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Síť pro p ředvídání kvalifika čních p otřeb trhu 
práce. 
SKILLSNET je mezinárodní sítí, která sleduje vývoj 
kvalifikačních a profesních potřeb pro uplatnění na 
evropském trhu práce.  
Síť je tvořena kvalifikovanými výzkumníky a dalšími 
odborníky z oblastí zaměstnanosti, trhu práce  
a vzdělávání a jako volné sdružení je otevřena 
každému zájemci, pro něhož je činnost sítě přínosná.  
Síť vytváří platformu pro sdílení informací  
o potřebách nových znalostí a dovedností pro 
budoucí uplatnění na trhu práce. Svou činností 
napomáhá zvyšování kvality vzdělávacího systému 
při odborné přípravě žáků a dospělých. Pořádá 
semináře a konference, jejichž výstupy jsou knižně 
publikovány. 
Více na:  http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-
cedefop/networks/skillsnet/index.aspx. 

OBČANÉ VNÍMAJÍ  
JEDNOTNÝ TRH V EU  
Evropská unie se v současné době potýká s finančními 
potížemi, zejména na poli fiskální politiky. Nejenom že 
v každé členské zemi existuje odlišná disciplína 
v nakládání se státními rozpočty, ale také se stále 
pracuje na odstranění překážek a zlepšení fungování 
jednotného trhu, což může přispět k posílení růstu  
a zvýšení důvěry v celou Unii, která je dnes 
pošramocena. 

Evropská komise spolu s ostatními řídícími orgány se 
zaměřuje na odstranění problémů spojených  
s mobilitou. Do konce roku 2011 předloží Komise 
návrhy na modernizaci systému pro uznávání 
odborných kvalifikací a zlepšení přístupu 
k příležitostem v oblasti veřejných zakázek. Též na 
základě návrhu Evropské komise z dubna 2011 by se 
měly v Evropě v následujících letech snížit náklady na 
patenty o 80 %. Tyto předložené návrhy vycházejí 
z podnětů evropských občanů a podniků, které jsou 

často praktické a věcné. 

Aby zpětná vazba 
veřejnosti byla co 
nejvěrnější realitě, 
provádí služba 
Eurobarometr průzkumy 
veřejného mínění. 

Průzkum k fungování jednotného trhu poskytuje 
podrobnou analýzu toho, jak je jednotný trh vnímán jak 
v celé EU, tak i v jednotlivých členských státech. 
Analýza hodnotí sociální přístupy k základním 
zásadám jednotného trhu, jako je právo občanů 
pracovat v kterémkoli členském státě, a vytváří 
představu o tom, které země jsou myšlence 
jednotného trhu EU nakloněny nejvíce a které 
nejméně.  

Zpráva, která bude podkladem pro diskusi na Fóru  
o jednotném trhu (SIMFO), které se bude konat  
ve dnech 2. až 4. října 2011 v Krakově, nabízí přehled  
o překážkách jednotného trhu, se kterými je možno se 
v praxi setkat. Vychází z analýzy stížností, jimiž se 
zabývala Komise a její asistenční služby jako SOLVIT, 
Vaše Evropa – Poradenství, síť Enterprise Europe 
Network, evropská spotřebitelská centra, kontaktní 

centra Europe Direct, EURES – evropské 
zaměstnanecké služby, v kombinaci s výsledky 
nedávných průzkumů Eurobarometru a cílových 
skupin.  

Bez určení pořadí jejich důležitosti bylo vymezeno  
20 hlavních problematických oblastí. Na základě 
zkoumaných zkušeností z praxe určily útvary Komise  
u každého problematického místa jednu nebo více 
možných příčin, zda je tento problém způsoben 
nedostatkem informací či mezerami v právních 
předpisech či jejich provádění.  

Obecně zpráva o 20 hlavních problematických 
oblastech potvrzuje, že stále existuje propast mezi 
očekáváními a realitou jednotného trhu, která vychází 
z nedostatku informací, z existujících mezer vzniklých 
nedostatečným prováděním a uplatňováním legislativy 
v praxi      a z nedostatečně „ušitého“ právního rámce, 
který neodpovídá potřebám občanům. 

