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Součástí tohoto průvodce jsou také hypertextové odkazy, které mohou být rovněž součástí doprovodných obrázků a 
poskytují přístup k dalším informacím. 



Evropa na internetu

Vyhledávání informací o Evropě
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Vyhledávání informací o Evropě

Vlastní vyhledávač EU, poskytující informace o institucích a agenturách EU, který vychází z 
údajů uveřejněných na unijním portálu EUROPA.EU

[EUROPA nevyhledává informace obsažené v EUR-Lex]

Vyhledávač Search Europa, který byl vytvořen Evropským centrem pro žurnalistiku, 
vyhledává za pomoci Google informace na portálu EUROPA.

[Výsledky obsahují také informace z EUR-Lex]

FIND-eR (Find Electronic Resources) slouží k vyhledávání publikací vydaných EU, odborné 
literatury, novinových článků atd., které se týkají různých oblastí EU. 

[Nabízí hypertextové odkazy k volně publikovaným zdrojům nebo vyhledává 
prostřednictvím LinkResolver]

[Dříve známý pod názvem ECLAS]

EUR-Lex je oficiálním zdrojem informací z oblasti práva a judikatury EU. 
Vyhledává dokumenty EU.

Na stránkách EU Bookshop lze zakoupit tištěné publikace EU nebo zdarma stáhnout jejich 
elektronické kopie. [2015: nově Středisko vyhledávání]

[Některé publikace nejsou dostupné v elektronické podobě a nezahrnuje dokumenty EU.]
Možnost zasílání Zpravodaje

EU Bookshop nabízí také:  TED – Portál veřejně přístupných dat - Cordis
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https://bookshop.europa.eu/cs/home/
https://bookshop.europa.eu/cs/home/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
http://publications.europa.eu/cs/search-centre
http://publications.europa.eu/cs/newsletter
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://data.europa.eu/euodp/cs/data/
http://cordis.europa.eu/
http://searcheuropa.eu/
http://searcheuropa.eu/
http://ec-europa-librarysearch.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=32EUC_V1
http://ec-europa-librarysearch.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=32EUC_V1
http://europa.eu/geninfo/query/index.do?&summary=summary&swlang=cs
http://europa.eu/geninfo/query/index.do?&summary=summary&swlang=cs
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs


Veřejné rejstříky dokumentů Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a 
Evropské komise + Rejstřík projednávání ve výborech lze využívat k 
vyhledávání informací, které nebyly publikovány na webu EUROPA. 

Starší dokumenty EU, které ještě nejsou k dispozici online, mohou být 
umístěny v Historických archivech. HAEU také plánují pravidelně archivovat 
webové stránky EU. Vyzkoušejte alternativní vyhledávání starších dokumentů 
v archivech níže uvedených  externích organizací. 
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI)
3. CVCE [dříve Evropský Navigátor (ENA)]

Google je pochopitelně dalším nástrojem k vyhledávání informací o EU a 
Evropě. Ačkoliv je nezbytné podotknout, že ne všechny informace lze najít na 
Googlu. 
Pozn.: Google Scholar se zaměřuje na vyhledávání odbornějších zdrojů. 

Historické archivy

Prostřednictvím ESO lze vyhledat dokumenty, webové stránky, odborné 
publikace & novinové články, informace od zúčastněných stran, zpravodajské 
zdroje atd. 
[Volný přístup je přidanou hodnotou tohoto informačního systému; přínosem jsou také zdroje v anglickém 

jazyce + unikátní soubor 100 informačních průvodců zabývajících se politikami, institucemi & státy]

+ Blue Guide týkající 
se archivů národních 

ministerstev a EU

Vyhledávání informací o Evropě
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Veřejné rejstříky 
dokumentů

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=A34A1BBFFAA82234C3286846EF46C273?language=CS
http://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=B84831193D12CF79C11106C5067D364A.cfusion14501?fuseaction=search&CFID=4843495&CFTOKEN=dd5057fe70fdf596-BB18BBEA-C315-C328-5722CFE18022DC4E&language=cs
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=cs
http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm
http://www.archidok.eu/
http://aei.pitt.edu/
http://www.cvce.eu/en
http://scholar.google.cz/schhp?hl=cs&as_sdt=0,5
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/pdf/blueguide_pdf_201404_pdf/
https://www.google.cz/?gws_rd=ssl
https://www.google.cz/?gws_rd=ssl


Informace o Evropské unii

Legislativní a soudní informační zdroje
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Legislativní akty Evropské unie

• Legislativní akty

• Primární právní akty
• Smlouvy

• Sekundární právní akty
• Nařízení [Evropské právo]

• Směrnice [Evropský právní rámec]

• Nelegislativní akty
• Evropská nařízení
• Rozhodnutí
• Doporučení
• Stanoviska
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Další informace

http://europa.eu/eu-law/index_cs.htm


Soudní rozhodnutí Evropské unie

• Soudy
• Soudní dvůr Evropské unie (věci C)
• Tribunál [dříve Soud prvního stupně] 

(věci T)

• Soud pro veřejnou službu (věci F)

• Druhy soudních rozhodnutí
• Rozsudky

• Stanoviska

• Příkazy

Europe on the Internet.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, July 2016

Další informace

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/cs/


Informace o legislativě
Nový EUR-Lex

EUR-Lex je oficiálním zdrojem legislativních a soudních informací EU.
EUR-Lex se využívá k vyhledávání: přijatých / navrhovaných legislativních textů / 

rozhodnutí ESD.
EUR-Lex nyní zahrnuje: PreLex (nyní známý jako Legislativní postupy) a Shrnutí právních 

předpisů.
Postupně jsou přidávány také elektronické verze starších právních textů.
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http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
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Informace o legislativě
Nový EUR-Lex – důležité prvky…

Snadné vyhledávání na domovské 
stránce. Také možnost pokročilého a 

odborného vyhledávání.

