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Celoevropská informační 
síť Europe Direct
Europe Direct je celoevropská informační síť. 
Funguje jako prostředník mezi Evropskou unií 
a jejími občany.

Jejím hlavním posláním je šířit povědomí 
a informace o Evropské unii a politikách 
Evropské komise a aktivně podporovat 
diskusi na místní a regionální úrovni. 

Síť Europe Direct tvoří téměř 500 
regionálních informačních středisek, téměř 
400 dokumentačních středisek, a online 
a telefonní kontaktní služby ve všech zemích 
EU. Síť je koordinována a spolufinancována 
Evropskou komisí, jednotlivá střediska jsou 
dále podporována tzv. hostitelskou organizací, 
jež zajišťuje místní zázemí a také finanční 
podporu.

Europe Direct  
Česká republika
Europe Direct Jihlava je součástí sítě deseti 
informačních středisek Europe Direct v České 
republice. Tato síť provozuje mimo jiné:

• internetové stránky 
www.europedirect.cz

• bezplatnou informační telefonní linku o EU 
00 800 67 89 10 11

• emailovou adresu pro dotazy o EU 
ed@europedirect.cz

O činnosti sítě se můžete více dozvědět na:

• Facebooku 
www.facebook.com/EuropeDirect.cz

• Instagramu 
www.instagram.com/europedirectcz

Síť Europe Direct v České republice je koordinována 
Zastoupením Evropské komise v ČR  
(www.ec.europa.eu/czech-republic/home_cs). 

To sídlí v Praze v Evropském domě 
na Jungmannově ulici (www.evropskydum.cz). 



Europe Direct Jihlava
Europe Direct Jihlava, které zahájilo činnost 
1. dubna 2009, patří mezi regionální 
informační střediska, která se nacházejí 
ve všech členských zemích Evropské unie.

Naší hostitelskou organizací je Regionální 
rozvojová agentura Vysočina. Cílem střediska 
je poskytovat obyvatelům Kraje Vysočina 
snadný a bezplatný přístup k informacím 
o Evropské unii, jejích aktivitách a politikách. 
Pořádáme přednášky a besedy pro 
veřejnost i ve školách, promítáme filmy, 
účastníme se řady veřejných akcí, vydáváme 
a distribuujeme publikace.

KDE NÁS NAJDETE? 

Matky Boží 9, Jihlava  586 01
 Vstup do budovy je bezbariérový

pondělí – čtvrtek: 8 – 16 
pátek: 8 – 12
sobota, neděle, svátky: zavřeno

 europe.direct@rrav.cz

 +420 731 447 172
 bezplatná telefonní linka Europe Direct

 www.europedirect.cz/jihlava

  www.facebook.com/europedirectjihlava

Služby střediska jsou 
pro veřejnost zdarma.

Masarykovo 
náměstí

City park Jihlava

Městské vlakové 
nádraží

Autobusové  
nádraží

Zimní stadion  
DUKLA Jihlava

ZOO Jihlava

Směr 
Znojmo – Vídeň

Směr 
dálnice D1 

Praha – Brno



Poskytované služby
•  Informace o Evropské unii; o politikách EU, 

o práci, studiu a cestování v zemích EU, 
o evropských fondech apod.

•  Zajišťování kontaktu na organizace, 
se kterými potřebujete jednat

• Knihovna a studovna pro veřejnost

•  Vydávání vlastních publikací o EU, 
distribuce oficiálních publikací a materiálů 
o EU

•  Pořádání akcí, přednášek a besed pro 
veřejnost i na školách

Informace o EU

Vaše dotazy týkající se Evropské unie rádi 
zodpovíme

• telefonicky 
+420 731 447 172

• emailem  
europe.direct@rrav.cz 

• nebo při Vaší osobní návštěvě  
Matky Boží 9, Jihlava.

• Provozujeme vlastní webové stránky  
www.europedirect.cz/jihlava

• Najdete nás také na Facebooku 
www.facebook.com/europedirectjihlava.

EVROPSKÝ ZPRAVODAJ Informační sítě Europe Direct

Duben 2015
Jihlava

Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.

