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Studium, stáže, práce, 
dobrovolnictví a cestování. 

Tato brožura je financována Evropskou unií
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Celoevropská informační síť 
Europe Direct
Europe Direct je celoevropská informační síť. Funguje 
jako prostředník mezi Evropskou unií a jejími občany 
v regionech. 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 více 
než 480 regionálních informačních středisek, 400 
dokumentačních středisek, online kontaktní služba 
a telefonní dotazníková služba ve všech zemích EU. 
Europe Direct je koordinováno a spolufinancováno 
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 svoji činnost 
1. dubna 2009, patří mezi regionální informační 
střediska, která se nacházejí ve všech členských 
zemích Evropské unie a v České republice jich působí 
celkem třináct. Konkrétně jsou to Europe Direct Brno, 
Bruntál, České Budějovice, Dvůr Králové, Hradec 
Králové, Jihlava, Kroměříž, Liberec, Most, Olomouc, 
Ostrava, Pardubice a Plzeň. Naší hostitelskou 
organizací je Regionální rozvojová agentura Vysočina. 
Cílem střediska je poskytovat obyvatelům Kraje 
Vysočina snadný a bezplatný přístup k informacím 
a aktivitám Evropské unie.

Kde nás najdete? 

Matky Boží 9, Jihlava  586 01

 Vstup do budovy je bezbariérový

Otevírací doba:  
pondělí � čtvrtek: 8�15, pátek: 8�14 
sobota, neděle, svátky: zavřeno

 europe.direct@rrav.cz

 00 800 6789 10 11
 bezplatná telefonní linka Europe Direct

  Europe Direct Česká republika /  
Europe Direct Jihlava

 www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava

Masarykovo 
náměstí

City park  
Jihlava

Městské vlakové 
nádraží

Autobusové  
nádraží

Zimní stadion  
DUKLA Jihlava

ZOO Jihlava

Směr 
Znojmo � Vídeň

Směr 
dálnice D1 

Praha � Brno

Směr 
Pelhřimov
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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.

Uznávání kreditů

Pro sjednocení vysokoškolských systémů napříč státy 
EU byl zaveden evropský kreditní systém (ECTS), 
který zajišťuje, že 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 na www.nuv.cz 

Stipendia

V současné době existuje několik možností, 
jak můžete získat finanční prostředky na studium 
v zahraničí po dobu 1 až 2 semestrů. Více informací 
vám poskytnou na studijním či zahraničním oddělení, 
případně oddělení pro mezinárodní vztahy na vaší 
vysoké škole.

• Erasmus+

Nejznámějším stipendijním programem je nyní 
Erasmus+, v rámci kterého mohou studenti 
vysokých škol vyjet do zemí EU jak za studiem, 
tak za odbornou stáží. Hlavním cílem je rozvíjet 
dovednosti mladých lidí a zvýšit tak jejich šance 
na získání dobrého zaměstnání. Do programu jsou 
zapojeny téměř všechny vysoké školy v ČR a dále 
i některé vyšší odborné školy.

Více o programu na www.naerasmusplus.cz 

Stipendium lze získat i dalšími způsoby:

•  Akademická informační agentura  
www.dzs.cz 

•  CEEPUS  
www.dzs.cz 

•  AKTION  
www.dzs.cz 

•   DAAD (Německá akademická výměnná služba) 
www.daad.cz 

•  Česko–německý fond budoucnosti  
www.fondbudoucnosti.cz 

•  Mezinárodní Visegrádský fond  
www.visegradfund.org 

•  Open Society Fund (OSF)  
www.osf.cz 

•  Freemover (sekce vzdělávání � vysoké školy) 
www.msmt.cz

STUDIUM 
A STÁŽE 

1
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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 a se zprostředkováním vám pomohou 
agentury.  Další možností je také program work 
and study, který v sobě kombinuje 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 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 různému stupni 
ovládání daného jazyka.