Možnosti zobrazování vyhledaných 
informací

[„Procedury“ obsahují informace dříve 
uváděné odděleně v PreLex].

Možnost zobrazení 
dokumentu ve třech 

jazykových verzích současně.

Zaregistrujte se na
Můj EUR-Lex k 

ukládání vyhledávání 
a odebírání zpráv 

prostřednictvím RSS

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52012PC0360
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52012PC0360


Informace o legislativě
Nový EUR-Lex – důležité prvky…
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Možnost sledovat Postup.
Nově od července 2015: Větší důraz na 
Vnitrostátní prováděcí opatření (VPO)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:32002L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32002L0092&qid=1436716459025


• Jednoduché vyhledávání / Pokročilé vyhledávání

• Úřední věstník [1952 -]
• Smlouvy
• Předpisy EU [Pozn.: Konsolidované právní předpisy]

• Přípravné akty [KOM / JOIN / SWD / SEK dokumenty]

• Shrnutí právních předpisů

• Legislativní postupy [dříve PreLex]

• Rejstřík Právních předpisů / Přípravných aktů / 

Konsolidovaných aktů / Judikatury / 

Mezinárodních smluv

• EUR-Lex A-Z / EUROVOC / Mapa stránek / VPO / N-Lex / EEA-Lex
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Informace o legislativě
Klíčové sekce EUR-Lex

Viz také: Shrnutí pro občany:
Některá Generální ředitelství Komise vydávají 

shrnutí pro občany o většině navrhovaných 
právních předpisech

[Např.: GŘ SANTE / GŘ AGRI / DG RTD]

Konsolidace / Kodifikace / Přepracování
[Více informací]

Závazné verze: ÚV / Sb. rozhodnutí

Identifikátor evropské legislativy [ELI]

Zpřístupnění VPO 
přímo v EUR-Lex

Harmonizace číslování právních aktů EU 
Nový systém od ledna 2015

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/intro.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation-preparation.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/case-law.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/inter-agree.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/inter-agree.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/content/site-map/site-map.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_cs.htm
http://www.efta.int/eea-lex
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/about_us/contact_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/citizens-summaries/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=citizen_summaries
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/consolida_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/codifica_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/recasting_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/content/legis/avis_consolidation.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/content/oj/e-oj.html?locale=cs
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/cs/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:325:FULL&qid=1467629785716&from=CS
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Legislation_Identifier
http://www.statewatch.org/news/2014/jul/eu-council-national-impelmenting-measures-11208-14.pdf
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022CSD.pdf
http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022CSD.pdf
http://www.eli.fr/en/index.html
http://www.eli.fr/en/index.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs


• CURIA 
• Vyhledávací formulář
• Numerický přístup
• Tiskové zprávy ESD
• Soudní kalendář
• Komentáře právní nauky k rozsudkům

[Anotace k rozhodnutím]

• EUR-Lex 
• Vyhledávání
• Kritéria vyhledávání
• Rejstřík judikatury EU

[Odlišnosti mezi rozhodnutími vydanými před a po 2010] 
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Soudní informace
Evropský soudní dvůr: judikatura

Judikatura ESD se nachází na EUR-Lex nebo na stránkách ESD CURIA

Identifikátor evropské judikatury / ECLI / ESD a 
ECLI

+ Souhrn důležitých rozhodnutí od 2005 - 2011 

Prostřednictvím těchto zdrojů naleznete rozhodnutí ESD i stanoviska Generálních advokátů

Portál evropské e-justice nabízí informace o 
právních systémech a řízeních v jednotlivých 

členských státech.  

+ GŘ EK pro hospodářskou soutěž spravuje 
databázi případů týkajících se hospodářské 

soutěže

Nový jednací řád Tribunálu od
1. července 2015

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C,T,F&cit=none,C,CJ,R,2008E,,,,,,,,,,true,false,false&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=345987
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/cs/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799/cs/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_49953/cs/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/cs/
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1415547869846&name=collection:eu-law-case-law&type=named&locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/new-case-law.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html?locale=cs
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=cs
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=cs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=URISERV:jl0056&from=EN
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-cz-en.do?member=1
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/cs/
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/index_en.htm
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=cs&init=true
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:105:FULL&from=EN


Přístup k národním právním řádům 
členských států a judikatuře

Vyhledávejte pomocí EUR-Lexu podrobnosti o národních 
právních předpisech, které implementují právo EU (VPO) a 

vnitrostátní judikaturu týkající se práva EU 

Vyhledávejte pomocí N-Lex prameny právní úpravy většiny 
členských států EU. U některých zemí lze navíc vyhledávat 

přímo vnitrostátní právní úpravu.   

