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Celoevropská informační 
síť Europe Direct
Europe Direct je celoevropská informační síť. 
Funguje jako prostředník mezi Evropskou unií 
a jejími občany. Jejím hlavním posláním je šířit 
povědomí a informace o Evropské unii a politikách 
Evropské komise a aktivně podporovat diskusi 
na místní a regionální úrovni. 
Síť Europe Direct tvoří téměř 500 regionálních 
informačních středisek, téměř 400 dokumentačních 
středisek, a online a telefonní kontaktní služby 
ve všech zemích EU. Síť je koordinována 
a spolufinancována Evropskou komisí, jednotlivá 
střediska jsou dále podporována tzv. hostitelskou 
organizací, jež zajišťuje místní zázemí a také 
finanční podporu.

Europe Direct Jihlava
Europe Direct Jihlava, které zahájilo činnost 
1. dubna 2009, patří mezi regionální informační 
střediska, která se nacházejí ve všech členských 
zemích Evropské unie.
Naší hostitelskou organizací je Regionální 
rozvojová agentura Vysočina. Cílem střediska je 
poskytovat obyvatelům Kraje Vysočina snadný 
a bezplatný přístup k informacím o Evropské unii, 
jejích aktivitách a politikách. Pořádáme přednášky 
a besedy pro veřejnost i ve školách, promítáme 
filmy, účastníme se řady veřejných akcí, vydáváme 
a distribuujeme publikace.

Služby střediska jsou 
pro veřejnost zdarma.

Masarykovo 
náměstí

City park Jihlava

Autobusové  
nádraží

Zimní stadion  
DUKLA Jihlava

ZOO Jihlava

Směr 
Znojmo – Vídeň

Směr 
dálnice D1 

Praha – Brno

KDE NÁS NAJDETE? 
Matky Boží 9, Jihlava  586 01

 Vstup do budovy je bezbariérový

pondělí – čtvrtek: 8 – 16 
pátek: 8 – 12
sobota, neděle, svátky: zavřeno

 europe.direct@rrav.cz
 +420 731 447 172

 bezplatná telefonní linka Europe Direct

 www.europedirect.cz/jihlava
  www.facebook.com/europedirectjihlava



V rámci Evropské unie mají čeští občané 
a studenti mnoho příležitostí studia či 
odborných stáží a je jim garantován rovný 
přístup a stejné podmínky ve všech ostatních 
členských zemích EU. Studiem nebo stáží 
v zahraničí získáte mezinárodní zkušenosti, 
zlepšíte si cizí jazyk a vylepšíte váš životopis.

Existuje řada možností, jak během studia 
na české vysoké škole vyjet na zahraniční studijní 
pobyt. Informace vám poskytnou na studijním či 
zahraničním oddělení vaší školy.

Uznávání kreditů
Pro sjednocení vysokoškolských systémů napříč státy 
EU byl zaveden evropský kreditní systém (ECTS). 
Kredity, které získáte v průběhu studia v jiné zemi EU, 
vám budou po návratu uznány domácí univerzitou.
Dále existuje také Evropský systém přenosu kreditů 
pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), který 
usnadňuje přenos, shromažďování a uznávání 
výsledků vzdělávání.
Více informací viz Národní ústav pro vzdělávání 
www.nuv.cz/eqf.

STUDIUM 
A STÁŽE

1
Erasmus+
Nejdůležitějším programem pro podporu 
zahraničních výjezdů studentů a mladých lidí 
v EU je Erasmus+. V jeho rámci mohou studenti 
vysokých škol vyjet do zemí EU jak za studiem, tak 
za odbornou stáží, i opakovaně, až na 12 měsíců, 
a to i na ty nejprestižnější evropské univerzity. 
Studium samotné je zdarma a studentům náleží 
i nezanedbatelné stipendium. Do programu jsou 
zapojeny prakticky všechny vysoké školy v ČR.
Erasmus+ podporuje kromě toho i spolupráci 
středních a základních škol napříč Evropou a kratší 
zahraniční výjezdy jejich studentů i pedagogů; 
nabízí i možnosti zahraničních stáží pro studenty či 
čerstvé absolventy středních odborných škol, učilišť 
a vyšších odborných škol; a podporuje i setkávání 
a spolupráci mladých lidí z různých zemí EU a jejich 
zapojení do občanské společnosti.
Erasmus+ je jedním z největších výdobytků 
evropské integrace a pro mladé lidi představuje 
nekonečnou řadu příležitostí a otevřené dveře 
do světa. Stojí na spolupráci škol. Zjistěte si, zda 
a jak je do něj zapojena i Vaše škola nebo škola, 
kterou hodláte studovat, a pak už neváhejte 
a naplno využívejte možnosti, které Vám tento 
program nabízí!
Více o programu na www.naerasmusplus.cz 

