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ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 

(UNITED NATION) 



HISTORIE A ČLENSKÉ STÁTY 

 
• OSN byla založena na konci II. světové války  v roce 1945 jako 

univerzální světová organizace, spojující všechny země. 

• Předchůdkyní OSN byla Společnost národů se sídlem v Ženevě. 

• Zakládajícím dokumentem je Charta OSN. 

• Hlavním úkolem organizace je zabránit dalšímu světovému konfliktu 

– princip kolektivní bezpečnosti. 

• Základem politiky OSN je úcta k lidským právům a základním 

svobodám.  

• Sídelním městem je New York. 

• Členem je každá mírumilovná země, která je subjektem 

mezinárodního práva. 

• V současné době má OSN 193 členů. 

 





ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Valné shromáždění je hlavním jednacím 

orgánem OSN. Jeho členem jsou všechny 

členské státy. Každý stát má jeden hlas, 

rozhoduje nadpoloviční většina. 

Rada bezpečnosti je výkonným orgánem OSN. 

Má 5 stálých členů (USA, Velká Británie, 

Francie, Rusko a Čína) a 10 členů volených 

na dva roky. Má právo přijímat rezoluce, které 

jsou pro ostatní země závazné. Stálí členové 

mohou rozhodnutí rady vetovat.  

Mezinárodní soudní dvůr se sídlem v Haagu 

(Nizozemí) řeší spory mezi členskými státy. 

Sekretatiát OSN zajišťuje každodenní provoz 

organizace. V čele aparátu stojí generální 

tajemník, který je volen na 5 let a je hlavním 

představitelem OSN. V současné době 

vykonává funkci tajemníka Pan Ki-Mun.  

Pan Ki-Mun 



AKTIVITY OSN VE 

SVĚTĚ 
Humanitární operace OSN 

pomáhají obyvatelstvu v 

místech konfliktů a přírodních 

katastrof (např. země bývalé 

Jugoslávie, Somálsko, 

Súdán). 

Světový potravinový program 

ročně zajistí potraviny pro 

110 milionů lidí.  

Úřad vysokého komisaře pro 

uprchlíky organizuje pomoc 

uprchlíkům v místě konfliktů 

(např. Sýrie, Irák, Mali). 

 

  



Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

dohlíží a stanovuje pravidla pro mírové 

využívání jaderné energie. Dohlíží na 

dodržování Smlouvy o nešíření jaderných 

zbraní.  

Dětský fond UNICEF se celosvětově zabývá 

ochranou a zlepšováním životních 

podmínek dětí a podporou jejich 

všestranného rozvoje.  

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

UNICEF  pečuje o zachování světového 

kulturního dědictví a ochranu hmotných i 

nehmotných památek.   
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