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Internetové odkazy

Prezident České republiky Vláda České republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR

Senát Parlamentu ČR Státní správa a samospráva Portál Justice
Informační zdroje Evropské unie Profesní komory

Dokumenty vlády (programy jednání, záznamy z jednání,
usnesení) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad průmyslového vlastnictví Obchodní věstník Česká pošta, s.p.
Český úřad zeměměřický a katastrální Nahlížení do katastru nemovitostí Národní památkový ústav
Státní pozemkový úřad Státní fond životního prostředí ČR Státní úřad inspekce práce
Devizové kurzy ČNB Česká národní banka

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví

Státní správa a samospráva

Název Přímý odkaz Rejstříky a databáze (rozcestník)
Ministerstvo financí >>> >>>
Ministerstvo průmyslu a obchodu >>>
Ministerstvo dopravy >>> >>>
Ministerstvo pro místní rozvoj >>> >>>
Ministerstvo kultury >>> >>>
Ministerstvo obrany >>>
Ministerstvo práce a sociálních věcí >>> >>>
Ministerstvo spravedlnosti >>> >>>
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy >>> >>>
Ministerstvo vnitra >>> >>>
Ministerstvo zahraničních věcí >>> >>>
Ministerstvo zdravotnictví >>> >>>
Ministerstvo zemědělství >>> >>>
Ministerstvo životního prostředí >>> >>>
Národní bezpečnostní úřad >>>
Přehled stránek obcí >>>
Portál veřejné správy >>>
Server "Státní správa" >>>
Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví >>>

Ministerstvo financí

Název Odkaz
Informační systémy využívané MF ČR >>>
ARES - ekonomické subjekty >>>
EPO - Elektornické podání >>>
Plátci spotřebních a ekologických daní >>>
Ověřování DIČ osob registrovaných v jiných členských státech EU
- na internetových stránkách Evropské komise >>>
- na příslušném útvaru MF ČR či místně příslušném finančním úřadu >>>
Finanční správa >>>
Finanční správa - Dražby finančních úřadů >>>
Zahraniční obchodní rejstříky dostupné:
- přes Obchodní rejstřík EU >>>

EPIS

https://www.hrad.cz
http://www.vlada.cz
http://www.senat.cz
https://apps.odok.cz/zvlady
https://apps.odok.cz/zvlady
http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html
https://www.uoou.cz/
http://www.upv.cz/cs.html
http://ov.ihned.cz/
https://www.ceskaposta.cz/index
http://www.cuzk.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://www.npu.cz/cs
http://www.spucr.cz/
https://www.sfzp.cz/
http://www.suip.cz/
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
http://www.cnb.cz/cs/index.html
http://www.unmz.cz
http://www.unmz.cz
http://www.mfcr.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.mdcr.cz/
https://mmr.cz/cs/Uvod
https://www.mkcr.cz/
http://www.mocr.army.cz/
http://www.mpsv.cz/cs/
http://portal.mpsv.cz/forms/
http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/verejne-rejstriky-a-registry
http://www.mvcr.cz/
http://www.mzv.cz/jnp/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index.html
http://www.mzcr.cz
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni
http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.mzp.cz/
https://www.nbu.cz/cs/
http://www.mesta.obce.cz/
http://portal.gov.cz/portal/obcan/
http://www.statnisprava.cz/
http://www.unmz.cz/urad/unmz
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/platci-sd
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
http://portal.gov.cz/portal/obcan/
http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/drazby-financnich-uradu
http://www.ebr.org/
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Plátci DPH

http://adis.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Kontakty na finanční úřady

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady

Některé  složité  internetové  odkazy  musí  být  na  této  stránce  v  otevřené  formě,  aby  byla
zachována jejich funkčnost.

