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Informační zdroje v databázi ESO 
 

 Česká republika – Zahraniční / Vnitrostátní / Regiony [anglicky] 
 

Všeobecné informace 
 

 Česká republika: Ahoj! Česká republika 
o Czech Tourism 

 Evropská unie: Členské státy: Česká republika 
 Organizace spojených národů: Data: Profily zemí: Česká republika [anglicky] 
 Wikipedia: Česká republika 

 VB: Ministerstvo zahraničních věcí & Commonwealthu: Česká republika [anglicky] 
 USA: Soubor světových informací CIA: Česká republika [anglicky] 
 USA: Ministerstvo zahraničních věcí: Podkladové zprávy: Česká republika [anglicky] 

 BBC News: Profil země: Česká republika [anglicky] 
 Encyclopaedia Britannica: Česká republika [anglicky] 
 The Guardian: Zprávy ze světa: Česká republika [anglicky] 
 Google: Vyhledávání webových stránek o České republice 

 SearchEnginesoftheWorld: Evropské vyhledávače, Slovníky a Seznamy: Česká 
republika [anglicky] 

 NationMaster:Domovská stránka: Informace o zemi: Profily: Česká republika 
[anglicky] 

 University College London: Knihovna Školy slovanských a východoevropských 
studií: Internetové zdroje o České republice 

 

Informace o zemědělství 
 

 Česká republika: Ministerstvo zemědělství 
 Evropská komise: Evropská síť pro rozvoj venkova: Česká republika [anglicky] 
 Evropská komise: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova: Program rozvoje venkova 

2014-2020: Česká republika 
 AgroWeb Network: Střední a východní Evropa: Česká republika 
 FAO: Profil země Česká republika [anglicky] 
 OECD: Dokumentace o České republice: Zemědělství, výživa a rybářství [anglicky] 
 Organic Europe: Ekologické farmářství v evropských státech: Česká republika 

[anglicky] 
 

Informace o politice ochrany hospodářské soutěže 
 

 Česká republika: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 OECD: Hospodářská soutěž: Česká republika 

 

Kulturní a jazykové informace 
 

 Česká republika: Ministerstvo kultury 

 Evropská komise: Programy: Kreativní Evropa: Nástroje: Pobočky Kreativní 
Evropy: Česká republika [anglicky] 

 Rada Evropy/ERICarts: Kulturní politiky v Evropě: Profil kulturní politiky: Česká 
republika [anglicky] 

 UNESCO: Stránky Světového dědictví: Česká republika  
 SIL International: Etnologie: Světové jazyky: Jazyky v České republice [anglicky] 

 

Informace o obraně a bezpečnosti 
 

 Česká republika: Ministerstvo obrany 
 Česká republika: Úřad pro zahraniční styky a informace 

http://www.europeansources.info/searchresults.jsp?searchTerm=
http://www.czech.cz/cz/Home
http://www.ceskozemepribehu.cz/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_cs.htm
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Czech%20Republic
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/czech-republic
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3237.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/1108489.stm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/149085/Czech-Republic
http://www.guardian.co.uk/world/czech-republic
https://www.google.cz/#q=ceska+republika
http://www.searchenginesoftheworld.com/search_engines_of_europe/czech_republic.shtml
http://www.searchenginesoftheworld.com/search_engines_of_europe/czech_republic.shtml
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Czech-Republic
http://www.ssees.ucl.ac.uk/library/directory/czech.htm
http://eagri.cz/public/web/mze/
http://enrd.ec.europa.eu/en/country/czechrepublic
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/cz_en.htm
http://www.agrowebcee.net/ceska-verze-agroweb/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?lang=en&iso3=CZE
http://www.oecd.org/czech/
http://www.organic-europe.net/country-info/czech-republic.html
http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html
http://www.oecd.org/competition/bycountry/czechrepublic/
https://www.mkcr.cz/?lang=cs
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
http://www.culturalpolicies.net/web/czechia.php?aid=1
http://www.culturalpolicies.net/web/czechia.php?aid=1
http://whc.unesco.org/en/statesparties/cz
http://www.ethnologue.com/country/CZ
http://www.army.cz/
http://www.uzsi.cz/cs/
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 Česká republika: Ministerstvo zahraničních věcí: Vyhodnocení stavu integrace 
České republiky do NATO  

 