Stipendia – další možnosti
Stipendium lze získat i dalšími způsoby, například:
• CEEPUS www.ceepus.info 

• AKTION www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-
rakousko  

• DAAD www.daad.cz 

• Česko – německý fond budoucnosti  
www.fondbudoucnosti.cz 

• Mezinárodní Visegrádský fond  
www.visegradfund.org 
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• Open Society Fund www.osf.cz 

O všech možnostech souhrnně informuje Dům 
zahraniční spolupráce (www.dzs.cz).

Jazykové kurzy
Kromě studia na vysoké škole se můžete zdokonalit 
v cizím jazyce prostřednictvím jazykového kurzu. 
Na výběr existují krátkodobé i dlouhodobé až 
na 1 rok; se zprostředkováním vám pomohou 
agentury.  Další možností jsou také programy 
work and study, které v sobě kombinují jazykové 
studium i práci. Jazykový kurz můžete absolvovat 
nejen v Evropě, ale mezi oblíbené destinace patří 
i Austrálie, Nový Zéland nebo USA.
Více informací na stránkách Národního 
informačního centra pro mládež (www.nicm.cz).

Jazykové certifikáty
Na úrovni EU neexistuje jednotná forma jazykových 
zkoušek nebo osvědčení. Každá země rozlišuje 
jednotlivé úrovně jazykových dovedností svého 
mateřského jazyka. Zájemci z jiných zemí mohou 
získat mezinárodně uznávané certifikáty, které 
dokládají znalost odpovídající různým stupňům 
ovládání daného jazyka.
V rámci iniciativy Rady Evropy (není orgán EU) byl 
vypracován Společný evropský referenční rámec 
pro jazyky. Ten popisuje, co se musí studenti naučit 
a jaké znalosti musí rozvíjet, aby mohli užívat jazyk 
ke komunikaci. Při použití měřítek Společného 
evropského referenčního rámce při hodnocení pak 
lze sestavit tzv. Evropské jazykové portfolio, které 
dokládá znalosti a úroveň ovládání cizích jazyků.
Více informací na stránkách Rady Evropy  
(www.coe.int/en/web/language-policy)  
či přímo Evropského jazykového portfolia  
(www.ejp.rvp.cz). 

Letní školy
Prohloubit si znalosti a zdokonalit se v jazyce 
můžete také prostřednictvím letní školy, které 
bývají prakticky zaměřené. Témata jsou velmi 
různorodá. Absolvovat letní školu můžete nejen 
v zahraničí, ale i některé české univerzity samy 
pořádají mezinárodní letní školy. Komunikačním 
jazykem bývá zpravidla angličtina. Poplatky 
za účast nejsou příliš vysoké, ale mohou se lišit 
v závislosti na délce a místě programu.
Více informací na stránkách Národního 
informačního centra pro mládež (www.nicm.cz). 

Odborná stáž
Stáž je krátkodobá pracovní zkušenost studentů 
či absolventů zpravidla do věku 30 let. Cílem je 
získání praktických dovedností a zlepšení uplatnění 
na trhu práce. Odbornou stáž lze absolvovat jak 
doma, tak v zahraničí a většinou bývají bezplatné, 
ale některé firmy nabízejí i placené stáže. 
Stáže nabízí také mnoho evropských institucí, 
například: 
• Evropská komise www.ec.europa.eu 

• Evropský parlament www.europarl.europa.eu 

• Rada EU www.consilium.europa.eu 

• Evropský veřejný ochránce práv  
www.ombudsman.europa.eu 

• Soudní dvůr EU www.curia.europa.eu  

• Účetní dvůr www.eca.europa.eu  

O aktuálních nabídkách práce a stáží v evropských 
institucích informují stránky Evropského úřadu pro 
výběr personálu (www.epso.europa.eu).
Informace a aktuální nabídky týkající se práce 
a studia jsou dostupné též na internetových 
stránkách Evropské sítě pro mládež – Eurodesk 
(www.eurodesk.cz, eurodesk.eu) či na Evropském 
portálu pro mládež (www.europa.eu/youth/EU_cs).
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V rámci Evropské unie mohou občané České 
republiky pracovat v podstatě jako doma, bez 
omezení a bez nutnosti pracovního povolení. 
Platí pro ně stejná práva jako pro občany 
dané země při hledání práce, využívání 
veřejných služeb zaměstnanosti, dodržování 
pracovních podmínek apod.

