
 

Příloha č. 1 - Přehled nejdůležitějších směrnic upravujících ochranu zdraví a bezpečnost 

Název dokumentu Datum přijetí Obsah 

Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

č. 2001/95/ES o obecné 

bezpečnosti výrobků 

03. 12. 2001 Tato směrnice přepracovala směrnici Rady č. 92/59/EHS ze 

dne června 1992 o obecné bezpečnosti výrobků, kterou bylo třeba 

změnit v několika ohledech, s cílem doplnit, zpřísnit nebo 

vyjasnit některá její ustanovení na základě získaných zkušeností 

v oblasti vývoje bezpečnosti výrobků. Nově je zde článek 9, který 

ukládá členským státům účinný dozor nad trhem, který zaručí 

vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů.  

Další povinností členského státu je zajistit, aby spotřebitelům 

a ostatním zúčastněným stranám bylo umožněno podávat stížnosti 

u příslušných orgánů ohledně bezpečnosti výrobků a činností 

dozoru a kontroly a aby tyto stížnosti byly odpovídajícím 

způsobem vyřizovány. 1 

Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

č. 2000/13/ES o sbližování 

právních předpisů 

členských států týkajících 

se označování potravin, 

jejich obchodní úpravy a 

související reklamy 

20. 03. 2000 Tato směrnice kodifikovala směrnici Rady č. 79/112/EHS ze dne 

18. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému 

spotřebiteli, jejich obchodní úpravy a související reklamy 

z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti. 

Cílem směrnice bylo upravit označování potravin určených k 

tomu, aby byly v nezměněném stavu dodány konečnému 

spotřebiteli, jakož i některých aspektů týkajících se jejich 

obchodní úpravy a související reklamy. Tato směrnice se rovněž 

použije pro potraviny určené k zásobování restaurací, nemocnic, 

jídelen a dalších podobných zařízení společného stravování.2 

Směrnice Rady č. 

85/374/EHS o sbližování 

právních a správních 

předpisů členských států 

týkajících se odpovědnosti 

za vadné výrobky  

 

25. 07. 1985 Tato směrnice se týká odpovědnosti výrobce za škodu způsobou 

vadou jeho výrobku, což je uvedeno hned v prvním článku této 

směrnice. Ve článku druhém je vymezení pojmu výrobek, čímž se 

rozumějí všechny movité věci kromě prvotních zemědělských 

produktů a produktů lovu, také tehdy, jsou-li zabudovány do jiné 

movité věci nebo do nemovitosti. "Prvotními zemědělskými 

produkty" se rozumějí produkty půdy, chovatelství a rybářství, 

kromě produktů, které prošly počátečním zpracováním. "Výrobek" 

zahrnuje i elektřinu3. 

U této směrnice došlo k novelizaci směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady č. 1999/34/ES ze dne 9.5.1999, avšak nedošlo 

k jejímu zrušení jako u předchozích dvou. Směrnice č. 

                                                           
1
 Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0095:20100101:CS:HTML 

2
 Dostupná z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:01:CS:HTML 

3
 Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1985:210:0029:023:CS:HTML 



 

1999/34/ES změnila původní čl. 2 předchozí směrnice, a to tím, 

že výrobkem se rozumějí všechny movité věci, také tehdy, jsou-li 

zabudovány do jiné movité věci nebo do nemovitosti. "Výrobek" 

zahrnuje i elektřinu." V původním znění směrnice č. 85/374/EHS 

se za výrobek považovaly všechny movité věci kromě prvotních 

zemědělských produktů a produktů lovu, 

také tehdy, jsou-li zabudovány do jiné movité věci nebo do 

nemovitosti. 

Směrnice Rady č. 

77/99/EHS 

o hygienických otázkách 

obchodu s masnými 

výrobky ve Společenství 

21.12.1976 Tato směrnice se zabývá hygienickými předpisy pro masné 

výrobky určené k obchodu uvnitř Společenství. Dle čl. 2 se 

masnými výrobky rozumí výrobky připravené výhradně nebo 

částečně z masa, které bylo podrobeno ošetření, které zajišťuje 

určitý stupeň konzervace. Avšak maso, které bylo pouze zchlazeno 

nebo zmraženo, se za masný výrobek nepovažuje. Směrnice č. 