Ekonomické informace 
 

 ESO: Česká republika: Ekonomická situace [anglicky] 
 Česká republika: Ministerstvo financí 

o Ministerstvo průmyslu a obchodu 
o Press and Publicity Agency: Podnikání v České republice [anglicky] 
o Národní agentura na podporu exportu: CzechTrade 
o Agentura pro podporu podnikání a investic: CzechInvest 

o Hospodářská komora České republiky 
 Česká republika: Česká národní banka 
 Evropská komise: GŘ pro Hospodářské a finanční věci: Česká republika  

o Hospodářská situace členských států: Česká republika 
o Stabilizační a konvergenční programy (2015) [anglicky] 

 Evropská komise: GŘ pro Regionální politiku: Evropa 2020: Srovnání výkonu: 
Údaje o státě: Česká republika (verze 2015), [anglicky] 

 Evropská komise: GŘ pro daně a celní unii: Daňové a celní povinnosti v České 
republice (verze 2013), [anglicky] 

 Mezinárodní měnový fond: Česká republika a MMF [anglicky] 
 OECD: Seznam zemí: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Hospodářské průzkumy: Česká republika (2016), [anglicky] 
 UNIDO: Informace o zemi: Česká republika [anglicky] 
 UNCTAD/WTO: Mezinárodní obchodní centrum: Česká republika [anglicky] 
 WTO: Česká republika a Světová obchodní organizace [anglicky] 
 USA: Obchodní oddělení velvyslanectví USA: Česká republika [anglicky] 

 

Informace o vzdělání 
 

 Česká republika: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 Evropská komise: Partnerství mládeže: Politika mládeže v České republice [anglicky] 

 Evropská komise: Vzdělání & odborná příprava: Studium v Evropě: Evropské 
vysokoškolské vzdělání: Česká republika [anglicky] 

 Evropská komise: Programy: Erasmus+: Nástroje: Národní agentury v České 
republice 

 Eurydice: Eurypedia – Evropská encyklopedie o národních vzdělávacích systémech: 
Česká republika  

 Rada Evropy/UNESCO/Evropská komise: ENIC: Profily zemí: Česká republika 
(nabízí odkazy na národní vzdělávací orgány a informační stránky), [anglicky]  

 OECD: Přehled hodnocení a posudků ve vzdělání: Česká republika (verze 2012), 
[anglicky] 

 Statistický úřad při UNESCO: Vzdělání v České republice [anglicky] 
 Světová banka: EdStats: Souhrnný profil vzdělávání v České republice [anglicky] 
 Nation Master: Vzdělání v České republice: Statistiky [anglicky] 

 Wikipedia: Vzdělávání v České republice 
 

Informace o zaměstnanosti 
 

 Česká republika: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 Evropská komise: GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování: 

Evropská strategie zaměstnanosti: Evropa 2020 v České republice 
 Evropská komise: EURES: Život & Práce: Česká republika 
 Evropské středisko pro vztahy odborových organizací: Česká republika [anglicky] 
 Federace Evropských zaměstnavatelů: Platové a pracovní podmínky v Evropě 

[anglicky] 
 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/archiv/nato_a_cr/vyhodnoceni_stavu_integrace_do_nato_1.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/archiv/nato_a_cr/vyhodnoceni_stavu_integrace_do_nato_1.html
http://www.europeansources.info/searchresults.jsp?searchTerm=Czech%20Republic%20economic%20situation
http://www.mfcr.cz/
http://www.mpo.cz/default.html
http://www.doingbusiness.cz/EcbtDefault.aspx
http://www.czechtrade.cz/
http://www.czechinvest.org/?lng=default
http://www.komora.cz/
http://www.cnb.cz/cs/index.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/czech_republic_cs.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/czech_republic_cs.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/ip002_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2020/country_cz_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/country_tables/cz.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/country_tables/cz.pdf
http://www.imf.org/external/country/CZE/index.htm
http://www.oecd.org/country/0,3377,en_33873108_33873293_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-czech-republic.htm
http://www.unido.org/Data1/IndStatBrief/Basic_Information.cfm?print=no&ttype=C1&Country=CEH&Group=
http://www.intracen.org/country/czech-republic/
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/czech_republic_e.htm
http://export.gov/czechrepublic/index.asp
http://www.msmt.cz/index.php?mooph_cz%2CdomluvteSeOdkudMiPrijdouPrachyNeboVasDomluvimJa0_1782957847271613413330129753430_6727240092363435=&lang=1
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/czech-republic
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/czech-republic_en.htm#topSie
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.dzs.cz/cz/
http://www.dzs.cz/cz/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/%C4%8Cesk%C3%A1-republika:P%C5%99ehled
http://www.enic-naric.net/czech-republic.aspx
http://www.oecd.org/czech/49479976.pdf
http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=2020&regioncode=40530&SPSLanguage=EN
http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=B8-CZ
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Czech-Republic/Education
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_v_%C4%8Cesku
http://www.mpsv.cz/cs/
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/ceska-republika/country-specific-recommendations/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eures
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=CZ&acro=lw&lang=cs&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=%25&regionString=CZ0%7C%20%3A
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Czech-Republic
http://www.fedee.com/labour-relations/industrial-relations-across-europe/
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 OECD: Dokumentace o České republice: Zaměstnanost [anglicky] 
 Mezinárodní organizace práce: NATLEX: Česká republika 

