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1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

whistleblowing

0431 politický život a bezpečnost veřejnosti

c_39046afb

transatlantické vztahy

0806 mezinárodní politika

c_47ea173d

po studené válce

0816 mezinárodní rovnováha

c_4e75f061

informační válka

0816 mezinárodní rovnováha

c_7cbc24fd

poválečné období

0816 mezinárodní rovnováha

c_959c23de

budování státu

0816 mezinárodní rovnováha

c_99e6dc30

kyperská otázka

0816 mezinárodní rovnováha

c_9104c45f

ruční palné zbraně

0821 obrana

c_047e5912

Evropský orgán pro bankovnictví

1006 orgány EU a evropská veřejná služba

c_4768a12e

Sdružení evropských regulačních orgánů v
oblasti elektronických komunikací

1006 orgány EU a evropská veřejná služba

c_8a658bb0

Evropská agentura pro provozní řízení
rozsáhlých informačních systémů v prostoru
svobody, bezpečnosti a práva

1006 orgány EU a evropská veřejná služba

c_96124aaf

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

1006 orgány EU a evropská veřejná služba

c_e9845504

Evropská správní škola

1006 orgány EU a evropská veřejná služba

c_f5ed5adb

Evropský orgán pro pojišťovnictví a
zaměstnanecké penzijní pojištění

1006 orgány EU a evropská veřejná služba

c_70c441cc

deficit provádění

1011 právní předpisy Evropské unie

c_777eba81

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě

1011 právní předpisy Evropské unie

c_1c478aa5

omezující opatření EU

1016 struktura Společenství

c_2212c2c4

víceúrovňová správa

1016 struktura Společenství

c_2e08d60f

civilní mise EU

1016 struktura Společenství

c_6547ccb7

Východní partnerství

1016 struktura Společenství

c_fd848a9f

německo-francouzské vztahy

1016 struktura Společenství

c_4d5b6dbd

makrofinanční pomoc

1021 finance EU

c_4e3beee2

Evropský námořní a rybářský fond

1021 finance EU

c_7afb6cd4

common law

1206 prameny a odvětví práva

c_471a61cf

digitální smlouva

1211 občanské právo

c_7546272f

krádež totožnosti

1216 trestní právo

c_0f3b8370

hromadná žaloba

1221 soudnictví

c_6496f5ea

přechodné soudnictví

1221 soudnictví

c_558c1e00

genderová identita

1236 práva a svobody

c_b19d7503

genderový mainstreaming

1236 práva a svobody

c_2a1a9fdc

Evropská územní spolupráce

1616 regiony a regionální politika

c_a62dbeba

veřejné statky

2026 spotřeba

c_f2c7a2f7

certifikace ekologické produkce

2031 uvádění na trh

c_062f6587

Evropský mechanismus stability

2406 měnové vztahy

c_20fde7af

mezibankovní trh

2411 měnová ekonomie

c_2d0e694e

Hospodářský a finanční výbor

2411 měnová ekonomie

c_6cfce4be

správa ekonomických záležitostí (v EU)

2411 měnová ekonomie

c_d1f03d01

Eurosystém

2411 měnová ekonomie

c_14d71455

soukromý kapitál

2416 úvěrové a finanční instituce

c_7f2d2214

fond SKIPCP

2416 úvěrové a finanční instituce

c_896e199b

úvěrové hodnocení

2416 úvěrové a finanční instituce

c_9ffe3bdc

hedgeový fond

2416 úvěrové a finanční instituce

c_dcc650ef

alternativní investiční fond

2416 úvěrové a finanční instituce
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_dd52c1e9