V rámci iniciativy Rady Evropy byl vypracován 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 
který je obecnou platformou při tvorbě jazykových 
sylabů, zkoušek a učebnic v celé Evropě. Popisuje, 
co se musí studenti naučit, aby mohli užívat jazyk 
ke komunikaci, a jaké znalosti musí rozvíjet, aby měli 
schopnost jednat. 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 www.msmt.cz 

Letní školy

Prohloubení znalostí a zdokonalení v jazyce můžete 
také prostřednictvím letní školy, které bývají prakticky 
zaměřené. Témata jsou velmi různorodá a mohou 
se zaměřovat buď na konkrétní obory či mohou být 
orientované obecněji. 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 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. Student může 
absolvovat studijní pobyt a praktickou stáž v součtu 
v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní 
cyklus (pro víceleté programy je to maximálně 
24 měsíců). Pro studenty existuje také speciální typ 
stáže, při které mohou psát svoji diplomovou práci. 

Stáže nabízí také mnoho evropských institucí: 

•  Evropská komise  
www.ec.europa.eu 

•  Evropský parlament  
www.europarl.europa.eu 

•  Rada EU  
www.consilium.europa.eu 
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V rámci Evropské unie mohou občané ČR 
pracovat v zemích EU bez omezení téměř 
jako doma. Platí pro ně stejná práva jako pro 
občany dané země v oblasti hledání práce, 
využívání veřejných služeb zaměstnanosti 
nebo dodržování pracovních podmínek. 
Občané ČR nepotřebují k práci v zemích 
EU pracovní povolení. Zaměstnání či různé 
pracovní programy v zemích EU mohou 
zprostředkovat také pracovní agentury nebo 
existuje možnost pracovat v zahraničí jako 
au – pair.

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/EHP a Švýcarsku. 
Cílem EURES je pomáhat s hledáním vhodného 
pracovního místa a poradit jaké náležitosti je potřeba 

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

•  Soudní důr  
www.curia.europa.eu  

•  Účetní dvůr  
www.eca.europa.eu

O aktuálních nabídkách práce a stáží v dalších 
evropských institucích informují internetové 
stránky Evropského úřadu pro výběr personálu. 
Aktuální nabídky práce a studia jsou dostupné 
na internetových stránkách Evropské sítě pro 
mládež � Eurodesk (www.eurodesk.cz) či na portálu 
Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 
(www.naep.cz), který nabízí informace o stážích 
a aktuálních studijních programech.

PRÁCE  
V ZAHRANIČÍ 

2
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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 internetových stránkách 
Českého portálu EURES (www.portal.mpsv.cz/
eures/) nebo na Evropském portálu pracovní mobility 
(www.eures.europa.eu). Před samotným odjezdem je 
potřeba si zjistit veškeré informace týkající se oblasti 
např. registrace pobytu, zdravotního a sociálního 
pojištění, kvalifikace a vzdělání, financí a daní, 
řidičského průkazu či bydlení v dané zemi. Při cestě 
do zahraničí byste měli mít s sebou tyto doklady: 
občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz 
zdravotního pojištění, doklady o vzdělání a kvalifikaci 
(např. jazykové zkoušky, dokumenty o odborné 
způsobilosti) a případně řidičský průkaz. Po ukončení 
zaměstnání a návratu zpět byste měli mít všechny 
dokumenty týkající se zaměstnání v zahraničí pro 
budoucí potřebu (registrace na úřadu práce či žádosti 
o podporu v nezaměstnanosti). 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 dobré 
ověřit si, zda má pracovní agentura povolení Úřadu 
práce ČR ke zprostředkování zaměstnání v zahraničí. 
Pracovní agentura také nesmí od uchazečů o práci 
požadovat poplatky za zprostředkování práce. Mezi 
nejčastější služby agentury 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.

