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Téma č. 21 - obor Kuchařské práce/Občanská výchova  

Sjednocování Evropy a Světa 

Po druhé světové válce se evropské státy dohodly, že je nezbytné založit 

instituce, které by řešily celoevropské záležitosti.  

V roce 1949 vznikla Rada Evropy, založilo ji 12 států, později přistoupilo dalších 

27 států. Česká republika se stala jejím členem v roce 1993. Cílem Rady Evropy 

je podpora hospodářské, sociální, kulturní a právní spolupráce, ochrana 

lidských práv a dohled na jejich dodržování.  

 

 

Evropská unie (EU) – 1992 podepsána smlouva o Evropské unii.  

Počet členů 27 (k 10. 3. 2012) 

Občané České republiky v referendu (všelidové hlasování) v roce 2003 rozhodli, 

že se naše republika stane členem EU. 

Od roku 2002 používají některé státy EU jednotnou měnu – euro. 

 

http://www.google.cz/imgres?q=eu&hl=cs&biw=1600&bih=746&gbv=2&tbm=isch&tbnid=RRxD1i2nHCg2RM:&imgrefurl=http://www.lidovky.cz/britanie-dostala-od-eu-pokutu-nevyvesila-unijni-vlajku-pit-/ln_zahranici.asp?c=A100708_134329_ln_zahranici_jv&docid=jC85imKOXOWKzM&imgurl=http://i.lidovky.cz/10/071/lngal/JV344ebc_shutterstock_50940877.jpg&w=460&h=357&ei=1yVeT6zBFJHO4QS9hrSbDw&zoom=1
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Mapa EU 

 

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=euro&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=j0WLzlP_kgbEcM:&imgrefurl=http://www.theolivepress.es/spain-news/2012/01/18/euro-strengthens-overnight/&docid=YV3b-lKQvBhVLM&imgurl=http://www.theolivepress.es/wp-content/uploads/2011/12/euro-banknotes-coins1.gif&w=413&h=315&ei=cSdeT7qXH-mB4ASCi42lDw&zoom=1
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Hlavní cíle EU: 

- Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

- Hospodářská a měnová spolupráce 

- Spolupráce v oblasti práva a vnitřní bezpečnosti členů 

- Tzn. hospodářsky silná a bezpečná Evropa 

Orgány EU: 

- Evropská komise – nejvyšší řídící orgán EU 

- Evropská rada – schvaluje rozhodnutí Evropské komise, rozhoduje např. 

o přijetí nových členů do EU 

- Rada ministrů – vykonává rozhodnutí Evropské rady 

- Evropský parlament – kontroluje zákony schvalované parlamenty 

jednotlivých zemí 

- Evropský soudní dvůr – rozhoduje spory mezi státy EU. 

 

Celosvětové organizace 

Organizace spojených národů (OSN) 

 

OSN vznikla v roce 1945 a nyní sdružuje 185 států světa.  

Cílem OSN je udržet mezinárodní mír a bezpečnost a rozvíjet přátelské vztahy 

národy. 

http://www.google.cz/imgres?q=osn&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=vMW9Ee4yg-FtBM:&imgrefurl=http://israelseen.com/2011/03/28/myths-and-facts-the-un-charter-does-not-support-ga-resolution-377/&docid=R7cwUVIJWPl8FM&imgurl=http://israelseen.com/shows/United-Nations.jpg&w=550&h=506&ei=kypeT_yKJpLa4QT8nc2XDw&zoom=1
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Orgány OSN: 

- Valné shromáždění – jednací orgán OSN, který přijímá rozhodnutí 

k mezinárodním problémům 

- Rada bezpečnosti – výkonný orgán OSN, má za úkol udržet mír ve světě 

- Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (Nizozemí) – rozhoduje spory mezi 

státy, jestliže některý z nich porušil mezinárodní právo. Jeho součástí je 

např. mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který posuzuje 

válečné zločiny a zločiny proti lidskosti (např. vyvražďování civilního 

obyvatelstva) během válečných konfliktů v bývalé Jugoslávii. 

Při OSN pracuje velké množství různých orgánů a organizací Mezi nejznámější 

patří: 

- UNESCO – Organizace pro výchovu, vědu a kulturu 

 

- WHO – Mezinárodní zdravotnická organizace 

 

http://www.google.cz/imgres?q=unesco+logo&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=SdD6bilW9mptgM:&imgrefurl=http://www.zivotzeny.cz/magazin/22-unor-%E2%80%93-ceska-republika-se-stala-clenem-unesco/&docid=KqggPAtD1OjUPM&imgurl=http://www.zivotzeny.cz/wp-content/uploads/2011/03/UNESCO_Logo.gif&w=873&h=685&ei=YipeT7XNAuqD4gSI79idDw&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=who&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=BNRjLVSIudOLoM:&imgrefurl=http://www.zdravky.cz/zpravodajstvi/ze-zahranici/who-opatrenim-proti-antimikrobialni-rezistenci&docid=JiHJlmoM8BR0rM&imgurl=http://www.zdravky.cz/uploads/article/1641_big.jpg&w=1092&h=1108&ei=6SheT73rLoH64QTLgsG-Dw&zoom=1
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- UNICEF – Dětský fond – kontroluje dodržování práv dětí 

 

- IMF – Mezinárodní měnový fond 

 

- FAO – Organizace pro výživu a zemědělství. 

 

 

Zdroje:  

Hana Kovaříková, Občanská výchova I, Septima 2003, ISBN 80-7216-188-1 

Zdroj: http://www.google.cz/obrázky 

http://www.google.cz/imgres?q=unicef+logo&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=QJqZvlzggswGCM:&imgrefurl=http://logo-collections.blogspot.com/2011/04/download-logo-unicef-united-nations.html&docid=oWGFy7lNhBwY-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-4m6WNhOciQE/TbmuTWhNXzI/AAAAAAAAAas/7cw1d_EMLUY/s1600/unicef-logo.jpg&w=300&h=222&ei=ZCleT7u9DZPO4QSctqnkDw&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=mezin%C3%A1rodn%C3%AD+m%C4%9Bnov%C3%BD+fond&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=H8QeksT4xlsC9M:&imgrefurl=http://www.businesspundit.com/imf-bullish-on-global-growth-on-the-surface/&docid=hekjeHtHbXCxpM&imgurl=http://www.businesspundit.com/wp-content/uploads/2010/07/IMF.jpg&w=408&h=403&ei=tCleT8bBJaX64QSNuNWRBA&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=fao&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=IQ3xwAl4ObjhDM:&imgrefurl=http://mangoworldmagazine.blogspot.com/2011/11/fao-policy-brief-on-mitigating.html&docid=WB_bAs5XPMBwiM&imgurl=http://www.umac.mo/dc/international_organizations/international_organizations_main/logos/fao_logo.gif&w=669&h=670&ei=BipeT47DJcn-4QTM7JSTDQ&zoom=1