penzijní fond

2416 úvěrové a finanční instituce

c_ee45cd99

státní investiční fond

2416 úvěrové a finanční instituce

c_18180cde

opce na obnovení smlouvy

2421 volný pohyb kapitálu

c_3e6af2e7

finanční stabilita

2421 volný pohyb kapitálu

c_834b57c4

nebankovní úvěrová činnost

2421 volný pohyb kapitálu

c_8f89faac

finanční dohled

2421 volný pohyb kapitálu

c_a18525ab

derivátový nástroj

2421 volný pohyb kapitálu

c_a3b85311

Evropská rada pro systémová rizika

2421 volný pohyb kapitálu

c_e749c083

platební systém

2421 volný pohyb kapitálu

c_10aa91c7

islámské financování

2426 financování a investice

c_34242feb

hra online

2826 sociální vztahy

c_67699417

zdravotní turistika

2826 sociální vztahy

c_d6ede0c7

politika EU v oblasti sportu

2826 sociální vztahy

c_e2de1ffd

elektronická hra

2826 sociální vztahy

c_57946f1a

náboženský symbol

2831 kultura a náboženství

c_e9ccc5a7

heraldika

2831 kultura a náboženství

c_28750470

nemoc přenášená potravou

2841 zdraví

c_31da5694

elektronické zdravotnictví

2841 zdraví

c_6f563894

léčivý přípravek pro vzácná onemocnění

2841 zdraví

c_7951978e

reziduum léčivého přípravku

2841 zdraví

c_7dda56e2

antimikrobiální rezistence

2841 zdraví

c_8c634c9b

referenční laboratoř EU

2841 zdraví

c_cbdf29ef

vzácné onemocnění

2841 zdraví

c_243b7be2

otevřené vzdělávací zdroje

3216 organizace školství

c_25ddd844

komiks

3221 dokumentace

c_40f54e0c

metadata

3221 dokumentace

c_cdec6719

fotografie

3221 dokumentace

c_25fe24f4

mobilní komunikace

3226 komunikace

c_324b44f1

sociální média

3226 komunikace

c_a17a2156

sémantický web

3226 komunikace

c_04ae3ba8

bezpečnost informačních systémů

3236 informatika

c_406ad4cc

řízení rizik

4021 management

c_0e4239f5

finanční audit

4026 účetnictví

c_441fb0c4

audit shody

4026 účetnictví

c_b3d1a308

audit výkonnosti

4026 účetnictví

c_2efea99f

sladění pracovního a soukromého života

4416 organizace práce a pracovní podmínky

c_9a27a573

námořní lodivodské služby

4806 dopravní politika

c_b3e9d826

lehké užitkové vozidlo

4816 pozemní doprava

c_52792cef

jednotné evropské nebe

4826 letecká a kosmická doprava

c_681e6d24

bezpilotní letoun

4826 letecká a kosmická doprava

c_c8c80a5b

ochrana letectví před protiprávními činy

4826 letecká a kosmická doprava

c_ea3f5ed2

aerostat

4826 letecká a kosmická doprava

c_165899a6

ekoprůmysl

5206 ekologická politika

c_98d1408a

vodní politika

5206 ekologická politika

c_bb1a60eb

environmentální náklady

5206 ekologická politika

c_d8ba2fe4

politická ekologie

5206 ekologická politika

c_0e092eaf

vodní ekosystém

5211 přírodní prostředí

c_1c2d26cf

Barentsovo moře

5211 přírodní prostředí
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_25e0bb6d

