné otázky.
Agenda ECOFIN patří mezi ty, které na první pohled
mohou vypadat velmi náročně. Není se ovšem čeho bát,
předsednictvo ECOFIN vám bude ve všem nápomocné.

Během přípravných setkání se různými formami seznámíte s fungováním Hospodářského a finančního výboru
a dopodrobna vám vysvětlíme všechny body agendy.
Různými aktivitami se budete zdokonalovat v argumentaci, v kritickém myšlení a i v mluveném a psaném projevu. Naučíte se také pracovat s odbornými zdroji.
Abychom vám pomohli se připravit na jednání, ať už
na přípravném setkání nebo na konferenci, budeme během
ročníku mimo jiné pracovat v malých skupinách, ve kterých
vždy společně rozebereme váš pokrok a vaše očekávání od
zbytku programu. V těchto skupinkách budeme také řešit
postoje vámi zastupovaných států k bodům agendy. Vaším
hlavním úkolem bude psaní stanovisek, ve kterých si ujasníte pozici a priority svého 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.
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Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt ex‑

studentsummit.cz

istující od roku 1995. Každoročně vzdělává přes 300 studentů

summit@amo.cz

středních i vysokých škol o současných globálních tématech,
a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových
mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.

facebook.com/studentsummit
instagram.com/praguestudentsummit
twitter.com/studentsummit
youtube.com/studentsummit

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu avzdělávání v oblasti mez‑
inárodních 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.

Jiří Palounek
Autor je spolupracovníkem Asociace pro mezinárodní otázky a členem přípravného týmu Pražského student‑
ského summitu.
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