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seznam zkratek 

acp – the african, caribbean and pacific Group of states (Skupina afrických, karibských a ti‑
chomořských států)

aČr – armáda České republiky
ai – amnesty international
akČr – asociace krajů Čr
alF – anna lindh euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between cultures (Na‑

dace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří)
aop – asociace obranného průmyslu
apeM – l’assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (Parlamentní shromáždění EU-

Středomoří)
asean – association of southeast asian nations (Sdružení zemí jihovýchodní Asie)
aseM – asia-europe Meeting (Asijsko-evropské setkání)
Bis – Bezpečnostní informační služba
BMatt – British Military advisory and training team for central and east europe (Britský 

vojenský poradenský a výcvikový tým pro střední a východní Evropu)
Brs – Bezpečnostní rada státu
Bva – odbor států Blízkého východu a afriky /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
BzÖ – Bündnis zukunft Österreich (Spolek pro budoucnost Rakouska)
cDU – christlich Demokratische partei (Křesťansko-demokratická strana /srn/)
ceBre – czech Business representation to the eU (Česká podnikatelská reprezentace při EU)
ceep – centre européen des entreprises à participation publique (Evropské centrum podniků 

veřejného sektoru)
ceFres – centre français de recherche en sciences sociales (Francouzský ústav pro výzkum 

ve společenských vědách)
ceMr – council of european Municipalities and regions (Rada evropských obcí a regionů)
ci – czechinvest /agentura pro podporu podnikání a investic/
coaFr – correspondance africa (Pracovní skupina pro subsaharskou Afriku)
coarM – correspondae conventional arms export (Pracovní skupina pro vývoz konvenč‑

ních zbraní)
coMaG – correspondence Mahgreb-Mashrek (Pracovní skupina pro Maghreb-Mašrek)
coMeD – correspondence Mediterranean (Pracovní skupina pro Středomoří-barcelonský 

proces)
coMeM – correspondence Middle east, Gulf (Pracovní skupina pro Blízký východ a Per‑

ský záliv)
coMep – correspondence Middle east peace process (Pracovní skupina pro mírový proces 

na Blízkém východě)
cops – comitté politique et de sécurité (Politicko-bezpečnostní výbor) viz psc
coreper – comité des représentants permanents (Výbor stálých zástupců)
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coreper ii – comité des représentants permanents ii (Výbor stálých zástupců II)
coreU – correspondence européenne /komunikačné síť eU mezi členskými státy a komisí 

pro spolupráci v oblasti zahraniční politiky/
cosac – conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européen-

nes des parlements de l’Union européenne (Konference evropských výborů parlamentů)
csU – christlich-soziale Union (Křesťansko-sociální unie /srn/)
ct – czechtrade /Česká agentura na podporu obchodu/
cvvM – centrum pro výzkum veřejného mínění
ČeB – Česká exportní banka
ČMkos – Českomoravská komora odborových svazů
ČnB – Česká národní banka
Čr – Česká republika
ČssD – Česká strana sociálně demokratická
ČsÚ – Český statistický úřad
Čtk – Česká tisková kancelář
DGciD – Direction général de la coopération internationale et du développement (Generální 

ředitelství pro oblast mezinárodní spolupráce a rozvoje)
DGp – Defence Group on proliferation (Vyšší obranná skupina)
Dv – Dálný východ
eacp - euro-atlantic partnership council (Rada Euroatlantického partnerství)
eBop – evropská bezpečnostní a obranná politika
eBrD – the european Bank for reconstruction and Development (Evropská banka pro ob‑

novu a rozvoj)
ecosoc – european economic and social commitee (Evropský hospodářský a sociální výbor)
eD – ekonomická diplomacie
eDeM – european Defense equipment Market (Evropský trh s obranným materiálem)
eGap – exportní garanční a pojišťovací, a.s.
eiB – european investment Bank (Evropská investiční banka)
ek – evropská komise
enp – european neighbourhood policy (Evropská politika sousedství)
enp+ – european neighbourhood policy+ (posílená Evropská politika sousedství)
enpi – european neighbourhood and partnership instrument (Instrument sousedství a part‑

