
 
Internetové zdroje informací o EU 
 
Oficiální informace o EU 

 Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm   

 Evropská komise: https://ec.europa.eu/commission/index_cs  

 Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs  

 Rada Evropské unie: http://www.consilium.europa.eu/cs/home/  
 
Evropské instituce 

 Evropská Rada: http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/  

 Evropský soudní dvůr: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/  

 Evropský účetní dvůr EU: http://www.eca.europa.eu/cs/  

 Evropská centrální banka: http://www.ecb.int/ecb/html/index.cs.html  

 Výbor regionů: http://cor.europa.eu/cs/Pages/home.aspx  

 Hospodářský a sociální výbor: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.cs.home 
 
Další důležité evropské instituce 

 Evropská investiční banka: http://www.eib.europa.eu/index.htm  

 Evropský veřejný ochránce práv: http://www.ombudsman.europa.eu/cs/home.faces  

 Evropský inspektor osobních údajů: 
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=cs  

 
Evropské instituce v ČR 

 Zastoupení Evropské komise v ČR: https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs  

 Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR: http://www.evropsky-parlament.cz/cs/  
 
Jiné mezinárodní organizace v ČR 

 Informační kancelář Rady Evropy v ČR: http://www.radaevropy.cz/  

 Informační centrum OSN v Praze: http://www.osn.cz  
 
Agentury EU 

 Agentura EU pro bezpečnost sítí a informací (ENISA): https://www.enisa.europa.eu/   

 Agentura EU pro základní práva (FRA): http://fra.europa.eu/cs  

 Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA): 
http://www.gsa.europa.eu/cs  

 Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER): 
http://www.acer.europa.eu/en/   

 Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust): http://eurojust.europa.eu/   

 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA): 
https://osha.europa.eu/  

 Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA): http://www.easa.europa.eu/  

 Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA): http://efca.europa.eu/   

 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA): http://echa.europa.eu/cs/home  

 Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA): http://www.ema.europa.eu/ema/  

 Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA): http://www.emsa.europa.eu/  
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 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva (eu-LISA): http://europa.eu/about-
eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/eu-lisa/index_cs.htm  

 Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích EU (Frontex): 
http://frontex.europa.eu/  

 Evropská agentura pro železnice (ERA): http://fra.europa.eu/cs  

 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA): http://www.eea.europa.eu/cs  

 Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF): 
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home  

 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound): 
http://www.eurofound.europa.eu/cs  

 Evropská obranná agentura (EDA): http://eda.europa.eu/   

 Evropská policejní akademie (CEPOL): https://www.cepol.europa.eu/cs  

 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA): 
http://emcdda.europa.eu/  

 Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC): 
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx  

 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop): 
http://www.cedefop.europa.eu/cs  

 Evropský inovační a technologický institut (EIT): http://eit.europa.eu/  

 Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE): http://eige.europa.eu/  

 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA): http://www.eba.europa.eu/ 

 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA): https://www.esma.europa.eu/ 

 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA): 
https://eiopa.europa.eu/ 

 Evropský podpůrný úřad pro otázku azylu (EASO): https://easo.europa.eu/ 

 Evropský policejní úřad (Europol): https://www.europol.europa.eu/  

 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA): http://www.efsa.europa.eu/ 

 Jednotný výbor pro řešení problémů (SRB): http://srb.europa.eu/   

 Odrůdový úřad Společenství (CPVO): http://cpvo.europa.eu/main/en/home 

 Překladatelské středisko pro instituce EU (CdT): 
http://cdt.europa.eu/CS/Pages/Homepage.aspx  

 Satelitní středisko EU (Satcen): https://www.satcen.europa.eu/  

 Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy: 
http://fusionforenergy.europa.eu/  

 Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC): 
http://berec.europa.eu/  

 Ústav EU pro studium bezpečnosti (EUISS): http://www.iss.europa.eu/  

 Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERC): https://erc.europa.eu/  

 Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA): http://ec.europa.eu/inea/  

 Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME): http://ec.europa.eu/easme/  

 Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA): 
http://ec.europa.eu/chafea/  

 Výkonná agentura pro výzkum (REA): http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm  

 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA): 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php  