Europass
Předpokladem pro úspěšné nalezení práce je 
kvalitně zpracovaný životopis. V Evropské unii se 
široce používá Europass – standardizovaný formát 
životopisných dokumentů. Životopis Europass lze 
vyplnit do šablony online nebo ve formátu Word 
(*.doc) či ODF (*.odt). Výhodou Europassu je jeho 
přehlednost a univerzálnost – zaměstnavatelé z něj 
rychle poznají, co opravdu umíte.
Informace a formuláře viz www.europass.cedefop.
europa.eu/cs nebo www.europass.cz/.

Uznávání kvalifikací a EQF
V ostatních zemích EU máte právo vykonávat tu 
profesi, kterou jste vystudoval nebo které jste se 

PRÁCE  
V ZAHRANIČÍ

2

vyučil v České republice. U některých profesí, zvl. 
tzv. regulovaných povolání, je však nutné požádat 
v dané zemi o úřední uznání odborné kvalifikace. To 
je ovšem obvykle bez problémů vydáno.
Váš vysokoškolský diplom pak také bude v jiné zemi 
EU téměř určitě platit – uznávání diplomů sice není 
automatické a v rámci EU k němu není jednotný 
postup, ale ve většině případů je český diplom 
uznán a je vydáno tzv. „prohlášení o srovnatelnosti“.
Pochopit, porovnávat a uznávat různé úrovně 
vzdělání napříč zeměmi EU pomáhá tzv. Evropský 
rámec kvalifikací (EQF). Zjednodušeně představuje 
číslo od 1 do 8, ukazující úroveň vzdělání člověka. 
Od roku 2017 je EQF uváděn i na některých českých 
dokladech o vzdělání (vysvědčení, výuční listy apod.).
Blíže viz Národní ústav pro vzdělávání  
(www.nuv.cz/eqf).

EURES
Při hledání práce v zahraničí můžete využít 
informační a poradenské služby EURES (Evropská 
služba zaměstnanosti), které fungují při úřadech 
práce u nás i ve všech členských zemích EU. Cílem 
EURES je pomáhat s hledáním vhodného pracovního 
místa a poradit jaké náležitosti je potřeba vyřídit 
před odjezdem do zahraničí a při návratu zpět 
do ČR, včetně poskytnutí informací o životních 
a pracovních podmínkách v konkrétní zemi.
Informace můžete najít na stránkách Českého 
portálu EURES (www.portal.mpsv.cz/eures) nebo 
na Evropském portálu pracovní mobility (www.
ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage). 
Naleznete zde i vyhledávač s aktuální nabídkou 
pracovních míst po celé EU (www.ec.europa.eu/
eures/eures-searchengine/page/main#/search, 
přes 3 mil. položek). Na Úřadu práce v každém 
okresním městě Kraje Vysočina pak můžete oslovit 
specializovaného poradce nebo kontaktní osobu 
EURES (kontakty viz stránky Ministerstva práce 
a sociálních věcí www.portal.mpsv.cz/eures/
kontakt). 
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Před samotným odjezdem je dobré si zjistit veškeré 
informace týkající se např. zdravotního a sociálního 
pojištění, kvalifikace a vzdělání, financí a daní, 
či bydlení v dané zemi. Po ukončení zaměstnání 
a návratu zpět byste měli mít všechny dokumenty 
týkající se zaměstnání v zahraničí pro budoucí 
potřebu. Jde o pracovní smlouvu, výplatní pásky, 
zápočtové listy atd.

Pracovní agentury
Při hledání zaměstnání v zahraničí můžete také 
využít služeb soukromých pracovních agentur. Vždy 
je ale dobré ověřit si, zda má pracovní agentura 
povolení Úřadu práce ČR. Pracovní agentura také 
nesmí od uchazečů o práci požadovat poplatky 
za zprostředkování práce. Mezi nejčastější služby 
agentur patří: pomoc s vyřízením pracovního víza 
nebo povolení, pomoc s hledáním práce a její 
zprostředkování, zajištění pracovní smlouvy, 
pomoc s povinnými registracemi, zřízení 
bankovního účtu, pomoc s dopravou na místo, 
zajištění ubytování atd.