termální voda

5211 přírodní prostředí

c_3897ba70

sladkovodní ekosystém

5211 přírodní prostředí

c_9055e9e1

podzemní ekosystém

5211 přírodní prostředí

c_93670e37

krasová oblast

5211 přírodní prostředí

c_d701b19c

škodlivý organismus

5211 přírodní prostředí

c_be0de7b7

expozice záření

5216 poškozování životního prostředí

c_623f2583

mlž

5641 rybářství

c_8702d5f7

udržitelný rybolov

5641 rybářství

c_cb1ce6ff

příjmy z rybolovu

5641 rybářství

c_16b63d4f

funkční potravina

6026 potraviny

c_315af034

lodní palivo

6616 ropný průmysl

c_ece9dd5b

plyn z břidlic

6616 ropný průmysl

c_804a9afe

licence pro průmyslovou činnost

6806 průmyslová politika a struktura

c_b9c60592

vzácná zemina

6811 chemie

c_049691c5

Sisacko-moslavinská župa

7211 regiony členských států EU

c_070e15e7

Brodsko-posávská župa

7211 regiony členských států EU

c_095c8a84

Požežsko-slavonská župa

7211 regiony členských států EU

c_14e0ae65

Splitsko-dalmatská župa

7211 regiony členských států EU

c_23635024

Záhřebská župa

7211 regiony členských států EU

c_412ed48a

Karlovacká župa

7211 regiony členských států EU

c_46e54685

Jaderské Chorvatsko

7211 regiony členských států EU

c_496cee2d

Viroviticko-podrávská župa

7211 regiony členských států EU

c_6acbfd25

chorvatské regiony

7211 regiony členských států EU

c_7a080afd

Istrijská župa

7211 regiony členských států EU

c_7d7c383b

Šibenicko-kninská župa

7211 regiony členských států EU

c_82778b62

Varaždinská župa

7211 regiony členských států EU

c_a5c15adc

Vukovarsko-sremská župa

7211 regiony členských států EU

c_b4cffbee

Přímořsko-gorskokotarská župa

7211 regiony členských států EU

c_cf9e250b

Osijecko-baranjská župa

7211 regiony členských států EU

c_d3db05e6

Záhřeb

7211 regiony členských států EU

c_d4ca9a6c

Kontinentální Chorvatsko

7211 regiony členských států EU

c_dffba30e

Krapinsko-zagorská župa

7211 regiony členských států EU

c_e300778f

Dubrovnicko-neretvanská župa

7211 regiony členských států EU

c_e4bfb3bb

Mezimuřská župa

7211 regiony členských států EU

c_eb3ada47

Licko-senjská župa

7211 regiony členských států EU

c_ec0f4970

Bjelovarsko-bilogorská župa

7211 regiony členských států EU

c_f9143718

Koprivnicko-križevecká župa

7211 regiony členských států EU

c_fee7acae

Zadarská župa

7211 regiony členských států EU

c_964c9649

země BRICS

7231 ekonomická geografie

c_6e703074

arabský svět

7236 politická geografie

c_789ead37

svět

7236 politická geografie

c_b605a1d4

Rada pro lidská práva

7606 Spojené národy

c_acf7832d

Cariforum

7616 mimoevropské organizace

c_ce38fff4

Unie jihoamerických národů

7616 mimoevropské organizace

c_7bf10a38

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje
energie

7621 světové organizace

c_9fe65404

Mezinárodní protikorupční akademie

7621 světové organizace

c_a02d5941

G20

7621 světové organizace
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2. Update of preferred terms
URI

Old value

1789
1971
2785
3666
3751
3862
3913
3980
4074
4281
5118

EU:s jordbruksmarknad
elektronický převod finančních prostředků
veterinární produkt
evropská značka
důchodové pojištění
správní postih
rovnost mezi muži a ženami
žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
předcházení ekologickým rizikům
komunitární zásoby
místní poslanec

5181
528
5653
5762
5824
5837
5930

ochrana dat
zvykové právo
Rom
rozhodovací orgány
projekt evropského zájmu
žaloba na zrušení rozhodnutí institucí ES
palestinská autonomní území

6128

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

6709

EBOP

6789
6902

potravinový doplněk
startovní kapitál

8279
8280
8281
8282
8283
8416
8549

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
zájmový konflikt
Evropsky fond pro přizpůsobeni se globalizaci