 

Informace o energetice 
 

 Česká republika: Ministerstvo průmyslu a obchodu: Energetika a suroviny 
 Evropská komise: GŘ pro energetiku:  

o Statistiky dle zemí (verze 2014), [anglicky] 
o Energetická statistická ročenka (verze 2015), [anglicky] 
o Národní akční plány pro obnovitelnou energii (verze 2013), [anglicky] 

 Mezinárodní energetická agentura:  

o Země: Česká republika [anglicky] 
o Statistiky a bilance: Česká republika [anglicky] 

 USA: Úřad pro energetické informace: Česká republika [anglicky] 
 

Informace o životním prostředí 
 

 Česká republika: Ministerstvo životního prostředí 

 Evropská komise: GŘ pro životní prostředí: Program LIFE: Česká republika 
[anglicky] 

 Evropská agentura pro životní prostředí: 
o Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (EIONET): 

Informační zdroje o zemi: Česká republika [anglicky] 
o Informační systém zpráv o stavu životního prostředí (SERIS): Česká 

republika [anglicky] 

 Evropská agentura pro životní prostředí: EPANET – Evropská síť ředitelů agentur na 
ochranu životního prostředí Česká republika [anglicky] 

 Evropská environmentální kancelář: Česká republika [anglicky] 
 FAO: Specializovaný profil země a Informační systémy: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Životní prostředí: Česká republika [anglicky] 
 Přátelé země - mezinárodní: Česká republika [anglicky] 
 Greenpeace - mezinárodní: Česká republika 

 

Evropské politiky a vztahy s Evropskou unií  
 

 Česká republika: Ministerstvo zahraničních věcí 
o Česká republika a Evropská unie 

 Česká republika: Česká národní banka 

 Česká národní banka: Česká měna 
 Česká národní banka: SEPA: Single Euro Payments Area 
 Evropská unie: Česká republika 
 Evropská unie: Informační síť Europe Direct: Česká republika 
 Evropská komise: Zastoupení v České republice 
 Evropská komise: Enterprise Europe Network: Česká republika 
 Evropská komise: GŘ pro hospodářské a finanční věci: Česká republika 

o Stabilizační a konvergenční programy 
o Česká republika a euro [anglicky] 

 Evropská komise: GŘ pro regionální politiku: Česká republika: Politika soudružnosti 
2014-2020 

 Evropská komise: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova: Politika rozvoje venkova 
2014-2020: Česká republika [anglicky] 

 Evropský parlament: Informační kanceláře EP v České republice  

 Evropská investiční banka: Podepsané finanční smlouvy, 2005-2013: Česká 
republika [anglicky] 

 Rada Evropy: Členské státy: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Země: Česká republika [anglicky] 

 

http://www.oecd.org/employment/bycountry/czechrepublic/
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=CZE
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/default.html
https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/country
http://ec.europa.eu/energy/node/589
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
http://www.iea.org/countries/membercountries/czechrepublic/
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=CZECH&product=indicators&year=2013
http://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=CZE
http://www.mzp.cz/cz
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/czechrepublic.html
http://www.eionet.europa.eu/countries/czech_republic
http://forum.eionet.europa.eu/nrc-state-environment/seris/reports/?country=Czech%20Republic
http://forum.eionet.europa.eu/nrc-state-environment/seris/reports/?country=Czech%20Republic
http://epanet.pbe.eea.europa.eu/european_epas/countries/cz
http://www.eeb.org/index.cfm/members/index.cfm?country=CZ
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=CZE&paia=2
http://www.oecd.org/environment/bycountry/czechrepublic/
http://www.foei.org/member-groups/europe/czech-republic/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/index.html
http://www.cnb.cz/cs/index.html
http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/index.html
http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/pravidla_rip.html
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_cs.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs
http://een.ec.europa.eu/about/branches/czech-republic
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/czech_republic_cs.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/czech_republic_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/atlas/czech-republic/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/atlas/czech-republic/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/cz_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/information_offices.html
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/cz.htm
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/cz.htm
http://www.coe.int/en/web/portal/czech-republic
http://www.oecd.org/czech/
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Zeměpisné informace a mapy 
 