77/99/EHS je pouze jednou z mnoha dalších směrnic, které 

upravují hygienu jednotlivých druhů potravin. Obecná hygienická 

pravidla pro potraviny jsou ve směrnici č. 93/43/EHS o hygieně 

potravin, která byla zrušena dne 31.12.2005.4 

Směrnice Rady č. 

76/768/EHS o sbližování 

právních předpisů 

členských států týkajících 

se kosmetických 

prostředků5  

 

27.7.1976 V této směrnici je vymezen pojem kosmetický výrobek, kterým se 

rozumí jakákoli látka nebo přípravek určený pro uvedení do styku 

s různými vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým 

systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby 

a sliznicemi ústní dutiny, a to výhradně nebo převážně za účelem 

jejich čištění, parfemace nebo ochrany za účelem jejich udržování 

v dobrém stavu, změny jejich vzhledu nebo úpravy tělesných 

pachů. Zároveň dle čl. 2 nesmějí kosmetické prostředky uváděné 

na trh Společenství poškozovat lidské zdraví, jsou-li aplikovány 

za obvyklých podmínek použití. Dále je v čl. 6 popsáno, co 

všechno musí být uvedeno na obalu kosmetického výrobku. 6 

 

Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 

2008/121/ES o názvech 

textilií 

14. 01. 2009 Tato směrnice vymezuje textilní výrobky, které mohou být 

uváděny na trh Společenství. Nevztahuje se na výrobky dle čl. 1, 

které jsou určeny pro vývoz do třetích zemí, přicházejí do 

členských států pod celní kontrolou za účelem tranzitu, jsou 

dováženy ze třetích zemí v rámci režimu aktivního 

zušlechťovacího styku, jsou předávány domáckým pracovníkům 

nebo nezávislým podnikům, které dodané materiály dále 

                                                           
4
 Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1977:026:0085:019:CS:HTML 

5
 Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1976:262:0169:029:CS:HTML 

6
 Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1976:262:0169:029:CS:HTML 



 

zpracovávají bez převodu vlastnického práva k těmto výrobkům. 

V této směrnici je dále přesně vymezeno, co je považováno za 

textilní výrobky a za textilní vlákno. 7 

Směrnice Rady č. 

88/378/EHS o sbližování 

právních předpisů 

členských států týkajících 

se bezpečnosti hraček 

03.05.1988 Tato směrnice se vztahuje na hračky, tedy jakékoliv výrobek nebo 

materiál koncipovaný nebo jednoznačně určený ke hraní dětem 

mladším 14 let. Dle čl. 2 této směrnice mohou být hračky uvedeny 

na trh (tj. prodej nebo bezplatná distribuce) pouze tehdy, jestliže 

neohrožují bezpečnost nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při 

používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s 

ohledem na obvyklé chování dětí. Hračka musí vyhovovat 

bezpečnostním a zdravotním podmínkám. Směrnice zavádí tzv. 

značku ES, která se skládá z iniciál „CE", což označuje shodu s 

příslušnými vnitrostátními normami. Touto značkou jsou pak 

hračky označeny. 8 
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 Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:019:0029:01:CS:HTML 

8
 Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1988:187:0001:005:CS:HTML 



 

Příloha č. 2 – Členění povinnosti prodávajících 

Povinnosti prodávajících jsou dle zákona o ochraně spotřebitele členěny do tří skupin9:  

A) obecné 

• Prodávající je vždy povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře 

nebo množství, zároveň musí spotřebiteli poskytnout možnost překontrolovat si 

správnost údajů. Pokud podnikatel odmítne poskytnout tuto možnost, může 

samozřejmě přijít o zákazníky.  

• Prodávající je povinen prodávat výrobky a poskytovat služby v jakosti předepsané, 

schválené, nebo jím uváděné. Pokud Není jakost předepsána, schválena nebo uváděna, 

pak v jakosti obvyklé10. 

• Prodávající je povinen prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané 

v souladu s cenovými předpisy (především zákon č. 526/1990 Sb. O cenách, v platném 

znění) a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat. Při 

konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se 

celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných 

peněz v oběhu. Pokud probíhá platba za použití platební karty, pak by se 

zaokrouhlovat nemělo.  

• Prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu 

s dobrými mravy, a to zejména nesmí spotřebitele žádným způsobem diskriminovat. 

V případě „dobrých mravů“ je to obdobné jako u „jakosti obvyklé“, každý si 

pod tímto pojmem může představit něco jiného. „Dobré mravy“ tedy můžeme chápat 

za situaci, kdy si spotřebitel nestěžuje.  

• Je zakázáno vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat a darovat výrobky 

nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami. Důvodem tohoto zákazu je především 

obava o lidské zdraví, zejména u dětí11.  

• Je zakázáno nabízet za účelem prodeje, prodávat a vyvážet výrobky nebo zboží, které 

byly určeny pro humanitární účely.  

• Je zakázáno klamat spotřebitele, tedy uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, 

nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje nebo zamlčet údaje o skutečných 

vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Za klamání 

                                                           
9
 Zákon č. 624/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

10
 Jakost obvyklá není v žádném předpisu přesně definovaná, proto se relativně obtížně prokazuje. Obecně je 

tedy tato jakost chápána jako ta, při které si spotřebitel nestěžuje. Mnohem složitější je 
prokazování jakosti u některých služeb, např. účesu u kadeřníka.  
11

 Příkladem je zákaz distribuce gumových hraček, které mohou připomínat želatinové bonbóny.  



 

spotřebitele se také pokládá nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících 

některá práva duševního vlastnictví, i skladování těchto výrobků.  

 

B) informační, 

• Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných 

výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. Dále musí spotřebitele informovat 

o způsobu použití, údržbě výrobku, nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití 

nebo údržby výrobku a riziku souvisejícím s poskytovanou službou. 

• Prodávající je povinen zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně 

a srozumitelně označeny: 

• názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, 

údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji 

potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, případně užití, 

• údaji o složení materiálu, jedná-li se o textilní výrobky, a to také například 

z důvodu možných alergických reakci na některé materiály, 

• údajem o datu minimální trvanlivosti, jedná-li se o potravinářské výrobky, 

popřípadě údajem o datu použitelnosti, jde-li o potravinářské výrobky podléhající 

rychlé zkáze, 

• údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv. 

• Prodávající je povinen seznámit spotřebitele se zvláštními pravidly, pokud jsou 

potřebné. Návod musí být v českém jazyce srozumitelný, logický a jasný uživateli.  

• Prodávající je povinen označit výrobky přímo. Nelze-li je označit přímo, musí je 

prodávající viditelně a srozumitelně označit jiným vhodným způsobem., 

popř. pravdivě sdělit informace na požádání.   

• Prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené 

výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem. Jedná se o relativně dost rozšířený případ 

porušování zákona, např. změnou doby použitelnosti.  

• Prodávající je povinen upozornit spotřebitele na skutečnosti týkající se prodeje 

výrobků použitých, upravovaných, s vadou, a pokud jsou jejich užitné vlastnosti nějak 

omezeny. Na tyto skutečnosti musí upozornit spotřebitele předem a zřetelně, výrobky 

musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků. 

• Výrobce odpovídá za označení materiálů použitých v hlavních částech obuvi 

a za přesnost informací v označení. Tyto údaje je povinen poskytnout jak dodavateli, 



 

tak prodávajícímu. Pokud výrobce nemá sídlo v členském státě Evropské unie, 

přechází tato povinnost na osobu odpovědnou za první uvedení obuvi na trh 

Evropského společenství.  

• Prodávající je povinen vysvětlit význam symbolů (piktogramů), použitých k označení 

výrobku. Jednotlivé informace mohou být poskytnuty v podobě symbolů 

(piktogramů), které ale musí být srozumitelné, čitelné a úplné.  

• Prodávající je povinen vyjádřit fyzikální veličiny v měřicích jednotkách stanovených 

zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění.  

• Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně 

prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku 

cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit.  

• Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o uplatnění odpovědnosti za vady 

výrobků a služeb. Informace se týkají rozsahu, podmínek a způsobu uplatnění této 

odpovědnosti a podmínek uplatnění reklamace. V případě reklamací musí prodejce 

náležitě informovat, kde lze reklamaci uplatnit, a kde lze provádět záruční opravy.  