EU Interparliamentary information Exchange umožňuje 
přístup ke zprávám národních parlamentů týkajících se 

zákonodárných návrhů a podnětů Evropské unie.

COSAC je Konference výborů národních parlamentů členských 
států EU. 

DEC.NAT – National Decisions je databáze Sdružení Státních 
rad a Vrchních správních soudů EU. Poskytuje přístup ke 

sbírkám judikátů národních soudů, které se týkají práva EU.

Vyhledejte odkazy na právní předpisy členských států EU & 
rozhodnutí soudů prostřednictvím portálu e-Justice.
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http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=CS
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=CS
http://www.cosac.eu/
http://www.cosac.eu/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=cs&init=true
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=cs&init=true
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/n-case-law.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_cs.htm
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do?appLng=CS
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do?appLng=CS
http://www.cosac.eu/
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/dec-nat-en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_cs.htm
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_cs.htm


Informace o Evropské unii

Monitorování politiky EU
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Legislativní historie návrhů Evropské komise s hypertextovými 
odkazy na klíčové dokumenty + odkazy na související webové 

stránky v rámci IPEX a stránky se zákonodárnými procesy v 
EUR-Lex (viz příklad) a shrnutí klíčových fází.

Viz také: zákonodárný proces v EU – vývoj aktuálních 
významných návrhů právních předpisů

Sekce Legislativní postupy, jedna z novinek Eur-Lex, umožňuje 
sledovat vývoj legislativních návrhů a jiných iniciativ Evropské 

komise. 
[Zahrnuje informace, které bývaly obsahem samostatné 

databáze PreLex]

Metody, které umožňují sledovat vývoj zákonodárných návrhů a 
dalších iniciativ EU a současně vyhledat související dokumenty. 

Sledování politiky EU:
Monitorování zákonodárných návrhů 

a dalších iniciativ EU

Legislativní postupy
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=577403
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=cs
http://epthinktank.eu/eu-legislation-in-progress/
http://epthinktank.eu/eu-legislation-in-progress/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs


• Rada Evropské unie

• Evropský parlament

• Evropská komise

• Projednávání ve výborech
– [Starý rejstřík] / [Činnosti výborů]

– [Výroční zprávy]
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Sledování politiky:

Rejstříky dokumentů

Navzdory nedostatkům, 
umožňuje mnoho rejstříků 
EU vyhledat i dokumenty, 
které nejsou přístupné na 

jiném místě, zejména jedná-li 
se o jejich návrhy, dokumenty 
pracovních skupin / výborů a 

aktuální verze přijaté 
legislativy před úředním 

vyhlášením. 

http://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/int/?typ=ADV
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/welcome.htm?language=CS
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=C5431FFCD56308BD6227267A81C9655E.cfusion14501?CFID=4843495&CFTOKEN=dd5057fe70fdf596-BB18BBEA-C315-C328-5722CFE18022DC4E&language=cs
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=cs
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.archive&&CLX=cs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0418&qid=1467711235360&from=CS
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Report.Report&CLX=cs
http://europa.eu/publications/official-documents/index_cs.htm
http://europa.eu/publications/official-documents/index_cs.htm


Sledování politiky:

Portál o transparentnosti

Nový portál o transparentnosti byl spuštěn v červnu 2012 a shromáždil informace, 

které umožňují občanům snadněji sledovat proces utváření politiky EU.
• Přístup k právním předpisům
• Váš hlas v Evropě – Probíhající konzultace
• Hodnocení dopadů / Plány a cestovní mapy / Prvotní posouzení dopadů
• Rejstřík expertních skupin
• Výbory (Poradní skupiny)
• Rejstřík transparentnosti
• Přístup k dokumentům (Rejstříky dokumentů)
• Příjemci finančních prostředků EU
• Etika (zaměstnanci)
• Evropský portál veřejně přístupných dat
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http://ec.europa.eu/transparency/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/transparency/index_cs.htm
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Sledování politiky:

Evropská komise

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_cs
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_cs


Sledování politiky:

Evropská komise
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http://ec.europa.eu/atwork/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/atwork/index_cs.htm


Sledování politiky:

Evropská komise

• Přehled o klíčových aktivitách: Činnost Evropské komise
• Politické směry nového předsedy Evropské komise Junckera, červenec 2014
• Zpráva o stavu Unie ze září 2011-2013 (nikoliv v roce 2014) a 2015
• Legislativní a pracovní program Komise [2016 + řada dřívějších pracovně-právních     

dokumentů]
• Seznam plánovaných iniciativ Evropské komise [verze ze: 7.3. 2016] 

• Týdenní zasedání Komise[Agenda & Zápisy]
• Webové stránky generálních ředitelství Komise & Služeb
• Plány řízení generálních ředitelství

– Strategické plány 2016-2020 a Výroční plán řízení 2016
– Výroční zprávy o činnosti

Slyšení komisařů v Evropském parlamentu, září-říjen 2014
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http://ec.europa.eu/atwork/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_cs
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union_(European_Union)
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/about/state-union/index_en.htm
http://soteu.eu/
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/planned_commission_initiatives_2016.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=324A28F9545AEF7C3A921F1BB6A45D9D.cfusion14501?fuseaction=list&coteId=10060&CFID=4843495&CFTOKEN=dd5057fe70fdf596-BB18BBEA-C315-C328-5722CFE18022DC4E&language=cs
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=10061&CFID=4843495&CFTOKEN=dd5057fe70fdf596-BB18BBEA-C315-C328-5722CFE18022DC4E&language=cs
http://ec.europa.eu/about/ds_cs.htm
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/amp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/cs/schedule
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_cs
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_cs