Au-pair
Můžete také vyzkoušet pobyt au-pair, který vám 
umožňuje poznat každodenní život v dané zemi, 
a můžete si také zlepšit své jazykové dovednosti. 
Tento program je určený pro svobodné a bezdětné 
uchazeče ve věku od 18 do 28 let. Je také nutná 
alespoň základní znalost jazyka a výhodou bývá 
zkušenost s prací s dětmi. Hlavní pracovní náplní je 
péče o děti v hostitelské rodině. Za práci poskytuje 
rodina ubytování, stravu a kapesné; někdy 
i pojištění nebo příspěvek na něj. Rodina musí 
umožnit návštěvu jazykového či odborného kurzu, 
ale nemusí na školení přispívat. Samotný pobyt 
může mít různou délku, zpravidla od půl roku 
do 2 let; v poslední době jsou v nabídce také kratší 
prázdninové tříměsíční pobyty.
Více informací např. na www.coolagent.cz. 

Dobrovolnická práce je vykonávána bez 
nároku na finanční odměnu, ale přináší řadu 
trvalejších hodnot, nové dovednosti, zážitky, 
přátelství a zkušenosti. Dobrovolníci získají 
např. nové komunikační, jazykové, kreativní či 
manažerské schopnosti, využitelné v dalším 
životě či práci. Organizace jim může vystavit 
potvrzení o praxi (dobrovolnická centra navíc 
certifikát o výkonu dobrovolné činnosti), které 
může usnadnit hledání zaměstnání.

Evropská dobrovolná služba 
Evropská dobrovolná služba (EDS) spadá pod 
program Erasmus+. Zapojit se do ní mohou 
mladí lidé ve věku od 17 do 30 let. Obvykle jde 
o dobrovolnickou činnost u vybrané neziskové 
organizace v zahraničí (v EU či partnerských zemích 
mimo EU), o délce 2 – 12 měsíců. Dobrovolníci 
se typicky věnují práci s mládeží či dětmi, kultuře 
a ochraně kulturního dědictví, ochraně životního 
prostředí nebo projektům rozvojové spolupráce.
Z grantu EDS jsou dobrovolníkovi hrazeny cestovní 
náklady, ubytování, strava, jazyková podpora 

DOBROVOLNICTVÍ
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ve formě online kurzu nebo klasického jazykového 
kurzu, a zdravotní pojištění. Dobrovolník dostává 
také kapesné. Každý dobrovolník obdrží na závěr 
certifikát Youthpass (www.youthpass.eu), který 
dokládá získané kompetence během EDS projektu.
Do dobrovolnické činnosti v zahraničí se lze zapojit 
skrze projekt některé české neziskové organizace – 
z velké nabídky jmenujme např. INEX-SDA  
(www.inexsda.cz), AFS (www.afs.cz), či přímo 
na Vysočině působící Hodina H (www.hodinah.cz).  
Více informací na portále Europa.eu  
(www.europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/
volunteering-opportunities_cs). 

Evropský sbor solidarity
Evropský sbor solidarity představuje nový nástroj, 
nabízející možnosti jak dobrovolnické práce, 
tak profesionální (placené) práce či stáže. Týká 
se mladých lidí ve věku 18 – 30 let a umožňuje 
práci po dobu 2 – 12 měsíců v České republice 
nebo jinde v EU. Soustřeďuje se především 
na odstraňování následků přírodních katastrof, 
pomoc žadatelům o azyl, nebo komunitní či sociální 
pomoc. Účastníkům je hrazena doprava, strava, 
pojištění či kapesné.
Blíže viz portál Europa.eu  
(www.europa.eu/youth/solidarity_cs). 
Dobrovolnickou činnost vyvíjejí také EU Aid 
Volunteers (www.europa.eu/youth/EU/
volunteering/eu-aid-volunteers_cs).

Občané České republiky mají právo volně 
vstoupit do kterékoli jiné země Evropské unie, 
aniž by museli plnit zvláštní požadavky.

Kompletní informace ohledně cestování po EU 
naleznete na portále Europa.eu (www.europa.eu/
european-union/life/travel-tourism_cs).