Více informací na www.portal.mpsv.cz/eures/ 

Au – pair

Můžete také vyzkoušet pobyt au-pair, který vám 
umožňuje poznat každodenní život v dané zemi 
a můžete si tak 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 nebo řidičský průkaz. 
Hlavní pracovní náplní je péče o děti v hostitelské 
rodině. Za práci poskytuje rodina ubytování, stravu 
a kapesné. Ve vybraných zemích i pojištění nebo 
příspěvek na něj. Rodina musí umožnit návštěvu 
jazykového či odborného kurzu, ale nemusí 
na školené přispívat. V zemích EU lze práci jako 
au-pair vykonávat bez pracovního povolení (kromě 
Rakouska). 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 

Dobrovolnictví
Dobrovolnická práce je vykonávána bez nároku 
na finanční odměnu, ale přináší řadu trvalejších 
hodnot, nové dovednosti, zážitky a zkušenosti. 
Dobrovolníci získají např. nové komunikační, 
jazykové, kreativní či manažerské kompetence 
a zkušenosti v reálném životě.  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) je specifickým 
typem dlouhodobého dobrovolnictví a spadá pod 
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evropský program Erasmus+. Cílem je zapojit mladé 
lidi do dobrovolnických projektů a podpořit tak rozvoj 
klíčových kompetencí prostřednictvím neformálního 
učení s minimálním finančním zapojením ze strany 
dobrovolníků. Podmínkou je věk od 17 do 30 let 
a trvalý pobyt na území ČR. Délka trvání projektu EDS 
se pohybuje od 2 do 12 měsíců a pokrývá celou řadu 
oblastí např. ekologie, kultura, sport, sociální péče, 
umění atd.

Z grantu EDS je dobrovolníkovi hrazeno 90% 
cestovních nákladů, ubytování, strava, jazyková 
podpora ve formě online kurzu nebo klasického 
jazykového kurzu a zdravotní pojištění. Dobrovolník 
dostává také kapesné, jehož výše se odvíjí od země 
výkonu EDS. Každý dobrovolník dostane také 
certifikát Youthpass (www.youthpass.eu), který 
dokládá získané kompetence během EDS projektu.

Více informací na www.mladezvakci.cz 

Cestování
Občané ČR mají právo vstoupit do kterékoli země 
EU, aniž musíte splnit zvláštní požadavky a formality. 
Od 1. května 2004, kdy Česká republika vstoupila 
do Evropské unie, je možné kromě cestovního pasu 
využít pro cestování po EU také občanský průkaz.

Kompletní informace ohledně cestování naleznete 
na www.europa.eu

Schengenský prostor

Česká republika je také součástí tzv. Schengenského 
prostoru, který je tvořen 22 členskými státy EU 
(kromě Bulharska, Chorvatska, Irska, Kypru, 
Rumunska a Spojeného království) a dále 
také zeměmi, které nejsou členy EU (Island, 
Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Podstatou 

Schengenu je zrušení hraničních kontrol mezi 
zúčastněnými státy, která je na druhou stranu 
vyvážena systémem opatření v oblasti vízové politiky, 
účinných kontrol na vnějších hranicích EU atd.

Občané ČR nemusí při překračování státních hranic 
v rámci schengenského prostoru předkládat cestovní 
pas ani občanský průkaz. Můžou však být vyzváni 
k jejich předložení, aby prokázali svou totožnost 
např. na žádost policie, při nástupu do letadla atd. 
Při cestování do nebo ze země, která není součástí 
schengenského prostoru nebo při překročení vnějších 
hranic EU je již platný cestovní doklad vyžadován.

Euro a měny v EU

Eurem se dnes platí v 19 zemích EU.

•  v Belgii, Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, 
na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, 
na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Portugalsku, 
Rakousku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku 
a Španělsku. 

Některé země mají doposud svojí národní měnu. 

•  Bulharsko - bulharský lev/BGN, Česká republika 
- česká koruna/CZK, Dánsko - dánská koruna/
DKK, Chorvatsko - chorvatská kuna/HRK, 
Maďarsko - maďarský forint/HUF, Polsko - 
polský zlotý/PLN, Rumunsko - rumunské leu/
RON, Švédsko - švédská koruna/SEK, Spojené 
království - britská libra/GBP.

Pokud budete na území EU platit kartou, neměly 
by vám za ně být účtovány větší poplatky než 
za vnitrostátní elektronickou platbu stejné částky 
v eurech.

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 
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zemí EU pro svou osobní spotřebu, neexistují žádná 
obecná omezení. Pro alkoholové a tabákové výrobky 
určené k osobní spotřebě však platí určité 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 
(účet či fakturu). 