New value

Microthesaurus

zemědělský trh EU
5606
elektronické peníze
2411
veterinární léčivý přípravek
2841
ochranná známka EU
6416
důchodový plán
2836
správní sankce
0436
rovnost žen a mužů
1236
řízení o předběžné otázce
1221
prevence environmentálních rizik 5206
zásoby EU
6406
zástupce místního a regionálního 0436
zastupitelského orgánu
ochrana údajů
3236
právní obyčej
1206
Romové
2821
rozhodovací orgán (EU)
1006
projekt společného zájmu
1016
žaloba na neplatnost (EU)
1221
Palestina
7226
7231
Úřad Evropské unie pro duševní 1006
vlastnictví
společná bezpečnostní a
1016
obranná politika
doplněk stravy
6026
kapitál v rané fázi zakládání
2426
podniku
Hovedstaden (region)
7211
Midtjylland (region)
7211
Nordjylland (region)
7211
Sjælland (region)
7211
Syddanmark (region)
7211
střet zájmů
4426
Evropský fond pro přizpůsobení 4406
se globalizaci

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

dlouhodobé financování

1123
1252

jaderná fúze
homologace

1410
1464

strojírenství
evropská integrace

1501

Írán

1696

software

1754

nemoc

New value
dlouhodobá investice
evropský fond dlouhodobých
investic
fond dlouhodobých investic
jaderná syntéza
certifikát kvality
osvědčení jakosti
osvědčení o shodě
schvalovací řízení
osvědčení o kvalitě
konstrukce strojů
evropské sbližování
sjednocení Evropy
evropská konvergence
Persie
Íránská islámská republika
vývoj informačních technologií
vývoj softwaru
akutní nemoc
neduh
neléčitelná choroba
onemocnění

Microthesaurus
2426

6621
6411

6821
1016

7236
3236
2841
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URI

Preferred terms

1787

termínový trh

1790

promptní trh

1799

devizový trh

1810
1846
1856

veřejná zakázka
všeobecné strojírenství
veterinární medicína

1971

elektronické peníze

2008

evropské hnutí

2098

obligace

2173

společná organizace trhu

2220

platba v rámci EU

2492
2531

archiv
kontaminace potravin

2588

orgány veřejné správy

272

náklady za znečištění

2785
2894
2929
294

veterinární léčivý přípravek
zpráva o činnosti
sociální vzájemné pojištění
swapová úmluva

3027
3033

počítačová kriminalita
počítačové pirátství

3059

zmocnění k hlasování

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

stonání
choroba
forwardová smlouva
2421
forwardový trh
termínový kontrakt
trh s futures
finanční futures
hotovostní trh
2421
spot market
okamžitý trh
forexový trh
2411
FX trh
zadávání veřejných zakázek
2006
oprava a údržba vozidel
6821
veterinární lékařství
5631
veterinární chirurgie
charge karta
2411
debetní karta s odloženým
debetováním
elektronická peněženka
peněžní karta
platba elektronickými penězi
evropanství
1016
evropská myšlenka
evropský duch
panevropské hnutí
proevropské hnutí
evropský federalismus
dluhopis
2421
trh s dluhopisy
jednotná společná organizace 5606
trhů
TARGET
2411
TARGET2
platba v rámci Eurosystému
platební systém TARGET
transevropský expresní
automatizovaný systém
zúčtování plateb v reálném čase
platba v rámci ES
správa záznamů
3221
cizorodé látky v potravinách
5216
kontaminující látka v potravinách
monitoring potravinových řetězců
znečišťování potravin
kontaminace potravinových
řetězců
orgány výkonné moci
0406
správní orgány
státní orgány
výkonné orgány
úřady
veřejná moc
náklady za poškození zdraví
5206
náklady na škody na životním
prostředí
veterinární produkt
2841
výroční zpráva o činnosti
3221
sdružení vzájemného pojištění 2836
měnový swap
2421
swap pasiv
swapový úvěr
swap aktiv
kyberkriminalita
3236
hacking
3236
softwarové pirátství
přenesení hlasovacích práv
0426
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URI

Preferred terms

3080

nově industrializovaná země

3140

sledování životního prostředí

3248

elektronické bankovnictví

3299
3319

jednotný trh
rozdělování příjmů

3336

automatická hra

3449
3477
3666

devizové rezervy
pojištění proti škodě
ochranná známka EU

3667

pokus na zvířatech

3674

investiční příjem

3751

důchodový plán

3862
3866

správní sankce
sankce (EU)