• Prodávající je povinen označit provozovnu způsobem stanoveným v zákoně 

č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění (viz dále). Kromě toho, 

že jde o zákonnou povinnost, jedná se také o významnou složku komunikace se 

spotřebiteli.  

• Prodávající je povinen při ukončení činnosti v provozovně informovat živnostenský 

úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky, například kde může spotřebitel 

uplatnit reklamaci. Kromě informování živnostenského úřaduje v takovémto případě 

vhodné umístit stejnou informaci na bývalou provozovnu, protože většina spotřebitelů 

netuší, že by podobnou informaci měla získat na živnostenském úřadě. 

 

C) další. 

• Prodávající povinen na žádost spotřebitele výrobek předvést. Tato povinnost se týká 

těch výrobků, u kterých je to možné.  

• Prodávající je povinen řádně vyplnit záruční list. Tuto povinnost upravuje Občanský 

zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění), který stanovuje, v jakých případech 

je to nutné.  



 

• Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky, 

a to v případě, že služba není poskytnuta na počkání. Potvrzení musí obsahovat název 

předmětu služby, rozsah služby, jakost, cenu za provedení služby a termín plnění.  

• Prodávající je povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby, 

na kterém musí být uvedeno datum prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký 

výrobek nebo o jakou službu se jedná, za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba 

poskytnuta, identifikační údaje prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení, název 

nebo obchodní firmu.  

• Prodávající je povinen vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku, že se jedná o výrobek 

použitý, upravovaný, s vadou, s omezenými užitnými vlastnostmi. 

• Prodávající je povinen předložit identifikační údaje účastníků transakce, což vyplývá 

ze zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) a údaje se předkládají na žádost 

orgánů dozoru nebo Policie v mezích jejích oprávnění.  

• Prodávající je povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je 

do takových obalů při prodeji zabalit, popř. při samoobslužném prodeji je povinen 

spotřebiteli poskytnout vhodný obalový materiál.  

• Prodávající je povinen informovat spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných 

zálohovaných obalů a tuto informaci zpřístupnit na viditelném místě.  

• Je zakázáno používat neoprávněně ekoznačku, protože se jedná o poskytování 

nepravdivých informací.  

• Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně.  

• Prodávající je povinen v případě reklamace vydat spotřebiteli písemné potvrzení 

o datu uplatnění reklamace, předmětu a obsahu reklamace, způsobu vyřízení 

reklamace, jaký spotřebitel požaduje, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení 

o provedení opravy a době jejího trvání a také písemné odůvodnění případného 

zamítnutí reklamace. 

• Prodávající je povinen zajistit, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen 

pracovník pověřený vyřizováním reklamací.  

• Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen rozhodnou o reklamaci ihned, 

ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Reklamace včetně odstranění vady musí 

být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 

reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 



 

Po uplynutí této lhůty může spotřebitel požadovat výměnu věci nebo odstoupení 

od kupní smlouvy (tj. vrácení peněz). 

• Prodávající je povinen při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou 

provozovnu písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu 

prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování 

služeb uplatnit reklamaci.  



 

Příloha č. 3 – Počet oznámení jednotlivých zemí do systému RAPEX

 

Zdroj: RAPEX: Keeping Europena Consumer Safe 2009 Annual Report 

WWW: <http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2009_rapex_report_en.pdf
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Příloha č. 4 - Dotazník 

Vážený respondente/Vážená respondentko,  

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO, obor Eurospráva a chtěla bych 

Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit pro zpracování mé diplomové práce na 

téma Bezpečnost výrobků a ochrana zdraví spotřebitele v ČR a EU. Dotazník je anonymní a 

Vámi poskytnuté informace budou sloužit pouze pro účely mé práce. Předem Vám děkuji za 

Vaši ochotu a čas.           

