
Knihovna – informační centrum obce (on-line zdroje ve veřejné knihovně)  

Opakování vyhledávaní na internetu:  
katalogy, fulltextové vyhledávače  
české portály (Seznam, Atlas, Centrum), jyxo, Google  
strategie vyhledávání  
pokročilé vyhledávání  

Software (viz volně šiřitelné programy pro knihovny 
(http://www.cbvk.cz/programy_pro_knihovny/))  
prohlížeče (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera...)  
FTP  
Adobe Acrobat Reader (pro formát pdf)  
Open Office  
Antivirové programy!!!  

Vzdělávání:  

Portál atlas školství:  
http://www.atlasskol.cz/  
Ministerstvo školství:  
http://www.msmt.cz/ (např. organizace školního roku - termíny prázdnin, státní maturiry, 
rejstřík škol)  
Jižní Čechy:  
http://www.kraj-jihocesky.cz/ (linky Krajský úřad – Odbor školství)  
SCIO  
http://www.scio.cz/  

Občan a stát – veřejná správa:  

Adresy a kontakty na vládní a státní instituce, rejstříky, vzory formulářů:  
Státní správa (http://www.statnisprava.cz/)  
Seznam – Instituce  

Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/ 
- adresář orgánů státní správy a samosprávy 
- zákony 
- životní situace 
- podání 
- užitečné odkazy  

Ministerstvo vnitra ČR:  
http://www.mvcr.cz/ menu Služby pro veřejnost: Rady a služby 
- Občan na úřadě (životní situace) 
- platné a neplatné osobní doklady (občanské průkazy) 
- informace pro cizince 
Sbírka zákonů (menu Legislativa)  

 



Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:  
http://www.mpsv.cz/ 
- rodina 
- zaměstnanost 
- sociální služby 
- formuláře státní sociální podpory s možností vyplnění 
(buď link nebo http://forms.mpsv.cz/sspforms/  

Ministerstvo financí ČR:  
http://www.mfcr.cz/ 
- daně: link Finanční sektor – Daně a cla – Daně 
- tiskopisy ke stažení (formuláře) 
Česká daňová správa - informace + daňové tiskopisy  

Formuláře:  
http://www.form.cz/  
http://www.danovapriznani.cz/  
http://www.sfinance.cz/  

Veřejná správa:  
Veřejná správa on-line  
http://www.obce.cz/  
Města a obce ČR (zejména u menších obcí nebývají kontakty výjimkou statistických 
údajůaktualizované)  
http://mesta.obce.cz  

Weby magistrátů a obecních úřadů - na všech by dnes měla být v provozu elektronická 
podatelna:  
např. web magistrátu ČB:  
http://www.c-budejovice.cz/cz  

Web Jihočeského kraje:  
http://www.kraj-jihocesky.cz/  

Vláda a parlament:  
http://www.vlada.cz/ - vláda ČR  
http://www.psp.cz/ - poslanecká sněmovna parlamentu ČR  
http://www.senat.cz/ - senát parlamentu ČR  

Elektronický podpis:  
Přehled a základní informace na webu Ministerstva informatiky 
http://www.mvcr.cz/clanek/elektronicky-podpis.aspx  
http://www.ica.cz/- I. certifikační agentura  
http://qca.postsignum.cz/ - Česká pošta  
https://www.eidentity.cz/ - eIdentity  

  



Rejstříky:   
Přehled rejstříků viz web Státní správa:  
http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/rejstriky  

Obchodní rejstřík:  
http://www.obchodnirejstrik.cz/  
http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx 

Živnostenský rejstřík:  
http://www.zivnostenskyrejstrik.cz/  

Katastr nemovitostí:  
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
- nahlížení do katastru nemovitostí, plný přístup jen pro registrované  

Digitalizované matriky, kroniky atd. z jižních Čech:  
Digitální archiv http://digi.ceskearchivy.cz/  

