
Posláním Spoleãného v˘zkumného centra je
poskytovat uÏivatelsky fiízenou vûdeckou 
a technickou podporu pro koncepci, v˘voj,
implementaci a monitorování politik Evropské
unie. JRC, servisní organizace Evropské komise,
slouÏí jako vûdecké a technologické referenãní
centrum pro Unii. ProtoÏe je tûsnû zapojeno do
procesÛ vytváfiení politik, slouÏí spoleãn˘m
zájmÛm ãlensk˘ch zemí, ale zároveÀ je
nezávislé na jak˘chkoliv zájmech, aÈ jiÏ
soukrom˘ch ãi národních.

Oddûlení pro styk s vefiejností 
Generální fieditelství Spoleãného v˘zkumného
centra
Evropská komise

Brusel, Belgie:
Tel. +32 2 295 76 24 • Fax +32 2 299 63 22

Ispra, Itálie:
Tel. +39 0332 789893 • Fax +39 0332 785409

Web: 
http://www.jrc.cec.eu.int/

E-mail:
jrc-info@cec.eu.int
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Generální fieditelství Spoleãného v˘zkumného centra
(JRC) je zdrojem nezávisl˘ch vûdeck˘ch a technick˘ch
informací pfii tvorbû politik; poskytuje servis
Evropské komisi, Evropskému parlamentu, radû
EU a ãlensk˘m zemím Evropské unie. Na‰ím cílem
je pomoci pfii vytváfiení bezpeãnûj‰í, ãistûj‰í, zdravûj‰í
a konkurenceschopnûj‰í Evropy. 

V rámci podpory v˘zkumné sféry v Evropû se
snaÏíme vytvofiit základnu Evropského Spoleãenství
pro harmonizaci mûfiení a koordinovat evropské 
a globální sítû, coÏ spolu s moÏností sdílet
kompetence, získávat nové znalosti a zabezpeãit
souãinnost povede ke zlep‰ení tvorby politik EU.
DG JRC se angaÏuje také pfii roz‰ifiování EU, úzce
spolupracuje s Ïadatelsk˘mi zemûmi, poskytuje jim
technické know-how nezbytné k efektivní implementaci
zákonÛ EU spadajících do rámce jeho pravomocí. 

Na‰e práce sahá od zji‰Èování a mûfiení geneticky
modifikovan˘ch organismÛ (GMOs) v potravû 
a krmivu pfies v˘voj jadern˘ch soudních technik pro
boj s ilegální pfiepravou jaderného materiálu pfies
EU aÏ po pouÏívání satelitních technologií 
k monitorování vyuÏití pÛdního fondu, odlesÀování
a krizov˘ch situací, jako napfi. poÏárÛ a povodní. 

Na‰e aktivita je zamûfiena na tfii základní pilífie:
potravu, chemické produkty a zdraví; Ïivotní prostfiedí
a jeho udrÏitelnost; a jadernou bezpeãnost a ochranu.
Podporujeme je pÛsobením v oblasti: vûdeck˘ch 
a technologick˘ch prognóz; referenãních materiálÛ
a mûfiení a vefiejné bezpeãnosti a boje proti podvodÛm.

V Evropû máme 2200 vûdeck˘ch pracovníkÛ 
a pomocného personálu a zavázali jsme se
vychovávat mladé vûdce a podporovat mobilitu
v˘zkumn˘ch pracovníkÛ. Spolupracujeme také 
s více neÏ tisícem vefiejn˘ch i soukrom˘ch
organizací, jako jsou v˘zkumná centra, univerzity,
zákonné orgány, místní úfiady, prÛmyslové
asociace a spoleãnosti ve více neÏ 150 hlavních
sítích, vãetnû partnerství se Ïadatelsk˘mi zemûmi.

Ná‰ roãní rozpoãet v hodnotû 250
milionù euro pochází z rozpoãtu

Evropské komise na v˘zkum. Dal‰í
pfiíjmy získáváme spoluprací na
projektech a prací pro tfietí
strany vãetnû prÛmyslov˘ch
spoleãností a místních úfiadÛ.

Spoleãné v˘zkumné centrum má sedm vûdeck˘ch
institutÛ a tfii fieditelství, jeÏ - ve spolupráci 
s generálními fieditelstvími obchodních partnerÛ,
prÛmyslem, univerzitami, v˘zkumn˘mi organizacemi
a úfiady ãlensk˘ch zemí - provádí v˘zkum v pfiímém
zájmu obãanÛ EU.

