
SPV 

Kontakt: zportych@zahradnickaskola.cz 

Plán individuálního studia, pokyny k samostudiu a úkoly během přerušení 

řádné výuky od 4. 11. do 10. 11. 2020. 

4. A  

Probrali jsme základní fakta o EU, vztahu ČR k EU a základní instituce EU. 
Dalším tematickým celkem jsou mezinárodní organizace. Seznamte se 
proto s informacemi o mezinárodních organizacích. Výsledkem 
samostudia by mělo být orientační povědomí o fungování těchto 
institucí, jejich významu a postavení.  

Konkrétně se jedná o: 

Radu Evropy 

OSN (Organizace spojených národů) – Valné shromáždění OSN 

                                                                   - Rada bezpečnosti OSN 

                                                                   - Mezinárodní soudní dvůr 

             Organizace přidružené a spolupracující s OSN: 

                         Mezinárodní měnový fond 

                         Světová zdravotnická organizace (WHO) 

                         Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 

                         Dětský fond OSN (UNICEF) 

Severoatlantická aliance (NATO)       

 

Základní informace o organizacích čerpejte z Wikipedie, případně 
použijte některé informace   z následujícího materiálu staženého z 
http://www.vychovakobcanstvi.cz/mezinarodni-organizace#.  

Zkuste si i nabízený test. 

http://www.vychovakobcanstvi.cz/mezinarodni-organizace


 

WHO - Světová zdravotnická organizace (World 
Health Organization) - *1948 – 1948 / 1993 - 193 
členů 

OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě (Org. for Security and Cooperation in 
Europe) - *1995 – 1995 – 57 členů 

EU – Evropská unie (European Union) – *1951 
resp. 1993 – 2004 – 28 členů 

FAO (OSN) - Organizace pro výživu a 
zemědělství  (Food and Agriculture 
Organization) - *1945 – 1945 / 1993 – 194 členů 

IUCN - Mezinárodní svaz ochrany přírody 
(International Union for Conservation of Nature) 
- *1948 – ČR 1948 / 1993 – 83 členů 

NATO – Severoatlantická aliance (North Atlantic 
Treaty Organization) - *1949 – 1999 – 28 členů 
(Evropa + USA a Kanada) 

UNESCO (OSN) – Organizace OSN pro výchovu, 
vědu a kulturu (UN Educational, Scientific and 
Cultural Org.) - *1945 – 1945 / 1993 – 195 členů 

INTERPOL (International Criminal Police 
Organization) – *1923 – 1923 / 1993 – 190 členů 

RE – Rada Evropy (Council of Europe) - *1949 – 
1991 / 1993 – 47 členů (evropských států) 

OSN (UN) – Organizace spojených národů 
(United Nations) – *1945 – 1945 / 1993 - 193 
členů (téměř všechny státy světa) 

OECD – Org. pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj (Org. for Economic Co-operation and 
Development) – *1961 – 1995 – 34 členů 

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci 
(International Organization for Standardization) - 
*1947 – ČR 1947 / 1993 – 163 členů 

V4 – Visegrádská čtyřka (Visegrad Group) - 
*1991 – 1991 / 1993 – 4 členové (ČR, SR, Polsko, 
Maďarsko) 

IMF - Mezinárodní měnový fond (International 
Monetary Fund) - *1944 – 1944 / 1993 - 188 
členů 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Test: 

Vznikla jako vojenská protiváha k posilujícímu 
tehdejšímu Sovětskému svazu, který po válce 
nezačal odzbrojovat. Zapojila se např. při válce 
v Bosně a Hercegovině, v Kosovu, jednotky 
zasahovaly v Afghánistánu, v Libyi, ochraňují 
lodě proti somálským pirátům... 

Hlavním úkolem bylo udržení mezinárodního 
míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, 
vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským 
právům a právnímu řádu. Současné projekty 
zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí 
programy, spolupráci v oblasti kulturního a 
přírodního dědictví a ochrany lidských práv ad.  

Cílem je udržení míru, bezpečnosti a 
mezinárodní spolupráce. Mezi hlavní orgány 
patří např. Rada bezpečnosti a Mezinárodní 
soudní dvůr. 

Cílem bylo odstranit zbytky komunistického 
bloku ve Střední Evropě a cílenou spoluprací 
odstranit překážky a zlepšit sociální přeměnu 
členů na cestě k zapojení se do evropské 
integrace. 

Cílem je zajištění dostatku potravin a pitné vody 
pro obyvatelstvo rozvojových zemí. Snaží se 
dosáhnout jejich soběstačnosti ve výživě a 
omezit tak problémy s nedostatkem potravin a 
zlepšit životní podmínky venkovského 
obyvatelstva, závislého na zemědělství. 