Útvary Komise proto zamýšlení opakovat tento postup 
i v budoucnu, aby bylo možno zhodnotit, kde bylo 
dosaženo pokroku a kde je naopak zapotřebí vynaložit 
více úsilí, aby jednotný trh dostál svému úkolu.  

Jak se to Komisi daří, můžete sami sledovat v Press 
Roomu na http://europa.eu/press_room/index_en.htm.  

Štěpán Obrtlík, Europe Direct Most 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKILLSNET  
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TENTO MĚSÍC NA TÉMA: 
 

EVROPA JE BLÍZKO NÁS 
 
 

 
 
 
Již téměř osm let je Česká republika součástí 
Evropské unie. Přesto v nás někdy přetrvává pocit, že 
je pro nás „ona EU“ stále jaksi neuchopitelná  
a poněkud daleko. Evropská komise, jako jedna ze 
stěžejních nejdůležitějších institucí EU, si je toho 
vědoma a po odmítnutí „euroústavy“ v referendech 
některých zemí v roce 2007 se nad tímto stavem 
zamyslela a začala si uvědomovat důležitost 
obousměrného vztahu – občan vs. EU.  
 
 
 

Ze strany EU se začala pevněji budovat a podporovat 
stávající i nově vznikající síť nejrůznějších evropských 
informačních či poradenských středisek. Evropských 
záležitostí, které se dotýkají běžného občana, ale  
i podniků, firem, neziskovek či měst je totiž v současné 
době celá řada a ne vždy lze snadno na ně nalézt 
v přehršli informací odpovědi.  
 
 

Proto Evropská komise vytvořila pro témata, jako je 
životní prostředí, vzdělávání mládeže, energetická 
bezpečnost či rovnoprávnost mužů a žen informační  
a poradenské sítě ve všech zemích EU.  
 
 
 

Přibližovat Evropskou unii občanům je i úkolem 
našeho střediska Europe Direct, jakož i Zastoupení 
Evropské komise v ČR. Tento měsíc Vám zde 
představíme vybrané informační a poradenské sítě, 
které jsou podporovány Evropskou komisí a u nichž 
můžete nalézt odpovědi či rady pro své osobní  
či pracovní záležitosti.   
 

 

EUROPE DIRECT 
 

Regionální informa ční st řediska o EU 
 

Síť středisek EUROPE DIRECT působí v regionech 
všech členských států Evropské unie a poskytuje 
všeobecné informace o evropských záležitostech .  
V České republice nabízí EUROPE DIRECT své 
informační a poradenské aktivity v devíti střediscích  
– ve městě Brně, Českých Budějovicích, Dvoře 
Králové nad Labem, Jihlavě, Mostu, Novém Jičíně, 
Olomouci, Pardubicích  
a v Plzni. 
 

EUROPE DIRECT je 
vhodným informačním 
rozcestníkem, který lze 
využít osobní návštěvou 
střediska, telefonickým 
dotazem či získáním 
informací na internetových 
stránkách.  
 

Regionální střediska EUROPE DIRECT jsou hlavní 
vstupní branou k informacím o EU a nabízí aktuální  
a přímé spojení s Evropou. Zajišťují realizaci besed, 
seminářů či výstav a provozují knihovnu s nabídkou 
nejrůznějších publikací a brožurek o evropských 
politikách. To vše pro široké spektrum zájemců a zcela  
bezplatně.  
Tato regionální střediska jsou součástí rozsáhlé 
informační sítě EUROPE DIRECT Evropské komise, 
které kromě těchto místních středisek nabízí i centrální 
bezplatnou informační linku EUROPE DIRECT 00 800 
6 7 8 9 10 11, on-line poradenství či další 
celoevropskou informační síť - síť Evropských 
dokumentačních středisek. 
 

www.europe-direct.cz  
 

www.europa.eu/europedirect   
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KONTAKTNÍ CENTRUM  
EUROPE DIRECT v Bruselu  

 