Brusel, Belgie GENERÁLNÍ ¤EDITELSTVÍ (DG) 
A ¤EDITELSTVÍ PRO INSTITUCIONÁLNÍ A VùDECKÉ VZTAHY

(ISR) A ¤ÍZENÍ PROGRAMÒ A PROST¤EDKÒ (PRM):
Bruselské PodpÛrné sluÏby stanovují smûrnice
politik a poÏadavky spoleãnosti.

Geel, Belgie INSTITUT PRO REFERENâNÍ MATERIÁLY

A Mù¤ENÍ: IRMM podporuje v‰eobecn˘ systém
mûfiení podporující politiku EU na vnitfiním trhu,
ochranu Ïivotního prostfiedí, zdraví a spotfiebitelÛ.

Ispra, Itálie INSTITUT PRO OCHRANU A BEZPEâNOST

OBâANÒ: IPSC podporuje politiku EU v oblastech
bezpeãnosti virtuálního prostoru a boje 
proti podvodÛm; pfiírodních, technologick˘ch 
a ekonomick˘ch rizik; humanitárního zabezpeãení
a jadern˘ch záruk.

INSTITUT PRO ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ A JEHO UDRÎITELNOST:
za pouÏití integrovaného pfiístupu zkoumá IES
hladinu a kolobûh zneãi‰tûní v ovzdu‰í, vodách 
a pÛdû; posuzuje vliv tûchto kontaminantÛ na Ïivotní
prostfiedí a jednotlivce a podporuje trvale udrÏitelné
hospodáfiství ekologick˘ch zdrojÛ.

INSTITUT PRO OCHRANU ZDRAVÍ A SPOT¤EBITELE: IHCP
provádí v˘zkumy mající za cíl zlep‰it chápání
zdravotních rizik pfiiná‰en˘ch potravinov˘mi fietûzci,
chemikáliemi, léky a biochemick˘mi systémy, coÏ
dále vede k podpofie v˘voje a implementace politik
EU v tûchto oblastech.

¤EDITELSTVÍ SÍDLA ISPRA (IS) pro management sídel,
ru‰ení jadern˘ch energetick˘ch zafiízení, bezpeãnost,
zabezpeãení a ochranu.

Karlsruhe, Nûmecko INSTITUT PRO TRANSURANY:
ITU pomáhá chránit obãany, svou ãinností pfiispívá
k bezpeãnosti a zabezpeãení jaderného palivového
cyklu vãetnû hodnocení metod k prodlouÏení
Ïivotnosti paliva a zlep‰ení hospodafiení s odpadem
pfii dlouhodobém skladování vyhofielého paliva.

Petten, Holandsko INSTITUT PRO ENERGII: IE
podporuje politiky zabezpeãení dodávky energie 
a její bezpeãnou v˘robu.

Seville, ·panûlsko INSTITUT PRO V¯HLEDOVÉ

TECHNOLOGICKÉ STUDIE: IPTS provádí technicko-
ekonomické analytické prognózy napomáhající pfii
vytváfiení politik EU.

JRC má zaveden˘ systém sledování úspûchÛ 
a neúspûchÛ na poli bezprostfiední dÛleÏitosti pro
tvorbu politik EU zahrnující:

• Zmûny klimatu–udrÏuje EU v popfiedí úsilí bojovat
s globálním ohroÏením

• Boj proti podvodÛm–od bezpeãnosti virtuálního
prostoru po zemûdûlství

• Emise ‰kodlivin a ãistota ovzdu‰í–zamezení
dopadu na zdraví a Ïivotní prostfiedí

• Geneticky modifikované organismy–zlep‰ení
detekce GMO a odhad rizika

• Jaderné záruky–pomáhá zabránit zneuÏití
jaderného materiálu, vybavení nebo technologií 
z v˘roby energie k vojensk˘m úãelÛm

• Jaderná bezpeãnost–sníÏení rizik plynoucích 
z jadern˘ch provozÛ

• Jadern˘ odpad –zlep‰ení hospodafiení a skladování

• Bezpeãnost a jakost potravinov˘ch fietûzcÛ-
znovuvytvofiení dÛvûry ve v˘robu potravin
anal˘zou jakosti a bezpeãnosti potravin, podpora
implementace legislativy t˘kající se potravin

• UdrÏitelná energie–zabezpeãení a bezpeãnost
dodávek energie, obnovitelné zdroje energie 

• Jakost vody–pomáhá zabránit zneãi‰tûní.
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