Sledování politiky:

Rozpočet Evropské unie

Vyhledávejte na této stránce informace o rozpočtu EU 
• Vysvětlivky k rozpočtu EU
• Víceletý finanční rámec [2007-13 / 2014-20]
• Informace k rozpočtu na rok 2016
• Informace k rozpočtu na rok 2017 [Publikace: Rozpočet EU v kostce]

Textové verze navrhovaných & přijatých
rozpočtů EU jsou také
dostupně na EUR-Lex.

Evropský účetní dvůr 
provádí audit finančních 
prostředků EU. 
Auditní zprávy
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http://ec.europa.eu/budget/explained/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2016/2016_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2017/2017_en.cfm
http://bookshop.europa.eu/cs/le-budget-de-l-union-europ-enne-en-un-coup-d-oeil-pbKV0614180/downloads/KV-06-14-180-CS-N/KV0614180CSN_002.pdf?FileName=KV0614180CSN_002.pdf&SKU=KV0614180CSN_PDF&CatalogueNumber=KV-06-14-180-CS-N
http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm
http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/ecadefault.aspx
http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/ecadefault.aspx


• Domovská stránka

• Domovská stránka předsedy Evropské rady
• Stanovení politické agendy EU v období změn [Priority EU pro období 2014-19]

• Tiskové zprávy
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Sledování politiky:

Evropská rada

Donald Tusk byl jmenován předsedou Evropské rady 30.srpna 2014

http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/president/
http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1195644
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/cs/european-council/


• Programy předsednického tria
– 18 month Programme of the Netherlands, Slovak Republic and Maltese 

Presidencies, January 2016 – June 2017

• Programy předsednictví a webové stránky
– The Slovak Republic: EU Presidency, July-December 2016

• Pracovní program

• Závěry předsednictví
- Závěry předsednictví

- Závěry všech předešlých předsednictví,1975-
• EPRS: European Council Conclusions: Rolling Check-List of Commitments

[Poslední verze: červen 2016]
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Sledování politiky:

Předsednictví v Radě EU

http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-presidency-trio
http://www.eu2016.sk/en
http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-slovak-presidency
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/calendar/?ent[]=600&time=past
http://www.europarl.europa.eu/summits/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581405/EPRS_STU(2016)581405_EN.pdf
http://www.eu2016.sk/sk/program-a-priority/program-slovenskeho-predsednictva
http://www.eu2016.sk/sk/program-a-priority/program-slovenskeho-predsednictva


• Rada funguje ve dvou úrovních
• Ministerské/ Jednání vnitrostátních úředníků v pracovních skupinách

• Ministerská úroveň
• Jednání Rady na ministerské úrovni
• Přímý přenos jednání a událostí v Radě
• Kalendář budoucích zasedání v Radě

• Jednání na úrovni vnitrostátních úředníků v 
pracovních skupinách

• Seznam přípravných orgánů Rady
• Agendy /  COREPER
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Sledování politiky:

Rada Evropské unie

Agendy, zápisy, závěry a souhrnné zápisy ze zasedání Rady a COREPER, 
Zvláštního výboru pro zemědělství a jiných přípravných orgánů Rady jsou 

přístupné prostřednictvím Rejstříku dokumentů Rady

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/calendar/?cc[]=602&cc[]=603&cc[]=604&cc[]=605&cc[]=606&cc[]=607&cc[]=608&cc[]=609&cc[]=610&cc[]=611
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/calendar/?ent[]=600&time=past
http://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/preparatory-bodies/
http://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/out/?PUB_DOC=>0&DOT_CD=TX|CM&DOC_LANCD=CS&ORDERBY=DOC_DATE DESC&RESULTSET=1&i=AGNDTXCM&ROWSPP=25&typ=SET&NRROWS=500&TARGET_YEAR=2016
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/calendar/?pb[]=613&pb[]=614
http://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/public-register/


• Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

• Evropská služba pro vnější činnost (EEAS)
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Sledování politiky:
Vysoká představitelka Unie 

pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

EU Global Strategy on Foreign and Security Policy
má za cíl představit činnosti Evropské unie v globálním 

měřítku do budoucna, očekávané zahájení: červen 2016

http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1209717
http://www.eeas.europa.eu/high-representative-about/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/high-representative-about/index_en.htm
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1209717
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1209717
http://eeas.europa.eu/index_cs.htm
http://eeas.europa.eu/index_cs.htm


• Činnosti Evropského parlamentu

• Zpravodajství

• Rozpravy
• Sledujte současné a minulé debaty

• Přímé přenosy z EP

• EuroparlTV

• Zápisy

• Přijaté texty

• Výbory
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Sledování politiky:

Evropský parlament

Výzkumná služba Evropského parlamentu
• Studie / Hloubkové analýzy/ Fakta a čísla
• EPRS Briefings / EPRS Publikace / What Think Tanks Are Thinking / Klíčové zdroje

Vyhledejte si informace o volbách 
do Evropského parlamentu z 

května 2014 prostřednictvím ESO.