Ústřední informa ční služba sít ě EUROPE DIRECT 
 
Kontaktní centrum je ústřední informační službou sítě 
Europe Direct. Poskytuje okamžité odpovědi na dotazy 
obecné povahy týkající se EU. Na vyžádání také 
nabízí specializované informace a informace  
o právech a možnostech občanů EU a o tom, jak je 
využívat (jak získat povolení k pobytu, jak si nechat 
uznat kvalifikace v jiné zemi EU, jak si stěžovat na 
nebezpečný výrobek atd.). Kontaktní centrum má  
i přístup k adresám nejlepších zdrojů informací  
či poradenství a kontaktní údaje (na úrovni EU, 
členských států nebo na místní úrovni). Některé 
publikace EU jsou navíc nabízeny k doručení zdarma. 
 

 
 

KONTAKTNÍ CENTRUM SÍTĚ EUROPE DIRECT: 
 

-    Telefon:   00 800 67 89 10 11  
     (PO-PÁ od 9:00 do 18:30, nejlépe z pevné linky) 
-    Formulá ř na dotazy:     
      http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/  
- Informa ční služba on-line  (webový chat):   
      http://europa.eu/europedirect/web_assistance/  
 

http://europa.eu/europedirect  
 
 

 
 
 

 

EVROPSKÁ DOKUMENTAČNÍ 
STŘEDISKA 

 

Dokumenta ční st řediska informa ční sít ě  
EUROPE DIRECT 

 

Evropská dokumentační střediska (EDS) patří do 
informační sítě EUROPE DIRECT. Jejich hlavním 
posláním je pomáhat vysokým školám rozvíjet  
a konsolidovat výuku a především výzkum v oblasti 
evropské integrace, poskytovat informace o EU a její 
politice studentům i veřejnosti. V ČR existuje sedm 
EDS. Provozní doba Evropských dokumentačních 
středisek se kryje s dobou univerzitních knihoven. 
 

Pomáhají vysokým školám a výzkumným pracovištím 
zakládat a rozvíjet vzdělávání a výzkum v oblasti 
evropské integrace, a tím vzbuzují jejich zájem  
o diskuzi na evropská témata. Umožňují veřejnosti, 
aby se lépe seznámila s politikami EU. Střediska 
uvítají každého, kdo chce nahlédnout do publikací EU. 
 

V České republice nalezneme 7 těchto středisek a to 
při Právnické fakultě MU v Brně, Právnické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, při Centru 
informačních a knihovnických služeb Vysoké škole 
ekonomické v Praze, při Karlově univerzitě v Praze, při 
Fakultě sociálně ekonomické University Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, při 
Ekonomické fakultě Jihočeské university v Českých 
Budějovicích a při knihovně Justiční akademie 
v Kroměříži. 
 

www.europe-direct.cz/uvodni-
stranka/ev-dokumentacni-strediska/  
 
 
 

FONDY EU 
 

Portál s informacemi o fondech EU 
 
 
 
 

Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem evropské 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která má 
za úkol zmírnit rozdíly v životní a ekonomické úrovni 
mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU. V ČR 
využívání fondů EU spravuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj, resp. jím zřízený Národní orgán pro koordinaci. 
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MMR také zřizuje tento portál, jehož účelem je 
poskytnout o těchto fondech komplexní a spolehlivé 
informace.  
Uživatelé zde mohou získat přehled o tom, co je to 
evropská politika soudržnosti, jakým způsobem se  
z fondů přerozdělují finance prostřednictvím tzv. 
operačních programů i jak a kde je tuto finanční 
podporu možné získat. Nechybí ani přehled aktuálních 
výzev, aktuálního stavu čerpání či již ukončených 
projektů. Samozřejmostí jsou podrobné informace 
k jednotlivým programům, včetně kontaktů na řídící 
orgány a příslušné dokumenty. 
 

www.strukturalni-fondy.cz  
 
 

 
 

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA 
 
 
 
 