 Evropská unie: Evropské mapy: Česká republika 
 FAO: Informace o lesnictví země: Mapy: Česká republika [anglicky] 

 Lonely Planet: Mapy: Česká republika [anglicky] 
 Maps Of World.com: Česká republika [anglicky] 
 Texaská univerzita: Knihovna Perry Castañeda - Sbírka map: Česká republika 

[anglicky] 
 

Informace o zdravotnictví 
 

 Česká republika: Ministerstvo zdravotnictví 
 Evropská unie: Vaše Evropa: Občané: Zdraví: Kontaktní místa v České republice 
 Evropská komise: GŘ Zdraví & Bezpečnost potravin: Veřejné zdraví: Zdravotní 

péče: Důvěryhodné webové stránky o "zdravotní péči"  
 Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA): 

o Přehled o zemi: Česká republika [anglicky] 
o Právní profil země [anglicky] 

o Profily léčby drogové závislosti: Česká republika [anglicky] 
o Národní protidrogové strategie: Česká republika [anglicky] 

 OECD: Zdraví: Česká republika [anglicky] 
 Světová zdravotnická organizace:  

o Země: Česká republika [anglicky] 
o Regionální kontaktní místo: Česká republika [anglicky] 
o Evropské středisko pro sledování zdravotnických systémů a politik: Česká 

republika [anglicky] 
 

Informace o ochraně lidských práv 
 

 Rada Evropy:  
o Evropské komise o potlačení rasismu a intoleranci (ECRI): Zpráva o České 

republice (verze 2015) 
o Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise): 

Dokumenty o České republice [anglicky] 
o Evropský výbor pro prevenci mučení: Státy: Česká republika  
o Evropský soud pro lidská práva:  

 Profily země: Česká republika [anglicky] 
 Přehled údajů o zemích v letech 1959-2010 (výběr státu), [anglicky] 

 Porušování dle článků a dle států v letech 1959-2015, [anglicky] 
 Statistiky rozsudků podle států v letech 1959-2014, [anglicky] 

 Organizace spojených národů:  
o Úřad vysokého komisaře pro lidská práva: OCHR v České republice, 

[anglicky] 
o UNHCR – Agentura OSN pro uprchlíky: Informace o zemi: Česká republika 

[anglicky] 
 USA: Ministerstvo zahraničí: 

o Zprávy o zemi týkající se praxe ochrany lidských práv: Česká republika 
(verze 2012), [anglicky] 

o Zprávy týkající se mezinárodní svobody vyznání: Česká republika (verze 
2012), [anglicky] 

 Amnesty International: Výroční zpráva: Česká republika (2015/2016), [anglicky] 
 Human Rights Watch: Lidská práva v České republice [anglicky] 

 Reportéři bez hranic: Svoboda informací v České republice [anglicky] 
 

Informace o právu duševního vlastnictví 
 

 Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_cs.htm
http://www.fao.org/forestry/country/en/cze/
http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/czech-republic/
http://www.mapsofworld.com/czech-republic/
http://www.lib.utexas.edu/maps/czech_republic.html
http://www.mzcr.cz/
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/czech-republic/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/health/index_cs.htm
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/cz
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/data/treatment-overviews/czech-republic
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index33521EN.html
http://www.oecd.org/health/bycountry/czechrepublic/
http://www.who.int/countries/cze/en/
http://www.euro.who.int/en/countries/czech-republic
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series/countries-and-subregions/czech-republic-hit-2009
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series/countries-and-subregions/czech-republic-hit-2009
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Czech_Republic/CzechRepublic_CBC1_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Czech_Republic/CzechRepublic_CBC1_en.asp
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=10&year=all
http://www.cpt.coe.int/czech.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Czech_Republic_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Country_Factsheets_1959_2010_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2015_ENG.pdf
http://www.cpt.coe.int/en/states/cze.htm
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/CZIndex.aspx
http://www.refworld.org/country/4562d8b62/CZE.html
http://www.state.gov/documents/organization/204488.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/eur/192801.htm
http://www.amnesty.org/en/region/czech-republic/report-2012
https://www.hrw.org/europe/central-asia/czech-republic
https://rsf.org/en/czech-republic
http://www.upv.cz/cs.html
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 Evropský patentový úřad: Rejstřík Patentových informačních center: Česká 
republika [anglicky] 

 Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): Členské státy: Česká republika 
[anglicky] 

 

Informace o investicích 
 

 Česká republika: Agentura pro podporu podnikání a investic: CzechInvest 
 OECD: Investice: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Průmysl a Podnikání: Česká republika [anglicky] 
 Světová banka: Countries and Economies: Česká republika [anglicky] 

 VB: VB Obchod & Investice: profil země: Česká republika 
 USA: Obchodní oddělení velvyslanectví USA: Podnikání v České republice 

 

Informace o spravedlnosti a vnitřních záležitostech 
 

 Česká republika: Ústavní soud 
 Česká republika: Ministerstvo vnitra 

 Česká republika: Ministerstvo spravedlnosti 
 Evropská komise: GŘ pro spravedlnost: Ochrana dat: Dokumenty týkající se 

národních politik: Česká republika [anglicky] 
 Rada Evropy: 

o Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise): 
Dokumenty o České republice [anglicky] 

o Skupina států proti korupci (GRECO): Hodnotící zprávy a zprávy o plnění 

požadavků (výběr státu), [anglicky] 
 OECD: Úplatkářství a korupce: Česká republika [anglicky] 
 USA: Knihovna Kongresu: Právo online: Stát: Česká republika [anglicky] 
 Bernská univerzita: Mezinárodní ústavní právo: Země: Česká republika [anglicky] 
 EUDO Observatory on Citizenship: Občanská práva a politiky: Česká republika 

[anglicky] 
 

Informace o životních a pracovních podmínkách 
 

 Česká republika: Ministerstvo zahraničních věcí: Vítejte v České republice 
 Česká republika: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 Evropská komise: GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování: EURES 

– Evropský portál pracovní mobility: Život & Práce v České republice 

 Evropská komise: GŘ pro komunikaci: Vaše Evropa (výběr tématu) 
 Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek: 

o Domovská stránka 
o Evropská observatoř pracovního života (EWCO): Česká republika 

 Velká Británie: Ministerstvo zahraničních věcí & Commonwealthu: Cestování a život 
v zahraničí: Česká republika [anglicky] 

 USA: Ministerstvo zahraničních věcí: Státy: Česká republika [anglicky] 
 JustLanded.com: Život, Práce nebo Studium v České republice [anglicky] 

 

Mediální informace 
 

 Evropská vysílací unie (EBU): Vysílací organizace: Česká republika [anglicky] 
 Evropské novinářské centrum (EJC): Mediální prostředí: Česká republika [anglicky] 
 Evropská asociace vydavatelů novin: ENPA Members – Česká republika [anglicky] 

 ABYZ News Links: Evropské tiskoviny a zpravodajská média: Česká republika 
[anglicky] 

 Guardian Newspaper Ltd. Guardian Unlimited: Průvodce zpravodajstvím ze světa: 
Česká republika [anglicky] 

 Newslink: Evropské tiskoviny: Česká republika [anglicky] 