Ministerstvo dopravy

Název Odkaz
Jízdní řády >>>
Dopravní zpravodajství >>>
Informační systém DOK >>>

Ministerstvo pro místní rozvoj

Název Odkaz
Územně identifikační registr >>>
Registr sčítacích obvodů >>>
Portál o veřejných zakázkách a koncesích >>>
Informační systém o veřejných zakázkách >>>

Ministerstvo kultury

Název Odkaz
Církve a náboženské společnosti >>>
Třídník obsahového zaměření >>>
Databáze periodického tisku pro veřejnost >>>
Centrální evidence sbírek muzejní povahy >>>
Adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku >>>
Adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury >>>
Adresáře příjemců povinných výtisků neperiodických publikací >>>
Památkový katalog >>>
Seznam restaurátorů >>>
Databáze uměleckých děl pocházejících z majetku holocaustu >>>

Ministerstvo spravedlnosti

Název Odkaz
Portál justice >>>

Soudy - přehled >>>
Státní zastupitelství - přehled >>>
Rejstřík trestů >>>
Obchodní rejstřík >>>
Insolvenční rejstřík >>>
Evidence znalců, tlumočníků a ústavů >>>
Přehled státních zástupců >>>

EPIS

http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
http://portal.dopravniinfo.cz/
http://cep.mdcr.cz/dok2/dokpub/dok.asp
http://www.uir.cz/
https://www.czso.cz/csu/rso/registr_scitacich_obvodu
http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana
http://www.isvz.cz/isvz/Podpora/ISVZ.aspx
https://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti-12.html
https://www.mkcr.cz/tridnik-obsahoveho-zamereni-482.html?searchString=T%C5%99%C3%ADdn%C3%ADk%20obsahov%C3%A9ho%20zam%C4%9B%C5%99en%C3%AD
https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html?searchString=Datab%C3%A1ze%20periodick%C3%A9ho%20tisku%20pro%20ve%C5%99ejnost
http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/
https://www.mkcr.cz/adresar-prijemcu-povinnych-vytisku-periodickeho-tisku-481.html?searchString=Adres%C3%A1%C5%99%20p%C5%99%C3%ADjemc%C5%AF%20povinn%C3%BDch%20v%C3%BDtisk%C5%AF%20periodick%C3%A9ho%20tisku
https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html?searchString=Adres%C3%A1%C5%99%20knihoven%20evidovan%C3%BDch%20Ministerstvem%20kultury
https://www.mkcr.cz/adresare-prijemcu-povinnych-vytisku-neperiodickych-publikaci-364.html?searchString=Adres%C3%A1%C5%99e%20p%C5%99%C3%ADjemc%C5%AF%20povinn%C3%BDch%20v%C3%BDtisk%C5%AF%20neperiodick%C3%BDch%20publikac%C3%AD
http://www.pamatkovykatalog.cz/
http://monumnet.npu.cz/restauratori/list.php
https://www.mkcr.cz/databaze-umeleckych-del-pochazejici-z-majetku-obeti-holocaustu-670.html
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/soudy.aspx
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/statnizast.aspx
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$searchform?openform
http://portal.justice.cz/Justice2/Zastupci/zastupci.html
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Přehled soudců >>>
Přehled neupotřebitelného majetku >>>

Další odkazy
Justiční akademie >>>
Institut pro kriminologii a sociální prevenci >>>
Probační a mediační služba >>>
Vězeňská služba >>>

Ministerstvo vnitra

Název Odkaz
Neplatné doklady (občanské průkazy, pasy, zbrojní průkazy...) >>>
Odcizená vozidla >>>
Pátrání po osobách >>>
Sbírka zákonů (PDF) >>>
Sbírka mezinárodních smluv (PDF) >>>
Metodické materiály ODK >>>

Ministerstvo zemědělství

Název Odkaz
Česká plemenářská inspekce >>>
Státní veterinární správa >>>
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) >>>
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) >>>
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) >>>
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský >>>
Státní pozemkový úřad >>>

Ministerstvo životního prostředí

Název Odkaz
Integrovaný registr znečišťování >>>
Vyhledávání v IRZ >>>
Seznam výrobců elektrozařízení >>>

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Název Odkaz
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR >>>
Sněmovní tisky >>>

Portál justice

Název Odkaz
Portál justice >>>

Soudy - přehled >>>
Státní zastupitelství - přehled >>>
Rejstřík trestů >>>
Obchodní rejstřík >>>
Insolvenční rejstřík >>>