EURYDICE 
 

Informa ční síť věnovaná vzd ělávání v Evrop ě 
 

Eurydice je síť národních 
informačních oddělení, jejímž 
cílem je podporovat spolupráci ve 
vzdělávání a zlepšovat chápání 
vzdělávacích systémů  
a vzdělávací politiky jednotlivých 

zemí Evropské unie. Činnost Eurydice se zaměřuje na 
shromažďování, zpracování a zpřístupňování 
informací v oblasti rozvoje a správy těchto 
vzdělávacích systémů. Práci sítě koordinuje 
celoevropské oddělení Eurydice, které zpracovává 
srovnávací studie a spravuje centrální web 
www.eurydice.org. Toto oddělení rovněž vydává 
publikace, jež obsahují popisy národních systémů 
vzdělávání, statistické údaje a ukazatele, tématické 
srovnávací analýzy a vzdělávací terminologii. 
 

www.eurydice.org  
 
 
 

REFERNET 
 

Informa ční síť věnovaná odbornému vzd ělávání 
 
REFERNET je strukturovanou sítí, která poskytuje 

přístup k výměně informací z 
oblasti odborného vzdělávání  
a odborné přípravy mezi 
členskými státy Evropské unie. 
REFERNET poskytuje aktuální 

informace o odborném školství, rekvalifikacích a 
širších podmínkách pro fungování vzdělávacích 
systémů v evropských zemích. REFERNET přispívá  
k rozvoji výzkumu odborného vzdělávání  
a prostřednictvím výměny informací podporuje 
transparentnost, synergii a šíření výzkumu mezi 
členskými státy. REFERNET byla zřízena Evropským 
střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání 
(CEDEFOP) a skládá se z národních konsorcií, která 
jsou tvořena organizacemi a institucemi působícími  
v oblasti odborného vzdělávání. Na evropské úrovni 
spolupracuje REFERNET úzce se sítí EURYDICE. 
 

www.refernet.cz  
 
 
 

TTNET 
 

Partnerská sí ť pro vzd ělávání u čitelů 
  
TTnet ČR je partnerskou sítí 
školitelů, kteří vzdělávají učitele 
odborných předmětů, praxe  
a výcviku, instruktory v podnicích 

a lektory dalšího profesního vzdělávání. Posláním 
TTnet ČR je podpora rozvoje profesionality školitelů, 
kteří připravují učitele a lektory pro další pedagogickou 
nebo andragogickou práci. TTnet ČR je součástí 
evropské sítě TTnet – Training of Trainers Network. 
TTnet ČR nabízí informace o didaktických, 
metodických a pedagogických materiálech, které jsou 
využitelné v odborném vzdělávání ve školách a dalším 
profesním vzdělávání dospělých. 
 

www.nuov.cz/ttnet  
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NAEP 
 

Centrum pro projekty ve vzd ělávání 
 
Informační a konzultační 
síť kanceláří Programu 
celoživotního u čení je 
zaměřena na podporu 

mezinárodních vzdělávacích projektů a mobilit. 
Program je rozdělen podle cílových skupin a granty 
jsou nabízeny pro vzdělávání na školách, odborné 
vzdělávání a přípravu, vzdělávání na VŠ a celoživotní 
učení. V rámci tohoto programu je možné získat grant 
na realizaci vzdělávacího projektu či individuální 
mobilitu. Program celoživotního učení zřizuje Národní 
agentura pro evropské vzdělávací programy, zřízená 
MŠMT. 

www.naep.cz  
 
 
 
 

NARIC 
 

Centrum pro uznávání vysokoškolských kvalifikací 
 
 

NARIC je síť národních center 
pro uznávání vysokoškolských 
kvalifikací členských států EU 

a EFTA. NARIC ČR poskytuje informace a hodnotí 
vysokoškolské kvalifikace pro potřeby uznávacích 
orgánů akademického i profesního uznávání  
i jednotlivců. V otázkách uznávání vysokoškolských 
kvalifikací  spolupracuje s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
Je poradním orgánem pro vydávání dodatku k diplomu 
a spolupracuje s centrem EUROPASS. Realizuje 
semináře pro orgány pověřené uznáváním kvalifikací  
a zajišťuje spolupráci a komunikaci s ostatními členy 
sítě NARIC. 
 

www.naric.cz  
 
 
 
 