http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib/directory/bycountry-item_9.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib/directory/bycountry-item_9.html
http://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_id=44
http://www.czechinvest.org/?lng=default
http://www.oecd.org/investment/bycountry/czechrepublic/
http://www.oecd.org/industry/bycountry/czechrepublic/
http://data.worldbank.org/country/czech-republic
http://www.ukti.gov.uk/export/countries/europe/centraleurope/czechrepublic.html
http://www.buyusa.gov/czechrepublic/
http://www.usoud.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/national-policy/czech-republic/index_en.htm
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=10&year=all
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://www.oecd.org/corruption/bycountry/czechrepublic/
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/czech.php
http://www.servat.unibe.ch/icl/ez__indx.html
http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Czech%20Republic
http://www.czech.cz/cz/Zivot-a-prace
http://www.mpsv.cz/cs/
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=CZ&acro=lw&lang=cs&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=%25&regionString=CZ0%7C%20%3A
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_cs.htm
http://www.eurofound.europa.eu/cs
http://www.eurofound.europa.eu/cs/observatories/eurwork/content?name_list%5b0%5d=CZ
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/czech-republic
http://www.state.gov/p/eur/ci/ez/index.htm
http://www.justlanded.com/english/Czech-Republic
http://www.ebu.ch/about/members?country=czech-republic
http://ejc.net/media_landscapes/czech-republic
http://www.enpa.eu/members/czech-republic/
http://www.abyznewslinks.com/czech.htm
http://www.guardian.co.uk/worldnewsguide/europe/page/0,11376,622966,00.html
http://www.newslink.org/eucz.html
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 Online tiskoviny: Česká republika [anglicky] 
 Radiomap: Rádiové stanice v České republice 

 

Politické informace (včetně voleb) 
 

 ESO: Česká republika: Politická situace [anglicky] 
 Česká republika: Portál vlády 
 Česká republika: Ústava 
 Česká republika: Ministerstva 
 Česká republika: Předseda vlády 
 Česká republika: Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna 

 Česká republika: Parlament České republiky: Senát 
 Česká republika: Prezident České republiky 
 Česká republika: Volby 
 OECD: Veřejná správa: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Reformy právní předpisů: Česká republika [anglicky] 
 Mezinárodní nadace pro volební systémy (IFES): Průvodce volbami: Česká 

republika [anglicky] 

 NCCR Democracy:  
o Barometr demokracie: Česká republika [anglicky] 
o Profilovací program EU (výběr země), [anglicky] 

 Politické strany a volby v Evropě: Česká republika [anglicky] 
 USA: Právnická knihovna Kongresu: Právo online: Česká republika [anglicky] 
 Wikipedia: Politický systém České republiky 
 Wikipedia: Volby v České republice 

 

Informace o veřejném řízení 
 

 Česká republika: Ministerstvo vnitra: Veřejná správa 
 Evropská komise: ePractice; Factsheets: eGovernment in Česká republika (výběr 

země), [anglicky] 
 OECD: Vežejná správa: Česká republika [anglicky] 

 

Informace o výzkumu & rozvoji 
 

 Česká republika: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 Evropská komise: CORDIS: Česká republika [anglicky] 

o Portál pro Výzkum & Rozvoj: Vyhledávání podle oblasti [anglicky] 

 Evropská komise: GŘ pro výzkum a inovace:  
o Česká republika [anglicky] 
o Česká republika Oblasti výzkumu 2013 [anglicky] 

 Evropská komise:  
o Zpráva o konkurenceschopnosti Unie inovací 2013  [anglicky] 
o Výkon České republiky v oblasti výzkumu a inovací 2014 [anglicky] 

 Evropská síť regionů pro výzkum & inovace (ERRIN): Členové (výběr státu na 
mapě), [anglicky] 

 OECD: Inovace: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Věda a technologie: Česká republika [anglicky] 

 

Regionální a místní informace 
 

 Česká republika: Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Evropská komise: Eurostat: Eurostat Regionální ročenka 2015 [anglicky] 
 Evropská komise: Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF): Česká republika 

[anglicky] 
 Výbor regionů: Evropa v našem kraji: Česká republika 
 Shromáždění evropských regionů: Evropa v našem kraji: Česká republika 