 Zásobovací agentura Euratomu (ESA): http://ec.europa.eu/euratom/index.html  
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Webové stránky o EU 

 Oficiální stránky Úřadu vlády ČR: http://www.euroskop.cz/  

 Euroactiv: http://www.euroactiv.cz/  

 Stálé zastoupení ČR při EU: http://www.mzv.cz/missionEU 

 EuroparlTV: http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx  
 

Evropská témata 
 
Vzdělávání 

 Erasmus +: http://www.naerasmusplus.cz  

 Národní vzdělávací fond: http://www.nvf.cz/  

 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP): http://www.naep.cz  

 Program Socrates v ČR: http://www.socrates.cz  

 Program EU pro mládež: http://www.youth.cz  

 Centrum pro studium vysokého školství: http://www.csvs.cz  

 Evropská informační síť pro mládež: http://www.eurodesk.cz  

 Informační síť o vzdělávání v Evropě: http://www.eurydice.org  

 Dům zahraničních služeb: http://www.dzs.cz  

 Evropský parlament mládeže: http://www.eyp.cz  

 Asociace středoškolských klubů: http://www.askcr.cz  

 Elearning: http://www.cfme.net  

 Evropská unie hrou: http://euhrou.cz/ 
 
Jazyky 

 Společný evropský referenční rámec pro jazyky: 
http://www.msmt.cz/mezinarodnivztahy/spolecnyevropskyreferencniramecprojazyky  

 Evropské jazykové portfolio: 
http://www.msmt.cz/mezinarodnivztahy/evropskejazykoveportfolio  

 Specializovaný web o jazykových zkouškách a mezinárodních certifikátech: 
http://www.jazykovezkousky.cz/ 

 
Práce a mobilita 

 Portál Vaše Evropa: http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm  

 EURES: https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs  

 EURES na MPSV ČR: http://portal.mpsv.cz/eures  

 Přehled kontaktů na EURES poradce podle místa bydliště: 
http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty  

 Kontakty na EURES poradce v zemích EU/EHP či Švýcarsku: 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=cs  

 Vyhledávání pracovních míst na portálu EURES: 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=cs&acro=job&catId=482&parentCategory=482  

 Vyhledávání práce v zahraničí: http://www.careerjet.com/  

 Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO): http://europa.eu/epso/index_cs.htm  

 Evropská dobrovolná služba: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/  

 Youthpass: https://www.youthpass.eu/cs/  

 Europass: http://www.europass.cz/  

 Zdravotní pojištění v EU: http://www.cmu.cz  
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 Sociální pojištění v EU: http://www.cssz.cz  

 
Stáže v evropských institucích 

 Evropská komise: http://ec.europa.eu/stages/  

 Evropský parlament: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/007cecd1cc/Traineeships.html  

 Rada EU: http://www.consilium.europa.eu/council/traineeshipsatthegsc?lang=cs  

 Evropský soudní dvůr: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/  

 Účetní dvůr: http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/Traineeships.aspx  

 Evropský veřejný ochránce práv: 
http://www.ombudsman.europa.eu/cs/atyourservice/recruitment.faces  

 Evropský hospodářský a sociální výbor: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships  

 Výbor regionů: http://cor.europa.eu/cs/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx  
 
Životní prostředí 

 NNOECONNECT: http://www.nno.ecn.cz  

 Evropská unie a životní prostředí: http://www.ekolist.cz/evropa.stm  

 Zelená pro průmyslovou ekologii: http://www.enviweb.cz  

 Natura 2000 v ČR: http://www.natura2000.cz  

 Evropská agentura pro životní prostředí: http://www.eea.europa.eu/  

 Ekocentrum Brno: http://www.ecb.cz 
 
Podnikání 

 Portál Vaše Evropa: http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm  

 Informační síť Enterprise Europe Network: http://www.enterpriseeuropenetwork.cz/  

 Generální ředitelství pro podnikání a průmysl EK: 
http://ec.europa.eu/enterprise/index_cs.htm  

 Hospodářská komora ČR: http://www.komora.cz/  

 Česká agentura na podporu obchodu: http://www.czechtrade.cz/  

 Czechinvest: http://www.czechinvest.cz/  

 Informace pro podnikání a export: http://www.businessinfo.cz  

 Centrum pro regionální rozvoj ČR: http://www.crr.cz/  

 Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy: http://www.rrajm.cz/  

 Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod: http://www.jihovychod.cz/  