Organizace zabezpečuje policejní spolupráci v 
kriminálně-policejní oblasti. Sdružuje 
demokratické i nedemokratické státy v rámci 
boje se všemi druhy trestné činnosti. Je založena 
na spolupráci všech států při pronásledování, 
vyhledávání a zatýkání pachatelů trestných činů. 

Cílem je podporovat mír, místní hodnoty a 
blahobyt obyvatel. Poskytuje svým občanům 
prostor svobody, bezpečnosti a práva bez 
vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný 
pohyb osob. Vytváří vnitřní trh a usiluje o 
udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém 
hospodářském růstu a sociálně tržním 
hospodářství a ochraně životního prostředí. 

Misí a cílem je vytvoření společného 
demokratického a právního prostoru, který 
zaručuje dodržování lidských práv, demokracii a 
respektování zákonů. Řeší např. organizovaný 
zločin, korupci, terorismus, klonování lidí 
(bioetiku), počítačové trestné činnosti 
(cyberzločiny), násilí na dětech a ženách a 
obchodování s lidmi. 

Organizace poskytuje prostředí, ve kterém 
mohou jednotlivé vlády vzájemně porovnávat 
svoje zkušenosti s různými typy politik, hledat 
odpovědi na běžné problémy, poznat dobře 
fungující praxi a koordinovat domácí a zahraniční 
politiku. Je to fórum, ve kterém vzájemný tlak 
může působit jako silný motivační prostředek k 
zavádění tzv. měkkého práva – nesvazujících 
nástrojů, které však mohou někdy vést i k 
závazným dohodám. Mandát organizace pokrývá 
řadu záležitostí vztahujících se k ekonomice, 
životnímu prostředí a sociální politice. 

Organizace se zaměřuje např. na kontrolu 
zbrojení, budování opatření na posilování 
důvěry, řešení dlouhodobých konfliktů, lidská 
práva, demokratizaci, vládu práva, boj proti 
obchodování s lidmi, rovnost pohlaví, volební 
monitoring, policejní aktivity, kontrolu hranic, 
boj proti terorismu a ekonomické a 
environmentální otázky. 



Organizace podporuje mezinárodní technickou 
spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje 
programy na potírání a úplné odstranění 
některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení 
kvality lidského života. Cílem činnosti organizace 
je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. 

Posláním organizace je ovlivňovat, podporovat a 
pomáhat společnostem po celém světě v 
ochraně celistvosti a rozmanitosti přírody a 
zajišťovat, že jakékoli využívání přírodních zdrojů 
bude spravedlivé a ekologicky udržitelné. 

Fond si klade za cíl usnadňovat mezinárodní 
měnovou spolupráci, podporovat stabilitu 
směnných kurzů a prostřednictvím půjček 
podporovat státy, jež zažívají hospodářské 
potíže. 

Organizace se zabývá tvorbou mezinárodních 
norem ISO a jiných druhů dokumentů ve všech 
oblastech normalizace kromě elektrotechniky. 
Jsou to např. technické specifikace,  technické 
zprávy,  veřejně dostupné specifikace... Mezi 
normy patří např. kódy států, bezpečné složení 
potravin ad. 

 

Řešení: 

NATO – Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) - *1949 – 1999 – 28 členů (Evropa + USA 

a Kanada) 

Vznikla jako vojenská protiváha k posilujícímu tehdejšímu Sovětskému svazu, který po válce nezačal 

odzbrojovat. Zapojila se např. při válce v Bosně a Hercegovině, v Kosovu, jednotky zasahovaly v Afghánistánu, 

v Libyi, ochraňují lodě proti somálským pirátům...  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance  

OSN (UN) – Organizace spojených národů (United Nations) – *1945 – 1945 / 1993 - 193 členů (téměř všechny 

státy světa) 

Cílem je udržení míru, bezpečnosti a mezinárodní spolupráce. Mezi hlavní orgány patří např. Rada bezpečnosti 

a Mezinárodní soudní dvůr. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF  

UNESCO (OSN) – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) - *1945 – 1945 / 1993 – 195 členů 

Hlavním úkolem bylo udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a 

prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. Současné projekty zahrnují šíření gramotnosti, odborné 

a školicí programy, spolupráci v oblasti kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv ad.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO  

FAO (OSN) - Organizace pro výživu a zemědělství  (Food and Agriculture Org.) - *1945 – 1945 / 1993 – 194 