EPIS

http://portal.justice.cz/Justice2/Soudci/soudci.html
http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/index.internet
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=7&j=17&k=220&d=11479
http://www.ok.cz/iksp/
https://www.pmscr.cz/
http://www.vscr.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/
http://aplikace.policie.cz/patrani-vozidla/
http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/ditevohrozeni.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx
http://eagri.cz/public/web/cpi/portal/
https://www.svscr.cz/
http://eagri.cz/public/web/szpi/
http://eagri.cz/public/web/uhul/
http://eagri.cz/public/web/uskvbl/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/
http://www.spucr.cz/
http://www.irz.cz/irz/new/
https://portal.cenia.cz/irz/
http://www.env.cz/www/reveza_1.nsf
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw
http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/soudy.aspx
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/statnizast.aspx
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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Evidence znalců, tlumočníků a ústavů >>>
Přehled státních zástupců >>>
Přehled soudců >>>
Přehled neupotřebitelného majetku >>>

Další odkazy
Justiční akademie >>>
Institut pro kriminologii a sociální prevenci >>>
Probační a mediační služba >>>
Vězeňská služba >>>

Informační zdroje Evropské unie

Název Odkaz
Informační systém pro aproximaci práva >>>
Úřední věstník Evropské unie >>>
Eur-Lex (přístup k právu ES) >>>

Další informační zdroje Evropské unie
Oficiální internetové stránky Evropské unie >>>
Euroskop (vše o vstupu České republiky do Evropské unie) >>>
Evropská komise - zastoupení v ČR >>>
Rejstřík právních předpisů Evropské unie >>>

Profesní komory

Název Odkaz Registry (seznamy)
Agrární komora ČR >>>
Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů >>>
Česká advokátní komora >>> >>>
Česká komora architektů >>> >>>
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě >>> >>>
Česká komora klasické homeopatie >>>
Česká komora odhadců majetku >>>
Česká lékárnická komora >>> >>>
Česká lékařská komora >>> >>>
Exekutorská komora >>> >>>
Hospodářská komora ČR >>>
Komora auditorů ČR >>> >>>
Komora certifikovaných účetních >>> >>>
Komora daňových poradců ČR >>> >>>
Komora patentových zástupců ČR >>> >>>
Asociace českých pojišťovacích makléřů >>> >>>
Komora soudních tlumočníků ČR >>>
Komora soudních znalců ČR >>> >>>
Komora veterinárních lékařů ČR >>>
Notářská komora ČR >>> >>>
Profesní komora požární ochrany >>> >>>
Soudcovská unie ČR >>>

EPIS

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$searchform?openform
http://portal.justice.cz/Justice2/Zastupci/zastupci.html
http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/soudci.html
http://datalot.justice.cz/justice/prodej.nsf/index.internet
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=7&j=17&k=220&d=11479
http://www.ok.cz/iksp/
https://www.pmscr.cz/
http://www.vscr.cz/
https://isap.vlada.cz/homepage.nsf/esduvod3
http://publications.europa.eu/cs/web/about-us/who-we-are
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
https://europa.eu/european-union/index_cs
http://www.euroskop.cz
http://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html?locale=cs
http://www.agrocr.cz/
http://www.afiz.cz/index.php
http://www.cak.cz/
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=326
https://www.cka.cz/cs
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu
http://www.ckait.cz/
http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby
http://www.homeopathy.cz/
http://www.ckom.cz/index.php/ckom
http://www.lekarnici.cz/
http://www.lekarnici.cz/pro-verejnost/seznam-lekaren.aspx
http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html
http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html?do[list]=1
http://www.ekcr.cz/
http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.php&w=
http://www.komora.cz
http://www.kacr.cz/
http://www.kacr.cz/vyber-auditora
http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory
http://www.komora-ucetnich.cz/cze/seznamy/clenove-komory
https://www.kdpcr.cz/
https://www.kdpcr.cz/seznam-danovych-poradcu
http://www.patzastupci.cz/
http://www.patzastupci.cz/seznam-patentovych-zastupcu/?sort=name
http://www.acpm.cz/
http://www.acpm.cz/index.php?action=section&id=1435
http://www.kstcr.cz/cz
http://www.kszcr.cz/
http://www.kszcr.cz/prehled-znalcu.html?fulltext=seznam&hledat=hledat
http://www.vetkom.cz/
https://www.nkcr.cz/
https://www.nkcr.cz/seznam-notaru
http://www.komora-po.cz/
http://www.komora-po.cz/clenove
http://www.soudci.cz/Default.aspx
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