Maximální množství nesmí být větší než: 

•  800 cigaret, 400 doutníčků, 200 doutníků, 1 kg 
tabáku

•  10 litrů destilátu, 20 litrů alkoholizovaného vína, 
90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína) 
a 110 litrů piva

Cestování se zvířaty

Pokud se chystáte cestovat v rámci zemí 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.

Ceny za roaming

Při používání mobilního telefonu v zemích EU jsou 
stanoveny maximální sazby za telefonování, posílání 
textových zpráv a stahování dat, které operátor nesmí 
překročit. Mobilní operátoři při překročení hranice 
státu v rámci EU zasílají informační sms, kde je 
uvedeno, jak budou jednotlivé služby zpoplatněny. 
Maximální sazby od 30. dubna 2016 (bez DPH) jsou 
stanoveny následujícím způsobem. K vnitrostátním 
sazbám je přičteno 0,05 eur za 1 minutu u odchozích 
hovorů, 0,02 eur za 1 odchozí SMS a 0,05 eur 

při stažení 1 MB dat. Za příchozí hovor zaplatíte 
0,0114 eur za 1 minutu. Od 15. června 2017 však 
budou zrušeny veškeré poplatky za roaming a sazby 
budou stejné jako ty vnitrostátní.

Práva cestujících

Při nákupu jízdenky nebo letenky 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 nebo letadlem máte při cestování v rámci 
EU určitá práva.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Pokud spoj dorazí do cílové stanice se zpožděním 
1 hodinu a více, máte nárok na zrušení cesty 
a na vrácení peněz za jízdenku (na celé jízdné, 
případně na sumu za nerealizovanou část cesty). 
V některých případech máte nárok na zpáteční 
jízdenku do výchozího bodu cesty, pokud kvůli 
zpoždění nelze naplnit účel cesty nebo

•  na dopravu do cílové destinace v nejbližším 
termínu

• občerstvení (odpovídající délce čekání)

• ubytování � pokud je nutný nocleh

Nárok na kompenzaci máte při zpoždění vlaku vždy 
ve výši:

•  25% jízdného, pokud dojde ke zpoždění  
o 1 až 2 hodiny

•  50% jízdného, pokud dojde je zpoždění  
více než 2 hodiny

V případě, že jste byli informováni o zpoždění před 
nákupem jízdenky, nárok na kompenzaci nevzniká. 
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Pokud dojde během cesty ke ztrátě nebo 
poškození odbavených zavazadel, máte také nárok 
na kompenzaci ve výši:

•  až 1 300 eur za 1 odbavené zavazadlo - pokud 
můžete doložit cenu přepravovaných věcí

•  330 eur za 1 zavazadlo -  pokud cenu obsahu 
doložit nemůžete

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – DÁLKOVÉ SPOJE  
(více než 250 km)

Pokud je dálkový spoj zrušen nebo je jeho odjezd 
zpožděn o více než 2 hodiny, existují 2 způsoby 
řešení:

•  dopravce vám proplatí jízdenku, případně 
nabídne bezplatnou dopravu do výchozího bodu 
vaší cesty

•  dopravce vám zajistí bezplatnou náhradní 
přepravu do cílové destinace v nejbližším 
možném termínu

Pokud vám dopravce žádnou z výše uvedených 
možností nenabídne, můžete později podat stížnost 
a požadovat vrácení peněz za jízdenku a odškodnění 
ve výši 50% ceny jízdenky.

Pokud měl dálkový spoj trvat déle než 3 hodiny a byl 
zrušen nebo došlo ke zpoždění o více než 90 minut, 
máte nárok na:

•  občerstvení � odpovídající době čekání nebo 
délce zpoždění

•  ubytování � pokud je nutný nocleh (max. 
2 noci, max. 80 eur za noc), tento nárok zaniká 
v případě, kdy ke zpoždění došlo v důsledku 
mimořádných povětrnostních podmínek nebo 
živelné pohromy

Pokud se během nehody dálkového spoje zraníte, 
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.

a) Zpoždění letu

Pokud je let zpožděn o 2 hodiny, máte nárok na tzv. 
asistenci (občerstvení, strava, umožnění základní 
komunikace) případně máte nárok na ubytování v hotelu 
(včetně přepravy mezi letištěm a místem ubytování), a to 
v závislosti na délce plánovaného letu a délce zpoždění.