Schengenský prostor
Česká republika je od roku 2007 součástí 
tzv. Schengenského prostoru, který je dnes tvořen 
22 členskými státy EU a čtyřmi státy Evropského 
sdružení volného obchodu. Podstatou Schengenu 
je zrušení vnitřních hraničních kontrol mezi 
zúčastněnými státy. To je na druhou stranu 
vyváženo zvýšenou kontrolou na vnějších hranicích, 
zavedením společné vízové politiky, či pasů se 
společnými bezpečnostními a biometrickými prvky.
Občané České republiky tak mohou vnitřní 
hranice Schengenského prostoru překračovat 
na kterémkoli místě, a nemusí při tom předkládat 
cestovní pas ani občanský průkaz; k pobytu 
a pohybu uvnitř Schengenského prostoru jim pak 
stačí občanský průkaz.
Blíže viz Euroskop (www.euroskop.cz/300/sekce/
co-je-schengen). 

CESTOVÁNÍ
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Euro a měny v EU
Eurem se dnes platí v 19 zemích Evropské unie 
a několika menších evropských státech, které 
využívají euro po dohodě či jednostranně. Ostatní 
země mají doposud svoji národní měnu.
Pokud budete na území EU platit kartou, neměly by 
vám být účtovány větší poplatky než za vnitrostátní 
elektronickou platbu stejné částky v eurech.
Blíže viz Evropská centrální banka  
(www.ecb.europa.eu). 

Převážení výrobků 
Před cestou do zemí EU je potřeba si zjistit, 
zda pro výrobky, které chcete převážet, neplatí 
určitá omezení. Pokud si koupíte nebo dovážíte 
věci v rámci zemí EU pro svou osobní spotřebu, 
neexistují žádná obecná omezení. Pro alkoholové 
a tabákové výrobky určené k osobní spotřebě však 
platí určité (ovšem pro běžného člověka dostatečně 
vysoké) množstevní limity. Pokud tyto povolené 
limity překročíte, můžete být vyzváni, abyste 
prokázali, že zboží je určené k vaší osobní spotřebě, 
nebo předložili doklad o koupi. 
Blíže viz portál Vaše Evropa (www.europa.eu/
youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-
tobacco-cash/index_cs.htm). 

Cestování se zvířaty
Pokud se chystáte cestovat v rámci EU se svým 
psem, kočkou či fretkou, je potřeba jim nechat 
vystavit evropský cestovní pas pro zvířata, 
ve kterém musí být uvedeno platné očkování proti 
vzteklině. Dále musí mít zvíře zaveden elektronický 
mikročip nebo identifikační tetování se shodným 
identifikačním číslem, jaké je uvedeno v cestovním 
pasu. V případě, že budete brát do zahraničí jiného 
domácího mazlíčka, má každá země pro tyto 
případy vlastní pravidla.

Zdravotní péče
Modrou kartičku Evropského průkazu zdravotního 
pojištění všichni nosíme v peněžence. V celé EU 
nám zajišťuje nezbytnou lékařskou péči, hrazenou 
naší pojišťovnou, a to za stejných podmínek, jaké 
mají občané dané země. Týká se však pouze péče 
z veřejných zdrojů, netýká se plánovaných zákroků, 
a nezbaví nás placení poplatků tam, kde jsou 
zavedeny. I proto se před cestami po Evropské unii 
doporučuje uzavřít komerční cestovní připojištění.
Blíže viz stránky Evropské komise  
(www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=559&langId=cs)  
nebo Kanceláře zdravotního pojištění  
(www.kancelarzp.cz/cs/). 

V celé Evropské unii je také zavedeno Jednotné 
evropské číslo tísňového volání – 112.

Ceny za roaming
Evropská unie postupně zavedla regulaci cen 
roamingu (přeshraniční mobilní volání, SMS 
a přenos dat v rámci EU). Od 15. června 2017 byly 
roamingové poplatky úplně zrušeny a platíme tak 
stejně jako při volání doma.
Blíže viz portál Vaše Evropa (www.europa.eu/
youreurope/citizens/consumers/internet-
telecoms/mobile-roaming-costs/index_cs.htm). 

Práva cestujících
Při nákupu jízdenky nebo letenky v  EU vám nesmí 
být účtována vyšší cena jen proto, že ji kupujete ze 
zahraničí, nebo z důvodu vaší státní příslušnosti. 
Pokud dojde u vašeho spoje k jeho zrušení 
či zpoždění, dopravce vám musí poskytnout 
adekvátní informace o aktuální situaci. Při 
cestování vlakem, autobusem, letadlem nebo lodí 
máte při cestování v rámci EU určitá práva.
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Detaily viz portál Vaše Evropa (www.europa.eu/
youreurope/citizens/travel/passenger-rights/
index_cs.htm). 