členů 

Cílem je zajištění dostatku potravin a pitné vody pro obyvatelstvo rozvojových zemí. Snaží se dosáhnout jejich 

soběstačnosti ve výživě a omezit tak problémy s nedostatkem potravin a zlepšit životní podmínky venkovského 

obyvatelstva, závislého na zemědělství.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_v%C3%BD%C5%BEivu_a_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD  

EU – Evropská unie (European Union) – *1951 resp. 1993 – 2004 – 28 členů 

Cílem je podporovat mír, místní hodnoty a blahobyt obyvatel. Poskytuje svým občanům prostor svobody, 

bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob. Vytváří vnitřní trh a usiluje o 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_v%C3%BD%C5%BEivu_a_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD


udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a sociálně tržním hospodářství a ochraně 

životního prostředí.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie 

V4 – Visegrádská čtyřka (Visegrad Group) - *1991 – 1991 / 1993 – 4 členové (ČR, SR, Polsko, Maďarsko) 

Cílem bylo odstranit zbytky komunistického bloku ve Střední Evropě a cílenou spoluprací odstranit překážky a 

zlepšit sociální přeměnu členů na cestě k zapojení se do evropské integrace. 

http://www.visegradgroup.eu/about/history  

RE – Rada Evropy (Council of Europe) - *1949 – 1991 / 1993 – 47 členů (evropských států) 

Misí a cílem je vytvoření společného demokratického a právního prostoru, který zaručuje dodržování lidských 

práv, demokracii a respektování zákonů. Řeší např. organizovaný zločin, korupci, terorismus, klonování lidí 

(bioetiku), počítačové trestné činnosti (cyberzločiny), násilí na dětech a ženách a obchodování s lidmi.  

http://www.radaevropy.cz/  

INTERPOL ( International Criminal Police Organization) – *1923 – 1923 / 1993 – 190 členů 

Organizace zabezpečuje policejní spolupráci v kriminálně-policejní oblasti. Sdružuje demokratické i 

nedemokratické státy v rámci boje se všemi druhy trestné činnosti. Je založena na spolupráci všech států při 

pronásledování, vyhledávání a zatýkání pachatelů trestných činů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpol  

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) – *1961 – 1995 – 34 členů 

Organizace poskytuje prostředí, ve kterém mohou jednotlivé vlády vzájemně porovnávat svoje zkušenosti s 

různými typy politik, hledat odpovědi na běžné problémy, poznat dobře fungující praxi a koordinovat domácí a 

zahraniční politiku. Je to fórum, ve kterém vzájemný tlak může působit jako silný motivační prostředek k 

zavádění tzv. měkkého práva – nesvazujících nástrojů, které však mohou někdy vést i k závazným dohodám. 

Mandát organizace pokrývá řadu záležitostí vztahujících se k ekonomice, životnímu prostředí a sociální politice. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj  

WHO - Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) - *1948 – 1948 / 1993 - 193 členů 

Organizace podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání 

a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti 

organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. 

http://www.who.cz/zaklinfo.html  

IMF - Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) - *1944 – 1944 / 1993 - 188 členů 

Fond si klade za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a 

prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_m%C4%9Bnov%C3%BD_fond  

OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organization for Security and Cooperation in 

Europe) - *1995 – 1995 – 57 členů 

Organizace se zaměřuje např. na kontrolu zbrojení, budování opatření na posilování důvěry, řešení 

dlouhodobých konfliktů, lidská práva, demokratizaci, vládu práva, boj proti obchodování s lidmi, rovnost 

pohlaví, volební monitoring, policejní aktivity, kontrolu hranic, boj proti terorismu a ekonomické a 

environmentální otázky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://www.visegradgroup.eu/about/history
http://www.radaevropy.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj
http://www.who.cz/zaklinfo.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_m%C4%9Bnov%C3%BD_fond


http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/obse/index.html  

IUCN - Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature) - *1948 – ČR 1948 / 

1993 – 83 členů 

Posláním organizace je ovlivňovat, podporovat a pomáhat společnostem po celém světě v ochraně celistvosti a 

rozmanitosti přírody a zajišťovat, že jakékoli využívání přírodních zdrojů bude spravedlivé a ekologicky 

udržitelné. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_svaz_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody  

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) - *1947 – ČR 

1947 / 1993 – 163 členů 

Organizace se zabývá tvorbou mezinárodních norem ISO a jiných druhů dokumentů ve všech oblastech 

normalizace kromě elektrotechniky. Jsou to např. technické specifikace,  technické zprávy,  veřejně dostupné 

specifikace... Mezi normy patří např. kódy států, bezpečné složení potravin ad. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_normalizaci  

 

 

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/obse/index.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_svaz_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_normalizaci