 Regionální rada soudržnosti Severovýchod: http://www.radaseverovychod.cz/  

 SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit/index_cs.htm  
 
Zábava 

 Dětská knihovna pohádky a texty v různých jazycích: 
http://www.logoslibrary.eu/owawt/new_wordtheque.main_bimbi?lang=en    

 Jazyky EU Portál informace o evropských jazycích: http://europa.eu/languages/cs/home  

 Evropské jazyky jinak: http://www.europe.org.uk/external/languagestakeyoufurthertool/  

 KIDS CORNER zahrajte si...: http://europa.eu/kidscorner/index_cs.htm  
 
Pravidelné soutěže 

 Spotřeba pro život: http://www.sehnalova.cz/clanek/studentska-soutez-spotreba-pro-zivot-
2016-zacina-tematem-jak-odolat-reklame-2016-1-5.html  
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 Laboratoř EU: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm  

 Eurotime: http://www.europe-direct.cz/eurotime/  

 Staň se na den tvůrcem evropské politiky: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm  

 EUROSCOLA: http://www.euroscola.cz/  

 Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores/index_cs.htm  

 Fotosoutěž DZS: http://www.dzs.cz/  

 Vyfoť projekt: http://vyfotprojekt.cz/  

 Poznej projekt: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-
koordinaci/Publicita/Poznej-projekt  

 
Kultura 

 Kreativní Evropa: http://www.kreativnievropa.cz/  

 Program Media: http://www.mediadeskcz.eu/  

 Compendium: kulturní politiky zemí EU: http://www.culturalpolicies.net/  

 Centrum pro umění a kulturu: http://www.proculture.cz/  

 Fond Eurimages Rady Evropy: http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp  
 
Fondy EU 

 Strukturální fondy: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/   

 Vyhledávání dotací: http://www.edotace.cz/  

 Regionální politika Evropské komise: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm   

 Cíle a nástroje regionální politiky EK: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/what/investment-policy/  

 Strukturální fondy a Fond soudržnosti: http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/  

 Evropský sociální fond (ESF): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=cs  

 Leader+: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_cs.htm  

 Interreg III: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/interreg3/abc/abc_en.htm  

 Urban II: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/index_en.htm  
 
Programy pro programové období 2014 – 2020 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-
konkurenceschopnost  

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-
EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)  

 Operační program Zaměstnanost: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy/OP-Zamestnanost  

 Operační program Doprava: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy/OP-Doprava  

 Operační program Životní prostředí: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi  

 Integrovaný regionální operační program: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-
EU/2014-2020/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program  

 Operační program Praha - pól růstu ČR: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-
EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Praha  

 Operační program Technická pomoc: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc  
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 Operační program Rybářství 2014-2020: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020  

 Program rozvoje venkova: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova  

 Interreg V-A ČR-Polsko: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-
programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko  

 Interreg V-A SK-ČR: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-
programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR  

 Interreg V-A Rakousko-ČR: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR  

 Interreg V-A Bavostko-ČR: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik  

 Interreg V-A Sasko-ČR: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-
programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR  

 Central Europe 2020: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-
programy/OP-nadnarodni-spoluprace  

 DANUBE: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-
programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube  

 INTERREG EUROPE: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-
programy/OP-INTERREG-EUROPE  

 ESPON 2020: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-
programy/ESPON-2020  

 INTERACT III: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-
programy/OP-INTERACT-III 

 URBACT III: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-
programy/Program-URBACT-III-(1)  

 
Věda a výzkum 

 Technologické centrum AV ČR: 6. Rámcový program: http://www.tc.cz  

 Veřejný informační servis výzkumu a vývoje: http://www.cordis.lu  

 Generální ředitelství pro výzkum EK: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg  

 Evropský výzkumný prostor: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm  

 Evropská vesmírná agentura ESA: http://www.esa.int  
 
Další 

 Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-(1)
http://www.tc.cz/
http://www.cordis.lu/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://www.esa.int/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