MLÁDEŽ V AKCI 
 

Síť podporující neformální vzd ělávání mladých lidí 
 

Česká národní 
agentura Mládež 
pomáhá mladým 
lidem a pracovníkům 
s mládeží v České 

republice zapojit se do vzdělávacího programu 
Evropské unie zaměřeného na neformální vzdělávání. 
ČNA Mládež je součástí sítě 35 obdobných 
partnerských organizací v 33 evropských státech.  
Podporuje mezinárodní výměny mládeže, Evropskou 
dobrovolnou službu, iniciativy mládeže a aktivity 
zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. 
Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské 
spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže  
a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými 
zeměmi EU. Ve většině krajů v ČR jsou také  
k dispozici regionální konzultanti programu Mládež  
v akci. Pro jihomoravský a zlínský region je k dispozici 
konzultant při CVČ Lužánky v Brně. 
 

www.mladezvakci.cz  
 
 

EURODESK 
 

Informa ční síť pro mládež 
 

EURODESK je evropská informační síť pro mládež, 
která poskytuje mladým lidem a pracovníkům s 
mládeží informace o práci, studiu, dobrovolnictví a 
cestování po Evropě. Síť EURODESK tvoří přes 1000 
poboček v 31 zemích Evropy. Česká síť je zastoupena 
25  pobočkami, které lze nalézt v téměř všech krajích 
ČR. Služby EURODESK lze využít bezplatně formou 
telefonického nebo e-mailového dotazu, získáním 
informací na www.eurodesk.cz nebo osobní návštěvou 
pobočky. V Brně zajišťuje toto poradenství regionální 
konzultant při ICM ASK ČR.  
 

www.eurodesk.cz  
www.askcr.cz  
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ZAMĚSTNANOST A MOBILITA 

 

 
EURES 

 

Poradenská sí ť pro pracovní uplatn ění 
 

EURES je informační systém 
podporující volný pohyb 
pracovních sil po Evropě. 
Systém disponuje databází 
volných pracovních míst  
a aktuálními informacemi  
o životních a pracovních 

podmínkách ve státech EU/EHP a Švýcarsku. Síť 
EURES tvoří v Evropě cca 700 EURES poradců, kteří 
jsou na české úrovni zastoupeni 15 poradci a 
desítkami kontaktních osob na úřadech práce ve 
všech krajích České republiky.  
Služby EURES mohou využít jak jednotlivci při hledání 
pracovního místa v zahraničí, tak čeští 
zaměstnavatelé, kteří mají zájem využít výhod zásady 
volného pohybu osob a zaměstnat zahraničního 
pracovníka. Služba EURES je bezplatná. 
Poradce EURES pro Jihomoravský kraj naleznete při 
Úřadu práce Brno-město na Křenové ulici v Brně.  
 

www.eures.cz  
 
 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 

Poradenská sí ť pro podnikatele 
 
EEN zajišťuje integrované 
služby pro podporu podnikání 
a inovací především pro malé 
a střední podniky. EEN 
poskytuje služby a informace 

v jednom místě co nejblíže podnikateli Pradenská síť 
navazuje na činnost Euro Info Center  a Innovation 
Relay Center  a sdružuje v ČR desítku významných 
partnerů. Služby EEN zahrnují poradenství  
a informace v oblastech jednotného evropského trhu, 

evropské legislativy, podnikání v EU, programů EU, 
inovací či transferu technologií. EEN poskytuje pomoc 
při vyhledávání obchodních a výrobních partnerů  
a nabízí rozsáhlou databázi obchodních nabídek  
a poptávek.  V Brně naleznete síť EEN při Regionální 
hospodá řské komo ře v Brně a při Jihomoravském 
inova čním centru . 
 

www.een.cz  
www.rhkbrno.cz      www.jic.cz   

 
 
 