nerství EU)
ep – evropský parlament
erDF – european regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
erM ii – exchange rate Mechanism ii (Mechanismus směnných kurzů II)
es – evropská společenství
esDp – european security and Defence policy (Evropská bezpečnostní a obranná politika)
etUc – european trade Union confederation (Evropská odborová konfederace)
eU – evropská unie
eUFor - european Union Force (Mírové síly Evropské unie)
eUGa – odbor pro všeobecné záležitosti eU /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
eUMc - european Monitoring centre on racism amd xenophobia (Evropské středisko pro 

sledování rasismu a xenofobie)
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eUnic – european Union national institutes for culture (Kulturní instituty zemí Evropské 
unie)

eUpM - european Union police Mission (Policejní mise EU)
eUpo – odbor politik eU /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
eUpol – eU police Mission (Policejní mise Evropské unie)
eUpol copps - eU police Mission for the palestinian territories (Policejní mise EU na pa‑

lestinském území)
eUpol-UnMik – eU police Mission-United nations Mission in kosovo (Policejní mise Ev‑

ropské unie-Mise Spojených národů v Kosovu)
euromed – euro-Mediterranean partnership (Euro-středomořské partnerství
eÚs – evropská ústavní smlouva
FČok – Francouzsko-česká obchodní komora
FDp – Freie Demokratische partei (Svobodná demokratická strana /srn/)
Fors – České fórum pro rozvojovou spolupráci
FpÖ – Freiheitliche partei Österreichs (Svobodomyslná strana Rakouska)
G8 – Group 8 (Skupina osmi)
Gaerc – General affairs and external relations council (Rada pro všeobecné záležitosti 

a vnější vztahy)
GaFta – Great arab Free trade area (Velká oblast arabského volného obchodu )
GBMD – Ground-Based Missile Defense (Pozemní prvky systému raketové obrany)
Gcc – Gulf cooperation council (Rada pro spolupráci zemí Zálivu)
Gk – generální konzulát
Gsp – Generalized system of preferences (Systém všeobecných preferencí)
GUaM – the GUaM organization for Democracy and economic Development (GUAM – 

Organizace pro demokracii a hospodářský vývoj)
hDp – hrubý domácí produkt
hk – hospodářská komora
icDc – international committee for Democracy in cuba (Mezinárodní výbor pro demokra‑

cii na Kubě)
isaF – international security assistance Force (Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly)
Jaspers – Joint assistance in supporting projects in european regions (Společná pomoc na 

podporu projektů v evropských regionech)
Je – jaderná elektrárna
Jete – Jaderná elektrárna temelín
kDU-Čsl – křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
kFor – kosovo Force (Síly pro Kosovo)
klDr – korejská lidově demokratická republika
kpr – kancelář prezidenta republiky
ksČM – komunistická strana Čech a Moravy
kvr – koalice pro vízovou rovnoprávnost
lptp – odbor lidských práv a transformační politiky /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
Maae – Mezinárodní agentura pro atomovou energii
MDa – Missile Defense agency (Úřad pro raketovou obranu /Usa/)
MeDa – Mediterranean assistence (Program středomořské pomoci MEDA)
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Mepco – Mezinárodní poradenské centrum obcí
Mer – Movement for european reform (Hnutí za evropskou reformu)
MF – Ministerstvo financí Čr
Mi – Ministerstvo informatiky Čr
MnD-se – Multinational Division – south east (Mnohonárodní divize – jihovýhod)
MnF-i Multinational Force-iraq (Mnohonárodní bojové síly – Irák)
Mo – Ministerstvo obrany Čr
Mpo – Ministerstvo průmyslu a obchodu Čr
Msp – malé a střední podniky
Mts – Mezinárodní trestní soud
Mvez – Místopředseda vlády pro evropské záležitosti
Mzv – Ministerstvo zahraničních věcí Čr
MŽp – Ministerstvo životního prostředí Čr
nac – north atlantic council (Severoatlantická rada)
nato – north atlantic treaty organisation (Organizace Severoatlantické smlouvy)
nato isaF – international security assistance Force (Mezinárodní síly napomáhající zajiště-