Evropa bude digitální

NOVÁ PUBLIKACE

Energetika

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Světový den zdravíkaždoročně připadá na7. dubna a slaví se upříležitosti založení Světovézdravotnické organizace?Každý rok je vybráno jinétéma, které se zaměřuje najednotlivé priority veřejnéhozdraví a prevence nemocí.Letošní kampaň se zaměřujena klíšťovou encefalitidu alymeskou boreliózu. Cílem jezvýšit informovanost apodvědomí o těchto nákazácha upozornit na účinnémožnosti jejich prevence.

www.mzcr.cz
 

   AKTUALITY

 
Efektivnější jednotný digitální trhObčané i malé a střední podniky v EU využívají digitální technologie den co den,

ať je to nakupování nebo prodej zboží online, sledování filmů nebo komunikace

přes sociální média... více
 
Francii a Německu se společná armáda EU zamlouvá, pro

východ EU je stále priorita NATOMezi státy Evropské unie převládá názor, že by NATO mělo zůstat hlavním

garantem evropské bezpečnosti. Tvrdí to představitelé Polska, Rumunska,

Slovenska, ale i České republiky. Vybudování jednotné evropské armády, pro

které se počátkem března vyslovil předseda Evropské komise Jean-Claude

Juncker, naopak podporuje Německo a Francie.. více 
Zavedení evropského systému Zpráva Evropského účetního dvora upozorňuje, že zavádění unijních iniciativ,

které mají přispět ke snížení vysokého počtu mladých lidí bez práce, do praxe

bude členské státy EU stát miliardy eur. Ponechání mladých nezaměstnaných

jejich osudu by však pokladny členských států pocítily mnohem důrazněji...

více

 
Riziko nebezpečných výrobků na evropském trhu stoupá

Evropská komise zveřejnila údaje o nebezpečných výrobcích na evropském trhu

v roce 2014, které byly odhaleny. Nejčastěji se jedná o dětské hračky a

oblečení. Vyplývá to z výroční zprávy systému včasného varování pro

nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX), kterou představila na tiskové

konferenci v Bruselu Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu

spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví... více 
Summit EU: Energetická unie a Rusko
V Bruselu se sešli prezidenti a premiéři zemí Evropské unie. Hlavními tématy

summitu byla energetická unie, situace na Ukrajině, Rusko, ale také program

Východního partnerství, otázka řeckého dluhu, nebo situace v Libyi... více
 
Jazyková podpora pro účastníky programu Erasmus +

Účastníci programu Erasmus+ si mohou před odjezdem do zahraničí zjistit

úroveň znalostí jazyka, který budou používat. Na základě dosažených výsledků

si mohou zlepšit své jazykové znalosti v online jazykovém kurzu. Po návratu

projdou závěrečným posouzením, které jim umožní změřit dosažený pokrok...

více

   POZVÁNKY NA AKCE

 20. 4. 2015
Juniorský maratonJuniorský maraton se bude konat v Březinových sadech v Jihlavě - park Velký

Heulos. Během závodu bude žákům, studentům, učitelům, rodičům a široké

veřejnosti k dispozici informační stánek Europe Direct Jihlava, kde Vám rádi

Každý měsíc také vydáváme elektronický Evropský 
zpravodaj s informacemi o aktuálním dění v EU 
i na Vysočině, s pozvánkami na zajímavé akce 
pořádané naším střediskem a také s tipy pro školy. 

Zpravodaj si můžete stáhnout na webových 
stránkách střediska. V případě zájmu o pravidelné 
odebírání Evropského zpravodaje emailem nás 
prosím kontaktujte.

Knihovna a studovna

V prostoru informačního střediska ED Jihlava 
můžete:

• studovat materiály o EU z naší knihovny 

•  obdržet zdarma vybrané papírové publikace 
a další materiály o EU 

• využít studijní koutek vybavený počítačem 
s přístupem na internet

• zdarma se připojit na wifi se svým laptopem

Aktuality najdete 
na našem Facebooku nebo 
v pravidelně vydávaném 
zpravodaji.
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Publikace o EU

Europe Direct Jihlava nabízí studentům, 
pedagogům, široké veřejnosti a všem zájemcům 
o problematiku Evropské unie zdarma širokou 
škálu tištěných materiálů a publikací se zaměřením 
na nejrůznější oblasti – právo, vzdělávání, 
hospodářství, zemědělství, podnikání, doprava, 
životní prostředí apod.