EURAXESS 
 

Centrum pro poradenství a pomoc zahrani čním 
výzkumník ům 

 
EURAXESS je síť 
informačních center pro 
mobilitu vědeckých  a 
výzkumných pracovníků. 
Poskytuje zahraničním 
pracovníkům pomoc  
a poradenství v souvislosti 

s jejich plánovaným pobytem v hostitelské zemi 
Evropské unie. České centrum pro mobilitu spolu  
s regionálními spolupracujícími místy vyhodnocuje 
pobyty zahraničních výzkumníků, provádí publikační  
a propagační činnost a spolupracuje s ministerstvy  
a dalšími institucemi při zajišťování pobytů. 
Má na starosti provozování a aktualizaci národního 
portálu pro mobilitu výzkumníků www.euraxess.cz.  
V Brně sídlí toto centrum při Jihomoravském centru 
pro mezinárodní mobilitu (Mezírka 1, Brno) 
 

www.euraxess.cz  
www.jcmm.cz  
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EUROPASS 
 

Poradenská a koordina ční centra pro 
transparentnost kvalifikací 

 
Národní centra 
EUROPASS koordinují 
aktivity a poskytují 
poradenství související  
s Europassem, což je 
soubor dokument ů 

zprůhledňujících dosažené vzdělání, kvalifikaci, 
schopnosti a pracovní zkušenosti jeho držitele.  
Součástmi Europassu jsou: životopis, jazykový pas, 
doklad o mobilit ě, dodatek k diplomu a dodatek  
k osv ědčení. Europass není novým certifikátem  
či cestovním pasem, ale přehledným souhrnem 
informací, které usnadňují profesní a studijní mobilitu 
občanů v rámci zemí EU. Europass je tak určen všem, 
kteří se chtějí uplatnit na evropském trhu práce nebo 
získat kvalifikaci v některé zemi EU. Pořízení 
Europassu je bezplatné. Životopis a jazykový pas si 
lze volně vyplnit on-line a vytisknout z internetu. O 
ostatní dokumenty je již třeba požádat u své příslušné 
vzdělávací (event. hostitelské) instituce či přímo 
v národním centru EUROPASS v Praze. Dodatek 
k diplomu je dnes již absolventům vydáván zcela 
automaticky společně s vysokoškolským diplomem. 
 

www.europass.cz  
 
 

YOUR EUROPE 
 

Portál o pobytu, pohybu, práci a podnikání v EU 
 
Portál Your Europe 
poskytuje vícejazyčné 
informace pro občany i firmy 
o pobytu, pohybu, práci  
a podnikání v Evropské unii. 
Má za cíl zvýšit 

informovanost ob čanů o jejich právech a dát jim 
praktické tipy o možnostech, které se jim v EU nabízí, 
a to v oblastech cestování, práce, vzdělávání, zdraví, 
nakupování, podmínek pro rodiny a dalších. Firmy  zde 
naleznou průvodce podnikáním v Evropě, který je 

provede od počátečních kroků nezbytných k založení 
podniku v EU přes informace o účetnictví, daních, 
zaměstnávání, prodeji zboží až třeba k přehledu  
o tom, jak odpovědně podnikat s ohledem na životní 
prostředí a udržitelný rozvoj. Sekce pro Firmy je dnes 
již zpracována celá v českém jazyce, sekce Občan 
ještě na řádné zpracování v českém jazyce čeká.  
 

http://ec.europa.eu/youreurope/  
 

 
 

PRÁVNÍ POMOC A OCHRANA 
 

 
SOLVIT 

 

Síť právní ochrany v oblasti vnit řního trhu 
 
SOLVIT je on-line síť 
pro řešení problémů, 
které vznikají v důsledku 

nesprávného uplatňování právních předpisů v oblasti 
vnitřního trhu orgány veřejné moci. V každém 
členském státě EU existují národní centra SOLVIT, 
která mohou pomoci při vyřizování stížností jak 
občanů, tak podnikatelů. Tvoří součást státní správy  
a jsou povinná poskytnout reálné řešení problémů  
v maximální lhůtě 10 týdnů. Své služby poskytuje 
SOLVIT bezplatně. 
Služby sítě SOLVIT sice nenaleznete přímo v Brně, 
ale právě prostřednictvím on-line portálu. Národním 
centrem pro Českou republiku je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR v Praze. 
 

www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/  
 
 