Železniční doprava
Pokud spoj dorazí do cílové stanice se zpožděním 
jedné hodiny a více, máte nárok na zrušení cesty 
a na vrácení (části) peněz za jízdenku. V některých 
případech máte nárok na zpáteční jízdenku 
do výchozího bodu cesty. Pokud dojde během 
cesty ke ztrátě nebo poškození odbavených 
zavazadel, máte také nárok na kompenzaci. 

Autobusová doprava  
– dálkové spoje (více než 250 km)
Pokud je dálkový spoj zrušen nebo je jeho odjezd 
zpožděn o více než dvě hodiny, dopravce vám 
proplatí jízdenku, případně zajistí bezplatnou 
náhradní přepravu do cílové destinace. Pokud měl 
dálkový spoj trvat déle než tři hodiny a byl zrušen 
nebo došlo ke zpoždění o více než 90 minut, máte 
dle okolností nárok na občerstvení či ubytování. 
Pokud se během nehody dálkového spoje zraníte, 
příp. dojde ztrátě nebo poškození vašich zavazadel, 
máte nárok na odškodnění.

Letecká doprava
Pokud vám byl odepřen nástup do letadla, váš 
let je opožděn nebo zrušen, vztahují se na vás 
určitá práva, o kterých vás má letecká společnost 
povinnost informovat.
Pokud je let zpožděn o dvě hodiny či více, máte 
nárok na tzv. asistenci (občerstvení, strava, 
umožnění základní komunikace), případně máte 
nárok na ubytování v hotelu. Pokud je let zpožděn 
o tři hodiny a více, máte navíc nárok na finanční 
náhradu ve výši 250 až 600 eur. Pokud je let 
zpožděn o pět hodin a více, máte nárok na vrácení 
peněz.

Pokud byl váš let zrušen nebo je vám odepřen 
nástup na palubu, máte nárok na dopravu 
do cílové destinace náhradním způsobem, nebo 
na vrácení peněz, nebo na bezplatnou dopravu 
do výchozího bodu, a na peněžitou náhradu ve výši 
250 až 600 eur. Dále máte nárok na asistenci 
a případně na ubytování v hotelu.
V případě zrušení letu z důvodu tzv. mimořádných 
okolností (špatné počasí, stávka řídících letového 
provozu) nelze požadovat od letecké společnosti 
odškodnění, máte však nárok na vrácení peněz, 
nebo na náhradní přepravu do cílové destinace, 
nebo na změnu rezervace na jiný termín, nebo 
na dopravu na letiště a z něj, jestliže letadlo přilétá 
či odlétá z jiného letiště.
Pokud došlo u odbaveného zavazadla k jeho 
ztrátě, poškození nebo zpoždění, máte nárok 
na odškodné ve výši přibližně 1 220 eur. V případě 
poškození příručního zavazadla je za škodu 
odpovědný rovněž letecký dopravce.

1716



VYDALO: 

Europe Direct Jihlava; 2019

HOSTITELSKÁ ORGANIZACE:

© RRA Vysočina z.s.p.o.  
Matky Boží 1182/9 
586 01 Jihlava 

www.rrav.cz

Užitečné odkazy

Cestování  
www.europa.eu/european-union/life/ 
travel-tourism_cs 

Česká správa sociálního zabezpečení  
www.cssz.cz 

Dům zahraniční spolupráce  
www.dzs.cz 

Erasmus+  
www.naerasmusplus.cz

Europa.eu  
www.europa.eu 

Europass  
www.europass.cz

Evropská dobrovolná služba  
www.europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/
volunteering-opportunities_cs 

Evropské sítě pro mládež Eurodesk  
www.eurodesk.cz 

Evropský portál pracovní mobility EURES  
www.portal.mpsv.cz/eures

Evropský portál pro mládež  
www.europa.eu/youth/EU_cs

Evropský sbor solidarity  
www.europa.eu/youth/solidarity_cs

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy  
www.msmt.cz 

Ministerstvo zahraničních věcí  
www.mzv.cz

Národní informační centrum  
pro mládež  
www.nicm.cz 

Národní ústav pro vzdělávání  
www.nuv.cz

Vaše Evropa  
www.europa.eu/youreurope/index.htm#cs 
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Evropská komise neodpovídá za použití informací, 
jež tato publikace obsahuje. 
Tato publikace neprošla redakční jazykovou úpravou.

Neprodejná publikace