 ní bezpečnosti)
nBÚ – národní bezpečnostní úřad
nGo – non-governmental organisation (nevládní organizace)
nepaD – new partnership for africa°s Development (Nové partnerství pro rozvoj Afriky)
oBse – organizace pro bezpečnost a spolupráci v evropě
oDev – odbor dvoustranných ekonomických vztahů /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
oDs – občanská demokratická strana
oecD – organization for economic co-operation and Development (Organizace pro hospo‑

dářskou spolupráci a rozvoj)
oeÚ – obchodně ekonomický úsek zastupitelského úřadu
oiF – organisation internationale de la Francophonie (Mezinárodní organizace Frankofonie)
okkp – odbor pro krajany, kulturu a prezentaci /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
okvzp – odbor kulturních a krajanských vztahů a zahraniční prezentace /Ministerstvo za-

hraničních věcí Čr/
op – operační program
opcW – organization for the prohibitions of chemical Weapons (Organizace pro zákaz che‑

mických zbraní)
ose – odbor států střední evropy /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
osn – organizace spojených národů
Övp – Österreichische volkspartei (Rakouská lidová strana)
pes – party of european socialists (Strana sociálních demokratů (evropský parlament/)
pis – prawo i sprawiedliwość (Právo a spravedlnost /polsko/)
pres – sekretariát pro přípravu předsednictví /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
prt – provinční rekonstrukční tým
psc – political and security committee (Politicko-bezpečnostní výbor) viz cops
psp Čr – poslanecká sněmovna parlamentu Čr
pzi – přímé zahraniční investice
Qip – Quick impact projects (Projekty rychlého dopadu)
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rB osn – rada bezpečnosti osn
rFe/rl – radio Free europe / radio liberty (Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda)
rhsD – rada pro hospodářskou a sociální dohodu
rks – resortní koordinační skupina
rs – reformní smlouva
sae – sjednocené arabské emiráty
sis – schengenský informační systém
sM – stálá mise
sMo – svaz měst a obcí
sns – společenství nezávislých států
soFa – status of Forces agreement (Dohoda o postavení jednotek /nato/)
sop – společná obchodní politika eU
sops – sekce obranné politiky a strategie /Ministerstvo obrany Čr/
sp Čr – svaz průmyslu a dopravy Čr
spD – sozialdemokratische partei Deutschlands (Sociálně-demokratická strana Německa)
spÖ – sozialdemokratischen partei Österreichs (Sociálnědemokratická strana Rakouska)
sr – slovenská republika
srn – spolková republika německo
sÚe – smlouva o Ústavě pro evropu
sz – stálé zastoupení
szBp – společná zahraniční a bezpečnostní politik szp – společná zemědělská politika
Šos – Šanghajská organizace pro spolupráci
UeapMe – Union européenne de l’artisanat et des petites et Moyennes entreprises (Evrop‑

ská asociace řemesel a malých a středních podniků)
ÚMvez – Úřad místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
Unesco – United nations educational, scientific and cultural organisation (Organizace 

Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu)
Unice – Union des industries des pays de la communauté européenne (Unie průmyslu Ev‑

ropského společenství)
Us-DeU – Unie svobody-Demokratická unie
Úv – Úřad vlády
v4 – visegrádská čtyřka /skupina/
v-eU – výbor pro evropskou unii
vB – velká Británie /spojené království velké Británie a severního irska/
vev – vnější ekonomické vztahy
vez – výbor pro evropské záležitosti /poslanecká sněmovna pČr/
vr – výbor regionů
vÚsc – vyšší územně-správní celky
vzvoB – výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, /senát pČr/
Wto – World trade organization (Světová obchodní organizace)
xBs – x-Based radar (Radarová stanice působící v pásmu X)
zp – zahraniční politika
zÚ – zastupitelský úřad /ambasáda/
zv – zahraniční výbor /poslanecká sněmovna pČr/