Pokud je let zpožděn o 3 hodiny a více máte nárok 
na asistenci a také na finanční náhradu ve výši 250 až 
600 eur v závislosti na délce plánovaného letu.  

Pokud je let zpožděn o 5 hodin a více, máte nárok 
na vrácení peněz.

b) Zrušení letu, odepření nástupu na palubu

Pokud byl váš let zrušen (do odletu zbývá měně než 
dva týdny) nebo je vám odepřen nástup na palubu, 
máte nárok:

•  na dopravu do cílové destinace náhradním 
způsobem za srovnatelných podmínek

• nebo na vrácení peněz

•  nebo na bezplatnou dopravu do výchozího bodu 
v případě navazujících letů

•  a na peněžitou náhradu ve výši 250 až 600 eur 
v závislosti na délce plánovaného letu (pokud 
vám přepravce nabídne náhradní let, může být 
peněžitá náhrada snížena o 50 %)

Dále máte rovněž nárok na asistenci a případně 
na ubytování v hotelu, a to v závislosti na délce 
zpoždění.

V případě zrušení letu z důvodu tzv. mimořádných 
okolností (špatné počasí, stávka řídících letového 
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provozu), nelze požadovat od letecké společnosti 
odškodnění, máte však nárok na: 

• na vrácení peněz do 7 dnů

•  nebo na náhradní přepravu do cílové destinace 
v nejbližším možném termínu

•  nebo na změnu rezervace na jiný termín dle 
vašeho výběru

•  nebo na dopravu na letiště a z něj, jestliže letadlo 
přilétá či odlétá z jiného letiště, než které je 
uvedeno v rezervaci.

c) Ztráta, poškození nebo zpoždění zavazadel

Pokud došlo u odbaveného zavazadla k jeho ztrátě, 
poškozené nebo zpoždění, je za tuto situaci odpovědný 
letecký dopravce a vy máte nárok na odškodné ve výši 
přibližně 1 220 eur (nesmí se ovšem jednat o skrytou 
závadu zavazadla). V případě poškození příručního 
zavazadla je za škodu odpovědný rovněž letecký 
dopravce, pokud ji způsobil on.

Užitečné odkazy
COOLAGENT au-pair
www.coolagent.cz 

CENTRUM MEZISTÁTNÍCH ÚHRAD  
zdravotní a sociální pojištění v EU
www.cmu.cz

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
důchodové a nemocenské pojištění v EU, koordinace 
sociálního zabezpečení atd.
www.cssz.cz

ČESKÝ PORTÁL EURES 
www.portal.mpsv.cz/eures

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
www.dzs.cz 

ERASMUS+ 
www.naerasmusplus.cz

EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY 
www.eures.europa.eu

EVROPSKÉ SÍTĚ PRO MLÁDEŽ 
www.eurodesk.cz 

INFORMAČNÍ SÍŤ PRO MLÁDEŽ 
www.eurydice.org 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE  
A TĚLOVÝCHOVY 
www.msmt.cz 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 
adresy zastupitelských úřadů, důležitá tel. čísla, podmín-
ky pro vstup a pobyt, víza, bezpečnostní situace atd.

www.mzv.cz

MLÁDEŽ V AKCI 
www.mladezvakci.cz

NÁRODNÍ AGENTURY PRO EVROPSKÉ  
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
www.naep.cz

NÁRODNÍ CENTRUM EUROPASS
www.europass.cz 

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
www.nicm.cz 

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ
www.nuv.cz

STRÁNKY EVROPSKÉ KOMISE
www.europa.eu 



Evropská komise neodpovídá za použití informací, 
jež tato publikace obsahuje. 
Tato publikace neprošla redakční jazykovou úpravou.

Neprodejná publikace