http://www.onlinenewspapers.com/czech_re.htm
http://radiomap.eu/cz/
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Czech%20Republic:%20Internal%0D%0ACzech%20Republic:%20External%0D%0ACzech%20Republic:%20Regions&keyword=Czech%20Republic%20political%20situation&searchOption=all
http://www.vlada.cz/
https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/ustava-cr
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministerstva/
http://www.vlada.cz/cz/vlada/premier/
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw
http://www.senat.cz/index.php?ke_dni=22.07.2016&O=10
https://www.hrad.cz/
http://www.volby.cz/index.html
http://www.oecd.org/governance/bycountry/czechrepublic/
http://www.oecd.org/regreform/bycountry/czechrepublic/
http://www.electionguide.org/countries/id/58/
http://www.electionguide.org/countries/id/58/
http://www.democracybarometer.org/profileEN_Czech%20Republic.html
http://www.euprofiler.eu/
http://www.parties-and-elections.eu/czechia.html
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/czech.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_%C4%8Ceska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_v_%C4%8Cesku
http://www.mvcr.cz/
https://joinup.ec.europa.eu/community/nifo/og_page/egovernment-factsheets
http://www.oecd.org/governance/bycountry/czechrepublic/
http://www.msmt.cz/index.php?lang=1
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=MSS_CZ_NEWS_HOME_EN
http://cordis.europa.eu/search/simple_en
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=czech_republic
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/era_snapshots_2014.pdf#page=22
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2014/countries/czech_republic.pdf
http://www.errin.eu/members#czech-republic
http://www.oecd.org/innovation/bycountry/czechrepublic/
http://www.oecd.org/science/bycountry/czechrepublic/
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana?p=68
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-15-001
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/CZ
http://cor.europa.eu/cs/regions/Pages/country.aspx?Country=Czech%20Republic&MemberList=Member
https://www.kr-olomoucky.cz/
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 Evropská síť regionů pro výzkum & inovace (ERRIN): Česká republika (výběr státu 
na mapě), [anglicky] 

 Rada Evropy: Kongres místních a regionálních orgánů: Národní delegace: Česká 
republika [anglicky] 

 OECD: Rozvoj regionů, měst a venkova: Česká republika [anglicky] 
 Hlavní město Praha 

o Magistrát hlavního města Prahy 
Praha a Evropská unie 

o Pražský dům v Bruselu 
 Jihomoravský kraj 

o Zastoupení v Bruselu 
o Granty EU 

 Jihočeský kraj 
o Zastoupení v Bruselu 
o Granty EU 

 Karlovarský kraj 
 Královehradecký kraj 

o Zastoupení v Bruselu 

o Granty EU 
 Liberecký kraj 
 Moravskoslezský kraj 

o Granty EU [in Czech] 
 Olomoucký kraj 

o Zastoupení v Bruselu  
 Pardubický kraj 

o Granty EU 
 Plzeňský kraj 

o Granty EU 
 Středočeský kraj 

o Zastoupení v Bruselu 
 Ústecký kraj 

o Granty EU 

 Kraj Vysočina 
 Zlínský kraj 

o Zastoupení v Bruselu 
o Granty EU 

 

Informace z oblasti sociálního zabezpečení 
 

 Česká republika: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 Evropská komise: 

o GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování: Vaše práva 
v oblasti sociálního zabezpečení v České republice (2013) 

o MISSOC Sekretariát: Organizace pro sociální ochranu: Česká republika 
[anglicky], (2013) 

o MISSOC Sekretariát: Sociální ochrana osob samostatně výdělečně činných: 
Česká republika (2014), [anglicky] 

o GŘ pro regionální politiku: InfoRegio: Evropský index sociálního vývoje 
[anglicky], (informace se zobrazují podle regionů) 

 Rada Evropy: Evropská sociální charta: Přehled údajů: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Pojištění a důchody: Česká republika [anglicky] 
 OECD: Sociální a životní podmínky: Česká republika [anglicky] 

 UNICEF: Informace o zemi: Česká republika [anglicky] 
 USA: Správa sociálního zabezpečení:  

o Výzkum, statistiky & analýzy politik: Česká republika [anglicky] 
o Programy sociálního zabezpečení ve světě: Česká republika [anglicky], 

(2014) 

http://www.errin.eu/members
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_EN.asp?id=44
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_EN.asp?id=44
http://www.oecd.org/regional/bycountry/czechrepublic/
http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
http://zahranicnivztahy.praha.eu/jnp/
http://www.prague-house.eu/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kjmk.eu/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1194&TypeID=1
http://www.kraj-jihocesky.cz/foreign/eng/index.php
http://www.southbohemia.eu/
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5bid_v%5d=926&par%5blang%5d=CS
http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/Stranky/default.aspx
http://www.kr-kralovehradecky.cz/default.htm
http://www.cep-rra.cz/?page=zastoupeni_brusel
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=197
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.msk.cz/index.html
http://www.msk.cz/dotace_eu/index.html
https://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.olomoucregioninbrussels.eu/cz/index_cz.php
https://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana
https://www.pardubickykraj.cz/evropske-fondy?themaRight=3
http://www.plzensky-kraj.cz/cs
http://www.plzensky-kraj.cz/en/kategorie/fondy-a-programy-eu
https://www.kr-stredocesky.cz/
https://www.stredocech-eu.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/ecrn/ds-99678/p1=207247
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4000086&p1=1205
https://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.zlinregioninbrussels.eu/cz/index.php
https://www.kr-zlinsky.cz/dotacni-programy-z-evropske-unie-a-jinych-zahranicnich-zdroju-arch-486.html
http://www.mpsv.cz/cs/
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Czech%20Republic_cs.pdf
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COUNTRYSPECIFICDESCS/ORGANISATION/2013_01/EN/CZ-Org-EN.pdf
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COUNTRYSPECIFICDESCS/SELFEMPLOYED/2014_01/EN/LF-CZ-Self-01-14-EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492885&format=pdf
http://www.oecd.org/pensions/bycountry/czechrepublic/
http://www.oecd.org/social/bycountry/czechrepublic/
http://www.unicef.org/infobycountry/crepublic_statistics.html
http://www.ssa.gov/policy/countries/CzechRepublic.html
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-2015/europe/czech-republic.pdf
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Statistické informace 
 