ESC 
 

Síť evropských spot řebitelských center 
 
Evropské spotřebitelské centrum 
pro ČR zdarma poskytuje informace 
o spotřebitelských právech na 
společném trhu, pomáhá 

spotřebitelům s řešením jejich přeshrani čních 
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spot řebitelských stížností a spor ů s využitím 
partnerských ESC v zahraničí, s využitím systému 
mimosoudního řešení sporů. Organizuje a účastní se 
společných projektů sítě ESC k významným 
celoevropským spotřebitelským problémům. Na 
základě svých zkušeností poskytuje Evropské komisi 
podklady, stanoviska a návrhy ke zvýšení účinnosti 
evropské legislativy v oblasti ochrany spotřebitele. 

Národním gestorem poskytujícím tuto bezplatnou 
informační službu pro spotřebitele v rámci EU je v ČR 
Česká obchodní inspekce, na jejíchž stránkách 
naleznete řadu užitečných tipů a rad, kupř. pro nákup 
zboží služeb v zemích EU či pro cestování. 
 

www.coi.cz/esc  
 

 
 

FIN-NET 
 

Síť pro mimosoudní vy řizování spor ů klient ů  
s finan čními institucemi 

 
Posláním finančního arbitra je 
zajištění rychlého, bezplatného  
a efektivního vyřizování sporů 
klientů s finančními institucemi 
(bankami, pojišťovnami, 
investičními společnostmi  

a dalšími) mimosoudní cestou v rámci EU a EHP. Jako 
takový je českým zástupcem v širší evropské síti pro 
řešení finančních sporů FIN-NET, založenou 
Evropskou komisí v roce 2001. Pokud má klient  
z jedné členské země spor s poskytovatelem 
finančních služeb z jiné členské země, finanční arbitr 
klientovi poskytne informace o postupech 
mimosoudního vyrovnání i kontakt na zodpovědného 
zástupce FINNETu v dané zemi. Finanční arbitr pro 
Českou republiku sídlí v Praze. 
 

www.finarbitr.cz  
 
 
Zdroj:  
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/network
s/index_cs.htm 
www.europa.eu  
 
 

ČR A EKONOMICKÁ SITUACE  
V EUROZÓNĚ    
 

26. 10. 2011   16.30   KJM Brno 
 

Europe Direct Brno srdečně zve všechny zájemce na 
besedu „ČR a sou časná ekonomická situace 
v zemích eurozóny a na pracovních trzích“  dne 26. 
října do Knihovny Ji řího Mahena v Brn ě.  
Vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR pan Jan 
Michal  a doc. Lubor Lacina  z MENDELU Brno budou 
hovořit o současné problematice v eurozóně,  
o budoucnosti eura či o krocích EU na podporu 
zmírnění ekonomické krize. Prostor bude dán i Vašim 
dotazům. Vstup je volný. 

Více:  www.europedirect.cz/brno  
 

KALENDÁŘ AKCÍ 
 

říjen 
 

V zajetí eura - kvíz o ceny! 

 Více info: www.kjm.cz; www.euinfo.brno.cz 

 

5. 10. 

 

EVROPA JE VÁM NA DOSAH 
- Veletrh evropských informačních sítí 
 

Moravské nám 
Brno 

Více info:  www.europedirect.cz/brno 

 

26. 10.  

 
 

ČR A SOUČASNÁ EKONOMICKÁ 
SITUACE V ZEMÍCH EUROZÓNY 
 - přednáška pro veřejnost 

16.30 h, KJM Více info:  www.europedirect.cz/brno 

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz 
 

 

EUROPE DIRECT Brno 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 
Kobližná 4, 601 50 Brno 
internet: www.europe-direct.cz 
bezplatná telefonická linka: 00 800 6 7 8 9 10 11 
 

kontaktní osoby: Michal Kiesel, Renáta Blaháková 
tel.: 542 53 21 66, fax: 542 53 21 12 
e-mail: eu.brno@kjm.cz 
 

Najdete nás zde. 

 

HLAVNÍ PARTNER 
 

Informační středisko EUROPE DIRECT Brno děkuje za 
podporu své hostitelské organizaci. 

 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.,  Kobližná 4, 601 
50 Brno 


