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aČr – armáda České republiky
aFr – odbor států subsaharské afriky /Mzv Čr/
aMo – asociace pro mezinárodní politiku
aQiM – alQaeda in the islamic Maghreb (al-Káida v islámském Maghrebu)
arrc – allied rapid reaction corps (Spojenecký sbor rychlé reakce)
asek – aktualizace státní energetické koncepce /Čr/
aseM – asiaeurope Meeting (Asijsko-evropské setkání)
B2B – Business to Business
B3 – pobaltské státy /litva, lotyšsko, estonsko/
BG – Battle Group (bojová skupina)
Bis – Bezpečnostní informační služba
BMatt – British Military advisory and training team (Britský vojenský poradní 

a výcvikový tým)
Bric – Brazílie, rusko, indie, Čína
Bric(s) – Brazílie, rusko, indie, Čína, Jižní afrika
cBrn – chemical, Biological, radiological, nuclear (chemické, biologické, jaderné 

prostředky)
ceepUs – central european exchange programme for University studies (Středo-

evropský výměnný program pro vysoké školy)
ceF – connecting europe Facility (Nástroj pro propojení Evropy)
ceFres – centre français de recherche en sciences sociales /francouzský ústav pro 

výzkum ve společenských vědách/
cern – conseil européen pour la recherche nucléaire (Evropská organizace pro ja-

derný výzkum)
cDUcsU – christlich Demokratische partei/christlichsoziale Union (Křesťansko-

-demokratická strana/Křesťansko-sociální unie /srn/)
cia – central intelligence agency (Ústřední zpravodajská služba /Usa/)
cohoM – Working party on human rights (Pracovní skupina Rady EU pro lidská 

práva)
coJUr – council Working Group of public international law (Pracovní skupina pro 

mezinárodní právo veřejné)
coreper – comité des représentants permanents (Výbor stálých zástupců)
csDp – common security and Defence policy (Společná bezpečnostní a obranná 

politika)
cvvM – centrum pro výzkum veřejného mínění
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Čc – Česká centra
ČČk – Český červený kříž
ČeB – Česká exportní banka
Čeps – České energetická přenosová soustava
Čez – České energetické závody
Člr – Čínská lidová republika
ČnB – Česká národní banka
Čr – Česká republika
Čra – Česká rozvojová agentura
ČsFr – Česká a slovenská Federativní republika
ČssD – Česká strana sociálně demokratická
ČsÚ – Český statistický úřad
Čtk – Česká tisková kancelář
ČvUt – České vysoké učení technické /praha/
Čzp – česká zahraniční politika
Dac – Development assistance committee (Výbor pro rozvojovou pomoc /oecD/)
DDa – Doha Development agenda (Rozvojová agenda z Dauhá)
DeMas – asociace českých neziskových organizací působících v oblasti demokra-

tizace, podpory občanské společnosti a lidských práv ve světě
Dph – daň z přidané hodnoty
Dv – Dálný východ
eap – eastern partneship (Východní partnerství)
eapic – eastern partnership integration and cooperation (Program Východního part-

nerství pro integraci a spolupráci)
eBa – european Banking authority (Evropský orgán pro bankovnictví)
eBor – evropská banka pro obnovu a rozvoj
eBrD – european Bank for reconstruction and Development (Evropská banka pro 

obnovu a rozvoj)
ecB – european central Bank (Evropská centrální banka)
ecFr – european council on Foreign relations (Evropské centrum pro zahraniční 

politiku)
ecoFin – economic and Financial affairs council (Rada EU pro ekonomické a fi-

nanční záležitosti)
ecr – european conservatives and reformists Group (Evropští konzervativci a re-

formisté)
eDF – european Development Fund (Evropský rozvojový fond)
eFsF – european Financial stability Facility (Evropský nástroj finanční stability)
eGap – exportní garanční a pojišťovací, a.s.
ek – evropská komise
eMU – evropská měnová unie
ensreG – european nuclear safety regulators (Sdružení evropských regulačních 