V případě zájmu Vám můžeme bezplatně 
objednat tištěné publikace a materiály dle Vašeho 
výběru a příp. i ve větším množství z oficiálního 
knihkupectví EU – EU Bookshop.

Europe Direct Jihlava také vydává vlastní publikace, 
obvykle zaměřené na Vysočinu, dostupné v tištěné 
podobě v našem středisku i volně ke stažení 
na webových stránkách.

Tato brožura je financována Evropskou unií

Informační středisko EUROPE DIRECT Jihlava 

vydává sešit plný zábavy a informací

EVROPSKÁ UNIE

HROU
2. vydání
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Přiřaď významnou osobnost ze seznamu podle symbolu a státu.

Česká	republika Rakousko

Velká	BritánieNizozemsko

Francie Švédsko

ŠpanělskoNěmecko

Polsko Španělsko

Itálie Portugalsko

Česká	republika Francie

Dánsko Česká	republika

6 | Známé osobnosti

Spoj řeku a město, kterým protéká.

7 | Řeky a města v EU

Hamburg

Lisabon

Londýn

Lyon

Orleáns

Paříž

Praha

Štrasburk

Varšava

Vídeň

Vratislav

Zaragoza

Temže

Tajo

Rýn

Dunaj

Vltava

Labe

Seina

Ebro

Rhona

Loira

Odra

Visla

HANS CHRISTIAN ANDERSEN
WILLIAM SHAKESPEARE
ALFONS MUCHA
VINCENT VAN GOGH
PABLO PICASSO
WOLFGANG A. MOZART

EDITH PIAF
ANTONÍN DVOŘÁK
CHRISTIANO RONALDO
MARTINA SÁBLÍKOVÁ
THIERRY HENRY
MARCO POLO

KRYŠTOF KOLUMBUS
ALFRED NOBEL
ALBERT EINSTEIN
MIKULÁŠ KOPERNÍK

EU PRO 
MLADÉ
Studium, stáže, práce, dobrovolnictví a cestování. 
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V rámci Evropské unie mají čeští občané 

a studenti mnoho příležitostí studia či 

odborných stáží a je jim garantován rovný 

přístup a stejné podmínky ve všech ostatních 

členských zemích EU. Studiem nebo stáží 

v zahraničí získáte mezinárodní zkušenosti, 

zlepšíte si cizí jazyk a vylepšíte váš životopis.

Existuje řada možností, jak během studia 

na české vysoké škole vyjet na zahraniční studijní 

pobyt. Informace vám poskytnou na studijním či 

zahraničním oddělení vaší školy.

Uznávání kreditů

Pro sjednocení vysokoškolských systémů napříč státy 

EU byl zaveden evropský kreditní systém (ECTS). 

Kredity, které získáte v průběhu studia v jiné zemi EU, 

vám budou po návratu uznány domácí univerzitou.

Dále existuje také Evropský systém přenosu kreditů 

pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), který 

usnadňuje přenos, shromažďování a uznávání 

výsledků vzdělávání.

Více informací viz Národní ústav pro vzdělávání 

www.nuv.cz/eqf.

STUDIUM 
A STÁŽE

1

Erasmus+

Nejdůležitějším programem pro podporu 

zahraničních výjezdů studentů a mladých lidí 

v EU je Erasmus+. V jeho rámci mohou studenti 

vysokých škol vyjet do zemí EU jak za studiem, tak 

za odbornou stáží, i opakovaně, až na 12 měsíců, 

a to i na ty nejprestižnější evropské univerzity. 

Studium samotné je zdarma a studentům náleží 

i nezanedbatelné stipendium. Do programu jsou 

zapojeny prakticky všechny vysoké školy v ČR.

Erasmus+ podporuje kromě toho i spolupráci 

středních a základních škol napříč Evropou a kratší 

zahraniční výjezdy jejich studentů i pedagogů; 

nabízí i možnosti zahraničních stáží pro studenty či 

čerstvé absolventy středních odborných škol, učilišť 

a vyšších odborných škol; a podporuje i setkávání 

a spolupráci mladých lidí z různých zemí EU a jejich 

zapojení do občanské společnosti.