         Bc. Simona Salomonová 

 

1. Slyšel/a jste někdy o ochraně spotřebitele? 

a) ano, vím, co tento „pojem“ znamená 

b) ne, nikdy jsem o něm neslyšel/a 

 

2. Myslíte si, že členství ČR v EU má vliv na ochranu českého spotřebitele? 

a) ano, kladně ovlivnilo (zvýšilo) ochranu českého spotřebitele 

b) ano, záporně ovlivnilo (snížilo) ochranu českého spotřebitele 

c) ne, nemá vliv na ochranu českého spotřebitele 

d) nevím 

 

3. Znáte některou evropskou instituci, která se zabývá ochranou spotřebitele? 

a) ano, znám, napište její název: ………………………………………… 

b) ne, neznám 

 

4. V této otázce ke každé spotřebitelské značce vyberte vhodnou variantu:  

 

          a) značku znám 

Česká značka shody        b) značku vyhledávám a nakupuji 

          c) neznám tuto značku 

 

          a) značku znám 

BIO              b) značku vyhledávám a nakupuji 

          c) neznám tuto značku  

 

 



 
 

 

          a) značku znám 

Czech made          b) značku vyhledávám a nakupuji 

          c) neznám tuto značku  

 

      a) značku znám 

Klasa             b) značku vyhledávám a nakupuji 

          c) neznám tuto značku  

 

          a) značku znám 

Česká kvalita           b) značku vyhledávám a nakupuji 

          c) neznám tuto značku  

 

           a) značku znám 

Bezpečná a kvalitní hračka        b) značku vyhledávám a nakupuji 

           c) neznám tuto značku 

 

           a) značku znám 

Ekologicky šetrný výrobek         b) značku vyhledávám a nakupuji 

           c) neznám tuto značku  

 

Jiná značka, napište jaká: …………………………………. 

 

 

5. Setkal/a jste se někdy s nebezpečným (zjevně vadným, zdravotně závadným a jiným) 

výrobkem? Pokud ano, jakou měl vadu (vyberte z možností): 

a) ano, setkal/a jsem se s nebezpečným výrobkem a měl vadu zjevnou 

b) ano, setkal/a jsem se s nebezpečným výrobkem a měl vadu skrytou 

c) ne, nesetkal/a jsem se s nebezpečným výrobkem (přejděte k otázce č. 7) 

 

6. Jak jste se dozvěděl/a o jeho nebezpečnosti? 

a) TV    b) rádio    c) známý/kamarád 

d)  internet    e) časopisy, noviny  f) letáky 

g) jiné, napište jaké (včetně vlastního posouzení u vady zjevné): 

……………………………………………………………………………………… 



 
 

 

7. Slyšel/a jste někdy o systému RAPEX? 

a) ano, vím k čemu je tento systém určen 

b) ano, vím k čemu je tento systém určen a nebezpečné výrobky v něm kontroluju 

c) ne, nevím, k čemu je systém určen 

 

8. Slyšel/a jste někdy o systému RASFF? 

a) ano, vím k čemu je tento systém určen 

b) ano, vím k čemu je tento systém určen a nebezpečné potraviny v něm kontroluju 

c) ne, nevím, k čemu je systém určen 

 

9. S jakým porušením Vašich práv, jakožto spotřebitele jste se osobně setkal/a? (V případě, že 

jste se nesetkal/a s porušením práv, přejděte k otázce č. 11) 

napište:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Kam jste se obrátila pro pomoc? (označte všechny, které jste využil/a) 

spotřebitelské organizace:    orgán dozoru: 

a) SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.  a) Česká obchodní inspekce 

b) Občanské sdružení spotřebitelů TEST  b) Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce 

c) Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS)  c) Státní veterinární správa 

d) Asociace občanských poraden   d) Státní ústav pro kontrolu léčiv 

e) nikam jsem se neobrátil/a    e) nikam jsem se neobrátil/a 

f) jiná, napište jaká:………………………..  f) jiný, napište jaký:…………………… 

 

11. Jaké je Vaše pohlaví: 

a) žena     b) muž 

 

12. Věk: 

a) 18 – 20 let   b) 21 – 24 let   c) 25 – 30 let 

d) 31 – 35 let   e) 36 – 40 let   f) 41 – 45 let 

g) 46 – 50 let   h) 50 a více let 

 



 
 

13. Který ročník studujete? 

a) 1. ročník bakalářského programu   d) 1. ročník navazujícího programu 

b) 2. ročník bakalářského programu   e) 2. ročník navazujícího programu 

c) 3. ročník bakalářského programu 

 

14. Forma studia: 

a) prezenční  b) kombinovaná  c) distanční 

 