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/minutes.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/supporting-analyses-search.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/home.html?publicationType=IN_DEPTH_ANALYSIS
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/search.html?documentTypes=FACT_SHEET
https://epthinktank.eu/tag/briefings/
https://epthinktank.eu/category/publications/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/
https://epthinktank.eu/tag/keysources/
http://www.europeansources.info/searchresults.jsp?searchTerm=European parliament election 2014
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html
http://epthinktank.eu/
http://epthinktank.eu/
http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/cs
http://www.europarl.europa.eu/elections-2014/cs
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx


Sledování politiky:

Občané
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Občané se mohou podílet na utváření politiky EU
Konzultace – Dialogy s občany– Navrhnout právo EU

Jaké změny byste rádi viděli v EU v roce 2015?

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/index_cs.htm
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/2014/12/22/changes-like-see-eu-2015/#.V30qAWf2aTM
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs


Informace o Evropské unii

Aktuálně: zdroje EU
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Aktuálně:
Zdroje EU: internetové stránky

Vstupní bod pro zprávy z Evropské komise 
a mediální služby.

Hlavní databáze pro tiskové zprávy, 
proslovy & další zprávy z EU. 

Midday Express / Agenda / Nejnovější

Vyhledávejte pomocí této internetové 
stránky detaily o budoucích i minulých 

událostech ve všech institucích EU. 

Nalezněte všechny zprávy RSS o EU
[+ elektronické zasílání informací / podcasty]
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http://europa.eu/newsroom/events/week_en
http://europa.eu/newsroom/events/week_en
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en
http://europa.eu/newsroom/press-facilities_en
http://europa.eu/newsroom/press-facilities_en
http://europa.eu/rapid/showInformation.do?pageName=middayExpress
http://europa.eu/rapid/search-result.htm?type=AGENDA&locale=en
http://europa.eu/rapid/latest-press-releases.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm


Aktuálně:
Zdroje EU: TV / Web streaming / Videa

• EU: Newsroom: Audiovisual

• Evropa přes satelit (EbS)

• Europarl Tv
• EPTV

• Online přenosy z Rady
• TV Newsroom

• Evropská centrální banka
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http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/schedule
http://video.consilium.europa.eu/cs/webcasts
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2
http://video.consilium.europa.eu/cs/webcasts
http://video.consilium.europa.eu/cs/webcasts
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html


• Souhrnná zpráva o činnosti EU
• EUROPA: Vstupní bod pro informace o EU na 

internetu
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Aktuálně:
Zdroje EU: Pro občany

http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_cs.htm
http://europa.eu/index_cs.htm
http://europa.eu/index_cs.htm
http://europa.eu/index_cs.htm
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1211419
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1211419
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Aktuálně:
Zdroje EU: Europe Media Monitor

Europe Media Monitor (EMM) je kombinací zpráv a systému analýz, která 
podporuje instituce EU a organizace členských států. Tři internetové portály 

jsou veřejně přístupné: NewsBrief, NewsExplorer a MedISys.

http://press.jrc.it/overview.html
http://press.jrc.it/overview.html
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest_cs.html
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer/home/en/latest.html
http://medisys.newsbrief.eu/medisys/homeedition/en/home.html


Informace o Evropské unii

Aktuálně: Zdroje mimo EU
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Aktuálně:
Neoficiální zdroje

• Webové zpravodajské zdroje
– EUObserver
– EurActiv
– Politico.EU
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Agence Europe

• Noviny / Zpravodaje
- European newspapers
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Zdroje ve francouzském jazyce:  

Mnoho novin / zpravodajů zde 
zmíněných jsou dostupné v papírové a 

rovněž elektronické verzi. 

Využívejte ESO ke každodennímu 
vyhledávání článků ze 
zpravodajských zdrojů.
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http://euobserver.com/
http://www.euractiv.cz/
http://www.politico.eu/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
http://www.eubusiness.com/
http://www.agenceurope.com/EN/index.html
http://www.onlinenewspapers.com/european-newspapers.htm
http://www.eurotopics.net/en/home/presseschau/aktuell.html
http://www.voxeurop.eu/cs
http://www.eufeeds.eu/
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://www.eufeeds.eu/
http://www.eufeeds.eu/
http://www.agenceurope.com/
http://www.agenceurope.com/
http://www.eubusiness.com/
http://www.eubusiness.com/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
https://www.theparliamentmagazine.eu/
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.voxeurop.eu/cs
http://www.voxeurop.eu/cs
http://www.politico.eu/
http://www.politico.eu/
http://www.ft.com/world/europe
http://www.ft.com/world/europe
http://www.bruxelles2.eu/
http://www.bruxelles2.eu/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.eurotopics.net/en/
https://www.contexte.com/
https://www.contexte.com/
http://www.touteleurope.eu/
http://www.touteleurope.eu/
http://esharp.eu/
http://esharp.eu/
http://www.euractiv.cz/
http://www.euractiv.cz/


Aktuálně:
Neoficiální zdroje

• Evropské zpravodajské vysílání:
– Členové European Broadcasting Union
– Euronews
– Zprávy o Evropě: BBC / DW / France24 atd.
– Euranet [Síť Evropského rádia, která omezila zpravodajství poté, co byla v  roce 2013 vyňata z finanční podpory EU]