 Česká republika: Česká národní banka 

 Česká republika: Český statistický úřad 
 Eurostat: Česká republika 
 OECD: Statistické profily země: Česká republika [anglicky] 
 UNESCO: Institut pro statistiky: Profily země a regionů: Česká republika [anglicky] 
 OSN: Statistické rozdělení: Profily země: Česká republika [anglicky] 
 Světová banka: Klíčová data a statistiky: Česká republika [anglicky] 
 NationMaster: Národy světa: Statistiky o České republice [anglicky] 

 

Turistické informace 
 

 Česká republika: CzechTourism.com (Oficiální turistické internetové stránky České 
republiky), [anglicky] 

 Oficiální turistická internetová stránka pro Prahu: Praha 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian neomezené cestování: Česká republika, 

[anglicky] 
 The Telegraph: Destinace: Česká republika [anglicky] 
 Lonely Planet: Česká republika [anglicky] 
 Rough Guides: Česká republika [anglicky] 
 TripAdvisor: Evropská turistika: Česká republika 

 

Informace o dopravě 
 

 Česká republika: Ministerstvo dopravy 
 Česká republika: Czech Airlines 
 Česká republika: České dráhy  
 Evropská komise: GŘ pro mobilitu & dopravu:  

o Doprava v EU v číslech: Statistická příručka (2015) [anglicky] 
o Bezpečnost na silnici: Jak se vede vaše země? (2014) [anglicky] 

 Wikipedia: Doprava v České republice 
 

Informace o počasí 
 

 Česká republika: Český hydrometeorologický ústav 
 BBC středisko pro počasí: Profil země: Česká republika [anglicky] 

 Světová Meteorologická Organizace: Světová informační služba o počasí: Česká 
republika [anglicky] 
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Original compilation: 2001 (Ian Thomson) 
Revised: 2005 (Thomas Pritzkow), 2010 (Veronika Brazdilova), 2011 (Johanna 
Kämäräinen), 2012 (Anna Richards), 2013 (Josephine Hebestreit), 2014 (Connor Mitchell) 
Translated into Czech: 2016 (Michaela Mejdrová) 

http://www.cnb.cz/cs/index.html
https://www.czso.cz/csu/czso/domov
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/countryAction.do
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-czech-republic_20752288-table-cze
http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=CZE&regioncode=40530
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Czech%20Republic
http://data.worldbank.org/country/czech-republic
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Czech-Republic
http://www.czechtourism.com/Homepage.aspx
http://www.prague.eu/cs
http://www.guardian.co.uk/travel/czechrepublic
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/czechrepublic/
http://www.lonelyplanet.com/czech-republic
http://www.roughguides.com/destinations/europe/czech-republic/
https://www.tripadvisor.cz/Tourism-g274684-Czech_Republic-Vacations.html
http://www.mdcr.cz/cs/default.htm
http://www.csa.cz/cs/portal/homepage/cz_homepage.htm
http://www.cd.cz/default.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2015_en.htm
http://bookshop.europa.eu/en/road-safety-2014-pbMIAB15001/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000E6cul7gJ;sid=taazsNWX5Wuzo4IY-cEtF7eyF2XP4HdUyfY=
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko#Doprava
http://portal.chmi.cz/
http://www.bbc.co.uk/weather/3077311
http://worldweather.wmo.int/en/country.html?countryCode=172
http://worldweather.wmo.int/en/country.html?countryCode=172
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