Evropská unie:  
http://ec.europa.eu/eurostat - statistické údaje o EU  
http://europa.eu/index_cs.htm  
http://www.euroskop.cz  
http://www.europedirect.cz/ceskebudejovice - evropské informační středisko Jihočeský kraj  

Pracovní příležitosti:  
http://portal.mpsv.cz/sz integrovaný portál ministerstva práce a sociálních věcí  

http://www.prace.cz  
http://www.job.cz/  
http://www.jobstone.cz/  
http://jobdnes.idnes.cz/  
http://www.dobraprace.cz/  
http://www.cvmarket.cz/  
http://www.jobpilot.cz/  

http://portal.mpsv.cz/eures/ MPSV – hledání práce v zahraničí + vzory životopisů pro různé 
země atd.  

Finance:  
http://www.sfinance.cz/ - kurzy 
- finanční kalkulačky 
- přehled fin. institucí (link Seznamy institucí)  
http://www.penize.cz/ 
- poradenství, životní situace  

Podnikání: 
http://www.centralniadresa.cz - veřejné zakázky  
http://www.businessinfo.cz/  



Statistika: 
http://www.czso.cz/ - český statistický úřad 
Porovnání mezd a kupní síly od roku 1985 
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/kolik_jsem_si_mohl_koupit  

Projekty - kultura, lokální akce:   
http://www.rera.cz - RERA (dispoziční fond)  
http://www.proculture.cz - Linky na nadace, které podporují malé projekty, jednotlivce, akce 
atd.  
http://visk.nkp.cz/ VISK - veřejné informační služby knihoven  
http://www.kraj-jihocesky.cz/ - web Jihočeského kraje, link Granty, Fondy EU  

Kulturní akce:   
http://www.novinky.cz/kultura/prehled/ - přehled kulturní akcí z celé republiky  
http://kultura.sms.cz/ - programy kulturních akcí z celé ČR, TV program...  

Filmová databáze:  
http://fdb.cz/  

Zpravodajství:   
http://idnes.cz  
http://novinky.cz  
http://lidovky.cz  
http://denik.cz  
http://ceskenoviny.cz  
http://aktualne.cz  

http://www.cnn.com/  

On-line rádia 
http://www.rozhlas.cz/audio/vysilani?sector=2 - Český rozhlas 
http://www.play.cz/ - přehled českých i světových stanic  

On-line TV 
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/ - Česká televize, včetně archívu některých pořadů  
http://www.tn.cz -TV Nova 
http://www.iprima.cz -TV Prima 
http://tv.1web.cz - odkazy na české TV na internetu 
http://myp2p.eu/ - TV ze světa, sportovní přenosy  

Videa:  
http://www.youtube.com/ nově též http://cz.youtube.com/ - YouTube (videa "všeho druhu")  
http://www.stream.cz - Stream.cz  

Počasí:  
Např. Seznam (Novinky) – Počasí – předpověď pro ČR  
http://www.meteopress.cz/ - Meteopress  
http://www.chmi.cz/ - Český hydrometeorologický ústav, včetně satelitních snímků, stavy řek 
atd.  
http://wwwa.accuweather.com/ - počasí všude ve světě  



Telefonní seznamy:  
http://www.zlatestranky.cz/- Zlaté stránky  

http://telefonny.zoznam.sk/ - Slovensko  
http://www.infobel.com/teldir/ - seznamy z celého světa  

Slovníky: 
Seznam – slovníky (http://slovnik.seznam.cz/) 
SMS - slovníky (http://slovniky.sms.cz/) 
"Slovníkové rozhraní" pro řadu jazyků" (http://www.foreignword.com/)  
Caramba "Slovníkové rozhraní" (http://www.caramba.cz/page.php?PgID=128)  

http://dictionary.reference.com/ - výkladový anglický slovník  
http://www.m-w.com/dictionary.htm  

Překladače:  
http://translation.langenberg.com/  
http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html  