3913
3980

rovnost žen a mužů
řízení o předběžné otázce

4057
4061

rozšiřování Evropské unie
dějiny evropského integračního procesu

4075

přírodní riziko

4195

investiční společnost

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

nově industrializovaná
1611
ekonomika
rozvíjející se ekonomika
systém Společenství pro
5206
environmentální řízení podniků
a audit
EMAS
on-line bankovnictví
2416
internetové bankovnictví
jednotný trh EU
1016
přerozdělení příjmu
1626
rozdělování důchodů
rozdělování výnosů
rozdělení příjmů
automat na mince
2826
hrací automat
výherní automat
herní automat
rezervy v cizích měnách
2406
neživotní pojištění
2431
evropská značka
6416
ochranná známka Evropské unie
ochranná známka Společenství
zkoušky na zvířatech
6416
testy na zvířatech
kapitálový výnos
2426
návratnost kapitálu
důchodové pojištění
2836
penzijní plán
správní postih
0436
penále EU
1011
pokuta EU
politika EU v oblasti ukládání
pokut
peněžitá sankce EU
rovnost mezi muži a ženami
1236
žádost o rozhodnutí o předběžné 1221
otázce (EU)
rozšiřování EU
1016
Schumanova deklarace
1016
dějiny Evropské unie
dějiny Evropských společenství
Schumanův plán
ohrožení přírody
5206
riziko přírodních katastrof
přírodní nebezpečí
SICAV
2416
Sicomi
investiční fond
investiční podnik
investiční společnost s
proměnlivým akciovým kapitálem
investiční společnost s
proměnným základním kapitálem
otevřený investiční fond
podílový fond
realitní společnost pro obchod a
průmysl
společnost kolektivního
investování
společnost spravující aktiva
společnost spravující fondy
kolektivního investování
společný fond
správce aktiv
správce fondu
uzavřený investiční fond
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URI

Preferred terms

4281

zásoby EU

4300
433

struktura podniku
zahraniční měna

441001

výkonná agentura

4463

převoditelný cenný papír

4492

přemístění podniku

451486

Jižní Súdán

451912

Bonaire, Svatý Eustach a Saba

4605
4646
4669

preferenční dohoda
cenné papíry
přímý prodej

4731
4795
4834
5021

převod úvěru
investiční banka
administrativní budova
pokladniční poukázka

5141
5153
5157

advokát
spekulační prostředky
rizikový kapitál

5159

mateřství

5166
5181

zábavní park
ochrana údajů

528
5312

právní obyčej
evropský symbol

5334

zprostředkování dat

55

finanční účetnictví

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

vzájemný fond
fondy kolektivního investování
zásoby Evropské unie
6406
zásoby Evropského společenství
zásoby společenství
komunitární zásoby
struktura společnosti
4006
cizí měna
2411
devizy
valuty
CHAFEA
1006
INEA
Výkonná agentura pro inovace
a sítě
Výkonná agentura pro malé a
střední podniky
Výkonná agentura pro
spotřebitele, zdraví, zemědělství
a potraviny
EASME
depozitní certifikát
2411
komerční papír
vkladní list
MBO
4006
manažerský odkup
Jihosúdánská republika
7236
7616
Karibské Nizozemsko
7216
7241
preferenční obchodní dohoda 2006
převoditelný cenný papír
2421
maloobchodní přímý podomní 2031
prodej
osobní prodej
přímý podomní prodej
prodejní párty
úhrada
2411
investiční bankovnictví
2416
veřejná budova
2846
krátkodobá státní pokladniční 2436
poukázka
advokacie
1226
oběžný kapitál
2421
neformální investor
2421
fond rizikového kapitálu
gravidita
2806
gravidní žena
plánované mateřství
rodička
rodící žena
těhotenství
těhotná žena
porod
hřiště
2826
zabezpečení údajů
3236
ochrana dat
zvykové právo
1206
evropská hymna
1016
evropská známka
evropský znak
evropská vlajka
předání dat
3236
předávání informací
zprostředkování informací
poskytování informací
obchodní účetnictví
4026
všeobecné účetnictví
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URI