orgánů pro jadernou bezpečnost)
ep – evropský parlament
epp – european people’s party (Evropská lidová strana)
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eph – energetický a průmyslový holding
eps – evropská politika sousedství
esM – european stability Mechanism (Evropský stabilizační mechanismus)
esva – european external action service (Evropská služba vnější akce)
eU – evropská unie
eU althea – mírová operace eU v Bosně a hercegovině
eUnavForatalanta – european Union naval Force somalia (Námořní vojen-

ská operace EU /somálsko/)
eU tM – european Union training Mission (Výcvikové mise EU /Mali/)
eUr – euro
Fao – Food and agriculture organization (Organizace pro výživu a zemědělství)
Fors – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Gac – General affairs council (Rada pro všeobecné záležitosti /eU/)
hDp – hrubý domácí produkt
hMU – hospodářská a měnová unie
hnD – hrubý národní důchod
iBrD – international Bank for reconstruction and Development (Mezinárodní banka 

pro obnovu a rozvoj)
iea – international energy agency (Mezinárodní agentura pro atomovou energii)
iiB – international investment Banka (Mezinárodní investiční banka)
ikl – ingolstadt–kralupy nad vltavou–litvínov /ropovod ingolstadt, zkratka podle 

jeho trasy/
isaF – international security assistance Force (Mezinárodní bezpečnostní podpůrné 

síly)
itGi – interconnector turkey–Greece–italy (propojení Turecko–Řecko–Itálie /ply-

novod/)
Jar – Jihoafrická republika
Je – jaderná elektrárna
Jess – Jaderná energetická společnost slovenska
Jete – jaderná elektrárna temelín
kas – konradadenauerstiftung (Nadace Konrada Adenauera)
kDUČsl – křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová
kFor – kosovo Force (Síly pro Kosovo)
klDr – korejská lidově demokratická republika
ksap – kancelář strategických analýz a plánování /Mzv Čr/
ksČM – komunistická strana Čech a Moravy
las – league of arab states (Liga arabských států)
lDs – least Developed states (nejméně rozvinuté země)
lnG – liquefied natural Gas (zkapalněný zemní plyn)
loM – letecké opravny Malešice
lptp – odbor lidských práv a transformační politiky /Ministerstvo zahraničních věcí 

Čr/
Maae – Mezinárodní agentura pro atomovou energii
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Matc – Multinational air training centre (Mnohonárodní centrum pro letecký vý-
cvik)

MeDevac – zkr. Medical evacuation (Program humanitárních evakuací zdravotně 
postižených obyvatel)

MF – Ministerstvo financí Čr
MFo – Multinational Force and observers (Mnohonárodní síly a pozorovatelé /sinaj/)
MMF – Mezinárodní měnový fond
Mo – Ministerstvo obrany Čr
Mpo – Ministerstvo průmyslu a obchodu Čr
MvF – Mezinárodní visegrádský fond
Ms – Ministerstvo spravedlnosti Čr
MŠMt – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čr
Mv – Ministerstvo vnitra Čr
Mzd – Ministerstvo zdravotnictví Čr
Mze – Ministerstvo zemědělství Čr
Mzv – Ministerstvo zahraničních věcí Čr
naMsa – nato Maintenance and supply agency (Agentura NATO pro údržbu 

a dodávky)
nato – north atlantic treaty organisation (Organizace Severoatlantické smlouvy)
nerv – národní ekonomická rada vlády
nGo – nongovernmental organisation (nevládní organizace)
nkÚ – nejvyšší kontrolní úřad
oas – odbor amerických států /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
oBp – odbor bezpečnostní politiky /Ministerstvo zahraničních věcí Čr/
oBse – organizace pro bezpečnost a spolupráci v evropě
oDs – občanská demokratická strana
oecD – organization for economic cooperation and Development (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj)
oecD Dac – oecD Development assistance committee (Výbor OECD pro roz-