– EurActiv
– viEUws
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http://www3.ebu.ch/members
http://www.euronews.net/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.france24.com/en/europe
http://www.euranet.eu/
http://www.euractiv.cz/
http://www.vieuws.eu/
http://www.euractiv.cz/
http://www.euractiv.cz/
http://www.vieuws.eu/financial-competition/irelands-bailout-exit-important-lessons-to-be-learned-for-troika-argues-irish-minister-for-european-affairs/
http://www.vieuws.eu/financial-competition/irelands-bailout-exit-important-lessons-to-be-learned-for-troika-argues-irish-minister-for-european-affairs/
http://www.vieuws.eu/
http://www.vieuws.eu/
http://www3.ebu.ch/home
http://www3.ebu.ch/home
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.euronews.net/european-union/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.france24.com/en/?ppcseid=4004&ppcsekeyword=France24&mmtctg=388531412&mmtcmp=14379932&mmtmt=5&mmtgglcnt=0&gclid=CO2Mjqfey5QCFQuZQwodmHlYlQ#tv-shows/
http://www.france24.com/en/?ppcseid=4004&ppcsekeyword=France24&mmtctg=388531412&mmtcmp=14379932&mmtmt=5&mmtgglcnt=0&gclid=CO2Mjqfey5QCFQuZQwodmHlYlQ#tv-shows/
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://euranetplus-inside.eu/euranetplus-network/
http://euranetplus-inside.eu/euranetplus-network/
http://sputniknews.com/
http://sputniknews.com/


Aktuálně:
Výběr ze zpravodajských zdrojů

Všechny tyto zdroje nabízí zpravodajství o 
Evropě v anglickém jazyce.
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http://www.ft.com/world/europe
http://www.ft.com/world/europe
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.dw.com/en/top-stories/europe/s-1433
http://www.france24.com/en/
http://www.france24.com/en/
http://www.thenews.pl/1
http://www.thenews.pl/1
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.euronews.net/european-union/
http://www.spiegel.de/international/europe/
http://www.spiegel.de/international/europe/
http://www.corriere.it/english/
http://www.corriere.it/english/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.elpais.com/english/
http://www.elpais.com/english/
http://www.swissinfo.ch/eng/index.html
http://www.swissinfo.ch/eng/index.html
http://www.irishtimes.com/
http://www.irishtimes.com/
http://politiken.dk/newsinenglish/
http://politiken.dk/newsinenglish/
http://www.dutchnews.nl/
http://www.dutchnews.nl/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/default.stm
http://www.helsinkitimes.fi/
http://www.helsinkitimes.fi/
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.europeansources.info/newsanalysis.jsp
http://www.thelocal.com/
http://www.thelocal.com/
http://sputniknews.com/
http://sputniknews.com/
http://www.guardian.co.uk/world/series/europa
http://www.guardian.co.uk/world/series/europa
http://www.euractiv.cz/
http://www.euractiv.cz/


Aktuálně:
Sociální sítě

Instituce EU stále více používají 
sociální sítě k získávání nových 

odběratelů. 
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http://ec.europa.eu/ipg/docs/guidelines_social_media_en.pdf
http://ec.europa.eu/ipg/docs/guidelines_social_media_en.pdf
http://www.epnewshub.eu/
http://www.epnewshub.eu/
http://europa.eu/contact/social-networks/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_cs.htm


Aktuálně:
Sociální sítě: Blogy
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Blogové agregáty shromažďují výběr blogů zaměřených na Evropu.

Příklad blogů nabízejících širokou škálu poznatků o Evropě.

http://english.blogactiv.eu/
http://english.blogactiv.eu/
http://www.bloggingportal.eu/
http://www.bloggingportal.eu/
http://ideasoneurope.eu/
http://ideasoneurope.eu/
http://www.google.co.uk/blogsearch
http://www.google.co.uk/blogsearch
http://europeanlawblog.eu/
http://europeanlawblog.eu/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/category/brussels-blog-round-up/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/category/brussels-blog-round-up/
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://www.europeanpublicaffairs.eu/
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/
http://www.bruegel.org/blog/
http://www.bruegel.org/blog/
http://openeurope.org.uk/today/blog/
http://openeurope.org.uk/today/blog/
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica/blog_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica/blog_en
http://www.verfassungsblog.de/
http://www.verfassungsblog.de/
http://www.europeanfutures.ed.ac.uk/
http://www.europeanfutures.ed.ac.uk/


Kdo jsou klíčoví hráči v oblasti 
twitterů z EU?