Encyklopedie:  
http://www.wikipedia.org/ - obsahuje i českou verzi  

Cestování - seznamy odkazů:  
Google - Adresář - Volný čas - Cestování  
Seznam - cestování  

Jízdní řády:  
http://jizdnirady.idnes.cz/  
http://www.odjezdy.cz/indexcz.php - jízdní řády pro celou Evropu  

Letenky:  
http://www.letuska.cz/  
http://letenky.stylove.com/ oslovuje také letušku  
http://www.sletenky.cz/  
http://www.letenky.cz/  

Itinerá ře a mapy:  
http://www.mapy.cz/  
http://mapy.atlas.cz/  
http://mapy.idnes.cz  
http://www.skoda-auto.com/cze/  

Průvodci:  
např. Google adresář – Recreation – Travel - Guides and Directories 
(http://www.google.com/Top/Recreation/Travel/Guides_and_Directories)  
http://wikitravel.org/en/Main_Page/  

  



Web kamery:  
http://www.worldlive.cz/  
http://www.earthcam.com/  
http://www.camcentral.com/  

Ubytování:  

V ČR (např. Seznam - Cestování - Ubytovací služby)  
http://www.ubytovanivcr.cz/  
http://www.cestuji.cz/ (link Ubytování - databáze ubytovacích zařízení)  
http://www.penziony.cz/ - penziony  
http://www.hotel-ubytovani.com/Dovolena.aspx - hotely a penziony  
http://www.chalupyachaty.cz/ - chaty a chalupy  
http://www.kempycr.cz/, http://www.dokempu.cz/ - kempy  

http://www.travellerspoint.com/budget-accommodation-en-re-2.html - levné ubytování v 
Evropě  
http://travel.hotels-and-discounts.com/ hotely po celém světě  
http://www.besthotel.com/  
http://www.hostelsclub.com/ - hostely  
http://www.europe-camping-guide.com/ kempy v Evropě  

Cestovní kanceláře:  
Seznam - Cestování - Cestovní kanceláře  
Seznam – Cestování – On-line vyhledávače zájezdů  

Internet (freemaily, webhosting, komunikace):  
Freemaily:  
Portály (Seznam, Atlas, Centrum)  

Webhosting:  
Přehled např. na http://free.hostingy.cz/  
Přehled např. na http://www.hostingy.cz/webhosting-zdarma//  
Např. http://www.webzdarma.cz/  

Chat, ICQ  
Možnost vyzkoušet si chatování: Opět např. na Seznamu – po přihlášení do e-mailu  
http://xchat.cz  
http://www.icq.com/, česky na Atlasu  

Další možnosti komunikace pře internet:  
http://www.skype.com/ Skype - text, hlas i video, levné telefonování  
VOIP telefonie - levně (někdy i zdarma) na pevné i mobilní telefony 
http://www.lowratevoip.com/en/index.html  

SMS a mobily  
http://sms.cz/  



Nadace a neziskové organizace:  
http://www.neziskovky.cz/ - informace, databáze neziskových organizací, databáze finančních 
zdrojů  

Nakupování na interentu:  
http://obchody.atlas.cz/  
http://www.vltava.cz/  

Trocha knížek:  
http://www.ceskeknihy.cz/ -České knihy, databáze vydaných knih  
http://www.knihovnice.cz/ - literární portál  
http://www.czlit.cz/ - literární portál  
http://www.jihoceskaliteratura.cz/ - literární portál  
http://www.ceska-poezie.cz/cek/ - česká poezie 19. století  
http://kohoutikriz.org Kohoutí kříž - šumavští německy píšící autoři  
http://ld.johanesville.net/ - Literární doupě  
http://www.v-art.cz/ - Prácheňské rezonance  
http://www.gutenberg.org/ - Projekt Gutenberg  
http://www.mutopiaproject.org/ - Projekt Mutopia  
http://books.google.com/ - Google Books  

Ivo Kareš, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích  

 