vojovou pomoc)
ohchr – office of the United nations high commissioner for human rights (Úřad 

vysoké komisařky OSN pro lidská práva)
op – platforma obywatelska (Občanská platforma /politická strana v polsku/)
ors – odbor rozvojové politiky a humanitární pomoci /Ministerstvo zahraničních 

věcí Čr/
osn – organizace spojených národů
oze – obnovitelné zdroje energie
pnr – passenger name record (Jmenná evidence cestujících)
ppzrs – platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
prt – provinční rekonstrukční tým
ps – parti socialiste (Socialistická strana /Francie/)
psp Čr – poslanecká sněmovna parlamentu Čr
pzi – přímé zahraničí investice
r2p – responsibily to protect (Odpovědnost za ochranu)
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raF – royal air Force (Královské letectvo /velká Británie/)
rB osn – rada bezpečnosti osn
resareas – the cooperation network for research of the noneuropean areas 

(Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí)
rF – ruská federace
rFe/rl – radio Free europe / radio liberty (Svobodná Evropa)
rpG – rocketpropelled Grenade (ruční protitankový granátomet)
s & D – Group of the progressive alliance of socialists and Democrats (Pokrokové 

spojenectví socialistů a demokratů /evropský parlament/)
sB – světová banka
sBop – společná bezpečnostní a obranná politika
sDeU – soudní dvůr evropské unie
sDGs – sustainable Development Goals (cíle udržitelného rozvoje)
sek – státní energetické koncepce /Čr/
snc – syrian national council (Syrská národní rada)
sns – společenství nezávislých států
spoz – strana práv občanů – zemanovci
srn – spolková republika německo
szBp – společná zahraniční a bezpečnostní politika
tal – transalpinský ropovod
tap – trans adriatic pipeline (Transjadranský plynovod)
tanap – transanatolian Gas pipeline (Transanatolský plynovod /ázerbájdžán–

turecko/)
tent – transeuropean transport networks (Transevropská dopravní síť)
ttip – transatlantic trade and investment partnership (Transatlantická dohoda o ob-

chodu a investicích)
Uk – Univerzita karlova
ÚMv – Ústav mezinárodních vztahů
UnDp – United nations Development programme (Program OSN pro rozvoj)
Unesco – United nations educational, scientific and cultural organisation (Orga-

nizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu)
UniceF – United nations children’s Fund (Dětský fond OSN)
Unhrc – Un human rights council (Rada pro lidská práva OSN)
UniDo – United nations industrial Development organization (Organizace OSN 

pro průmyslový rozvoj)
UnrWa – United nations relief and Works agency for palestine refugees in the 

near east (Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě)
UnsMis – the United nations supervision Mission in syria (Pozorovatelská mise 

OSN v Sýrii)
Úohs – Úřad na ochranu hospodářské soutěže
Úooz – Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
Upr – Universal periodic review (univerzální periodický přezkum)
Usa – spojené státy americké
UsD – americký dolar
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v4 – visegrádská čtyřka /skupina/
vev – vnější ekonomické vztahy
vp – východní partnerství
vs osn – valné shromáždění organizace spojených národů
vŠe – vysoká škola ekonomická /praha/
vUt – vysoké učení technické /Brno/
vv – věci veřejné
WaG – West–austria–Gasleitung /plynovod, zkratka podle jeho trasy/
WFp – World Food programme (Světový potravinový program)
Who – World health organisation (Světová zdravotnická organizace)
Wto – World trade organization (Světová obchodní organizace)
zanUpF – zimbabwe african national Union – patriotic Front (Zimbabwská af-

rická národní unie – Vlastenecká fronta)
zav – zahraniční výbor poslanecké sněmovny pČr
zhn – zbraně hromadného ničení
zrs – zahraniční rozvojová spolupráce
zÚ – zastupitelský úřad /ambasáda/