Preferred terms

5511
5559
5573

komitologie
pohledávka
označení výrobku

5580
5653

strukturální výdaje na výzkum
Romové

5682

ekonomické nástroje životního prostředí

5733
5751
5824
5826

volně prodejný lék
kombinovaná nomenklatura
projekt společného zájmu
šíření evropské myšlenky

5837

žaloba na neplatnost (EU)

5930

Palestina

5969

Čína

602
6048

sladká voda
zemědělský výbor (EU)

6052

potravinářské aditivum

61

účet

6128

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

6290
6557
6709
6715

usnesení Evropské rady
domácí násilí
společná bezpečnostní a obranná politika
řízení rizik

6753

vnitřní privatizace

6789

doplněk stravy

6902

kapitál v rané fázi zakládání podniku

6905

předčasné ukončení studia

73

pomoc platebním bilancím

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

postup projednávání ve výborech 1011
věřitel
1211
identifikace výrobku
2026
identifikace látky
výdaje na strukturální fondy
1021
Rom
2821
Sintové
daňové nástroje ochrany
5206
životního prostředí
ekologické investice
ekonomické nástroje ochrany a
tvorby životního prostředí
hospodářský nástroj pro ochranu
životního prostředí
tržně podmíněný nástroj
environmentální politiky
tržně podmíněný nástroj tvorby
environmentální politiky
lék na předpis
2841
KN
2011
projekt evropského zájmu
1016
podpora evropské myšlenky
1016
propagace Evropy
propagace evropské myšlenky
žaloba na zrušení rozhodnutí 1221
institucí ES
palestinská autonomní území 7226
7231
Čínská lidová republika
7231
ČLR
sladkovodní prostředí
5211
Řídící výbor pro společnou
5606
organizaci zemědělských trhů
Výbor pro společnou organizaci
zemědělských trhů
technická přídatná látka
6036
senzorická přídatná látka
konto
4026
finanční účet
EUIPO
1006
Úřad pro harmonizaci na vnitřním
trhu
rezoluce Evropské rady
1011
partnerské násilí
2826
SBOP
1016
oceňování rizik
3606
risk management
hodnocení rizik
financovaná vnitřní privatizace 4006
institucionální odkup
management buy-in
manažerský odkup
pákový odkup
zaměstnanecké vlastnictví
účelový odkup
manažerské vlastnictví
potravinový doplněk
6026
výživový doplněk
počáteční investice
2426
startovní kapitál
zárodečný kapitál
osoba předčasně opouštějící
3206
vzdělávací systém
předčasné ukončení školní
docházky
střednědobá finanční pomoc
1021
podpora platební bilance
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URI

Preferred terms

7363

ilustrace

8409

euroskepticismus

8453

elektronický důkaz

8549
926

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci
zemědělský přebytek

933

fiskální rok

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

grafické vyobrazení
3221
obrazová příloha
grafický doprovod
euroskeptik
1016
eurofóbie
počítačová forenzní analýza
1221
digitální forenzní analýza
EFG
4406
aktivní saldo obchodu se
5611
zemědělskými produkty
přebytek zemědělských produktů
finanční rok
2441
rozpočtový rok
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4. Available distribution formats
EuroVoc is available in the following distribution formats:
• XML
• SKOS-Core
• SKOS-AP-EU (rich RDF format developed by the Publications Office)

5. Contact
This EuroVoc version can be consulted on the EuroVoc website:
http://eurovoc.europa.eu/.
If you have any questions or feedback concerning this publication, you can contact us
at the following address:
Publications Office of the European Union
Dissemination and Reuse Directorate
Documentary Management and Metadata Unit
Standardisation and Registry of Metadata Section
FISR 04/407
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Luxembourg
Phone:
Fax:
E-mail:

+352 292942001
+352 292944090
EUROVOC@publications.europa.eu
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