Viz hodnocení TweetLevel

Mnoho institucí a úředníků EU, 
poslanců EP, zúčastněných stran a 

zpravodajských zdrojů  používá Twitter - ačkoliv 
někteří zpochybňují jeho hodnotu

Aktuálně:
Sociální sítě: Twitter

Tweetové agregáty: snaha o sloučení
tweetů z EU
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http://tweetlevel.edelman.com/
http://tweetlevel.edelman.com/
http://www.jonworth.eu/who-are-the-main-players-in-the-eu-twittersphere/
http://twitter.com/Europarl_EN
http://twitter.com/Europarl_EN
https://twitter.com/europatweets
https://twitter.com/europatweets
http://be-iabc.ning.com/forum/topics/twitter-is-idiotic-says
https://twitter.com/een_eu
https://twitter.com/een_eu
http://twitter.com/eurofound
http://twitter.com/eurofound
http://twitter.com/eu_eeas
http://twitter.com/eu_eeas
http://twitter.com/EU_Careers
http://twitter.com/EU_Careers
http://twitter.com/martinschulz
http://twitter.com/martinschulz
http://www.epnewshub.eu/
http://www.epnewshub.eu/
https://twitter.com/EYD2015
https://twitter.com/EYD2015
https://twitter.com/EUCouncil
https://twitter.com/EUCouncil
https://twitter.com/eucopresident
https://twitter.com/eucopresident
https://twitter.com/JunckerEU
https://twitter.com/JunckerEU
https://twitter.com/EU_H2020
https://twitter.com/EU_H2020
https://twitter.com/ecb_europa_eu
https://twitter.com/ecb_europa_eu
https://twitter.com/EU_Consumer
https://twitter.com/EU_Consumer
http://europa.eu/contact/social-networks/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_cs.htm


Facebook je také využíván institucemi Evropské unie
(a jinými evropskými zúčastněnými stranami)

Aktuálně:
Sociální sítě: Facebook
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http://www.facebook.com/pages/Sea-Sun-and-SMS/112480538851
http://www.facebook.com/pages/Sea-Sun-and-SMS/112480538851
http://www.facebook.com/pages/Social-Europe/122074554119?ref=nf
http://www.facebook.com/pages/Social-Europe/122074554119?ref=nf
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.facebook.com/useubrussels
http://www.facebook.com/useubrussels
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://www.facebook.com/pages/European-Union-EU/12088416071
http://www.facebook.com/pages/European-Union-EU/12088416071
http://www.facebook.com/www.nato.int
http://www.facebook.com/www.nato.int
http://www.facebook.com/pages/ENAR/105583994022
http://www.facebook.com/pages/ENAR/105583994022
http://www.facebook.com/martinschulz.eu
http://www.facebook.com/martinschulz.eu
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
http://eu-media.blogactiv.eu/2009/07/14/the-european-commission-is-going-web-2-0/
https://www.facebook.com/MyVote2014.eu
https://www.facebook.com/MyVote2014.eu
https://www.facebook.com/pages/Council-of-Europe/42276542714?ref=ts
https://www.facebook.com/pages/Council-of-Europe/42276542714?ref=ts
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348682945186176.83292.278117815576023&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348682945186176.83292.278117815576023&type=3
http://europa.eu/contact/social-networks/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_cs.htm
https://www.facebook.com/EYD2015
https://www.facebook.com/EYD2015


Flickr je také využíván 
institucemi Evropské unie

(a jinými evropskými zúčastněnými stranami)

Aktuálně:
Sociální sítě: Flickr
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http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157619835484217/
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157619835484217/
http://www.flickr.com/photos/europeancouncil/collections/
http://www.flickr.com/photos/europeancouncil/collections/
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/collections/72157623837180717/
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/collections/72157623837180717/
http://europa.eu/contact/social-networks/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/social-networks/index_cs.htm


Informace o evropských 
statistikách
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Některé statistiky jsou také 
publikovány v tištěné verzi a pdf 

formátech, ačkoliv jejich 
množství klesá.
Tištěné zdroje

Připravované publikace

Statistiky Eurostatu jsou přístupné zdarma a v 
elektronické podobě 

• Databáze
• Statistiky podle tématu
• Statistiky A-Z
• Statistiky s vysvětlivkami
• Výroční publikace Eurostatu

K používání pokročilých funkcí na stránkách 
Eurostatu je doporučeno se zaregistrovat v ECAS.

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/recently-published
http://ec.europa.eu/eurostat/news/forthcoming-publications
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook


Doplňkové zdroje Evropských statistik jsou publikovány následujícími 
organizacemi a zdroji. 

Informace o evropských 
statistikách
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Informační příručka ESO:

European Statistical Data

http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
http://www.who.int/gho/en/
http://www.who.int/gho/en/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/edc/European_Statistical_Data.pdf
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
http://www.efta.int/statistics
http://www.efta.int/statistics


Informace o 
grantech a půjčkách EU
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Informační průvodce k 
financování

Jak zajistit finance
Webová stránka pro podniky a podnikatele 

ohledně přístupu k fondům EU. 

http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/edc/Funding.pdf
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_cs.htm
https://ec.europa.eu/budget/funding/printpdf/at-a-glance_cs
https://ec.europa.eu/budget/funding/printpdf/at-a-glance_cs
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_cs.htm


Informace o příjemcích
grantů a půjček z EU
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Unijní Granty &
Půjčky spravované

institucemi EU

Unijní Granty & Půjčky 
spravované

členskými státy

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/atlas/beneficiaries/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/atlas/beneficiaries/


Kontaktování Evropské unie

• Instituce EU

• Agentury EU

• Kontaktujte Evropskou unii

• EU: WhoisWho
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Tištěná verze Who Is Who
je vydávaná každý rok.

http://europa.eu/contact/institutions-bodies/index_cs.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/mailbox/index_cs.htm
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=cs
http://europa.eu/contact/institutions-bodies/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/institutions-bodies/index_cs.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_cs.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/mailbox/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/mailbox/index_cs.htm
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=cs
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=cs
http://dx.publications.europa.eu/10.2830/05239
http://dx.publications.europa.eu/10.2830/05239


Kontaktování Evropské unie

• Kontaktování poslanců EP
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Kontaktní detaily na poslance Evropského parlamentu pro 
období 2014 – 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/search.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html


Kontaktování Evropské unie

• Informační zdroje: Koho kontaktovat

• Služba Europe Direct
Informační Střediska Europe Direct (EDICs)

Evropská dokumentační střediska (EDCs)

Kontaktní centrum, Brusel

• Kontaktní místa EU ve Vaší zemi
Členové EDICs, EDCs a Team Europe ve Vaší zemi

Zastoupení / Informační kanceláře EP / 

Enterprise Europe Network ve Vaší zemi

• Informační a asistenční služby EU
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http://europa.eu/contact/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/represent_cs.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/information_offices.html
http://een.ec.europa.eu/about/branches/czech-republic
http://bookshop.europa.eu/cs/informa-n-a-asisten-n-slu-by-eu-pbNA0614007/
http://europa.eu/contact/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/index_cs.htm
http://een.ec.europa.eu/about/branches/czech-republic
http://een.ec.europa.eu/about/branches/czech-republic
http://bookshop.europa.eu/cs/informa-n-a-asisten-n-slu-by-eu-pbNA0614007/
http://bookshop.europa.eu/cs/informa-n-a-asisten-n-slu-by-eu-pbNA0614007/
http://europa.eu/contact/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/index_cs.htm


Kontaktování Evropské unie
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Zjistěte podrobnosti o organizacích, které ovlivňují („lobbují“) v EU.
Současný Rejstřík transparentnosti je založen na dobrovolnosti a vznikl v roce 
2011. Zahrnuje v sobě funkce Rejstříku zástupců zájmových skupin Evropské 
komise a prvky Rejstříku lobbistů spravovaného Evropským parlamentem.

Informace o osobách / zástupcích jmenovaných do Expertních 
skupin k poskytování poradenství Evropské komisi.

Vyhledávejte ve dvou výše zmíněných rejstřících + TED &
Finančním systému transparentnosti najednou.

http://openinterests.eu/
http://openinterests.eu/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=CS
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=CS


Terminologické informace

• Pomůcky pro překladatele

• IATE: InterActive Terminology for Europe 

• Hlavní zkratky a zkratková slova

• Google Překladač

• Patent Translate

• MT@EC

• JRC: Language Technology Resources

• EuroVoc
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http://ec.europa.eu/translation/index_cs.htm
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=cs
http://publications.europa.eu/code/cs/cs-5000400.htm
https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
mailto:MT@EC
https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=cs/node
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=cs
http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=cs
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation
http://ec.europa.eu/dgs/translation/translationresources/machine_translation
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=cs/node
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=cs/node
http://ec.europa.eu/translation/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/translation/index_cs.htm
http://publications.europa.eu/code/cs/cs-5000400.htm
http://publications.europa.eu/code/cs/cs-5000400.htm
https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT
https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT


Existuje mnoho think-tanků zabývajících se otázkami týkajících se EU a 
širší Evropy – zde jsou odkazy na některé z nich

Think-Tank
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Knihovna Rady Evropské unie vydává měsíčně přehled 
shrnující nové zprávy think-tanků s hypertextovými 

odkazy na plné texty.

Stálé zastoupení Francie při EU vydává dvakrát do roka 
přehled shrnující zprávy nových think-tanků s 
hypertextovými odkazy na úplné texty článků.

(Většina textů je ve francouzském jazyce.)

Panorama des think tanks

EPIN se skládá z 38 renomovaných think-tanků a 
politických institutů z 27 členských států, které se 

zabývají problematikou EU.

Další zprávy a jiné publikace o think-tancích lze nalézt prostřednictvím ESO, AEI, ERPA a EPRS.

Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) na 
Pensylvánské univerzitě vydávají ročně seznam 

think-tanků z celého světa, včetně Evropy.

http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://aei.pitt.edu/view/series/
http://aei.pitt.edu/view/series/
http://www.epin.org/new/home
http://www.epin.org/new/home
http://councillibrary.wordpress.com/think-tank-review/
http://councillibrary.wordpress.com/think-tank-review/
http://www.rpfrance.eu/-Panorama-des-think-tanks-.html
http://www.rpfrance.eu/-Panorama-des-think-tanks-.html
http://www.rpfrance.eu/-Panorama-des-think-tanks-.html
http://gotothinktank.com/
http://gotothinktank.com/
http://eiop.or.at/erpa/
http://eiop.or.at/erpa/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/
http://epthinktank.eu/tag/what-think-tanks-are-thinking/


Evropské Dokumentační Středisko v Cardiffu poskytuje odborný a nestranný 
informační servis o záležitostech Evropské unie a širší Evropy.

Informační servis – Správa European Sources Online – Pořádání akcí a besed

http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
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2016

http://www.europeansources.info/search.jsp;jsessionid=31810F433F4F82D30B4458D19B5CF700
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
http://www.facebook.com/CardiffEDC
http://www.facebook.com/CardiffEDC