Erasmus+ je jedním z největších výdobytků 

evropské integrace a pro mladé lidi představuje 

nekonečnou řadu příležitostí a otevřené dveře 

do světa. Stojí na spolupráci škol. Zjistěte si, zda 

a jak je do něj zapojena i Vaše škola nebo škola, 

kterou hodláte studovat, a pak už neváhejte 

a naplno využívejte možnosti, které Vám tento 

program nabízí!

Více o programu na www.naerasmusplus.cz 

Stipendia – další možnosti

Stipendium lze získat i dalšími způsoby, například:

• CEEPUS www.ceepus.info 

• AKTION www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-

rakousko  

• DAAD www.daad.cz 

• Česko – německý fond budoucnosti  

www.fondbudoucnosti.cz 

• Mezinárodní Visegrádský fond  

www.visegradfund.org 
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PROJEKTY 

NA VYSOČINĚ 

PODPOŘENÉ 

Z DOTACÍ EU
Jihlava a blízké okolí

Tato brožura je financována Evropskou unií

24   Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba 
pavilonu B

Příjemce: Kraj Vysočina | Období: 2014-2018 | 
Náklady: 99,0 mil. Kč, z toho dotace EU 84,1 mil. Kč 
(Integrovaný regionální OP)

Projekt se zaměřuje na výstavbu nového 
bezbariérového pavilonu s moderními 
učebnami a kvalitním internetovým připojením. 
Účelem je zlepšení výuky průmyslových oborů. 
Předmětem projektu je také revitalizace zeleně 
v okolí školy na ulici Manželů Curieových.

25   Zvýšení odborného vzdělávání se zaměřením na hiporehabilitaci
Příjemce: Česká zemědělská akademie v Humpolci | 
Období: 2011-2012 | Náklady: 1,8 mil. Kč, z toho dotace EU 1,5 mil. Kč (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Cílem projektu bylo zahájení výuky předmětu 
hiporehabilitace. Hiporehabilitace je forma terapie, 
v níž se setkává kůň a člověk se zdravotním 
znevýhodněním či specifickými potřebami, a má 
nezastupitelnou roli v integraci tělesně a duševně 
postižených osob do společnosti. Projekt zahrnoval 
vytvoření, či zakoupení výukových programů, 
inovaci školních vzdělávacích programů nebo 
zakoupení prostředků pro praktickou výuku.

Šablony
Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání lze v tomto programovém období prostředky pro podporu škol čerpat mimo jiné i formou malých a zjednodušených projektů – tzv. šablon. Cílem šablon je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů a jejich další vzdělávání, ale také pomoci školám při společném a inkluzívním vzdělávání dětí a žáků, a to i možností personálního posílení o školícího psychologa či sociálního pedagoga. Kromě toho lze financovat 

i drobné neinvestiční výdaje na pomůcky. Z mnoha desítek Šablon, realizovaných dosud v Kraji Vysočina, jsme vybrali tři zástupce:

 >  ŠABLONY – OAHŠ TŘEBÍČ 
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola Třebíč 1,8 mil. Kč, z toho dotace EU 1,5 mil. Kč; 2017-2019

 >  ŠABLONY GYMNÁZIUM HUMPOLEC 
Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec 
850 tis. Kč, z toho dotace EU 722 tis. Kč; 2017-2019

 >  ŠABLONY V ZŠ A MŠ POLNIČKA 
Základní škola a Mateřská škola Polnička 
216 tis. Kč, z toho dotace EU 183 tis. Kč; 2017-2019

26   Život na Vysočině aneb kalendářové putování s Bětkou a Otíkem
Příjemce: Základní škola Náměšť nad Oslavou | Období: 2013-2015 | Náklady: 3,3 mil. Kč, z toho dotace EU 2,8 mil. Kč (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Projekt se zaměřil na zábavnější formu výuky – netradiční projektové vyučování, kde se žákům prohloubí komunikační dovednosti a schopnost efektivně pracovat s informacemi. Součástí je soubor materiálů, které jsou k dispozici všem žákům prvního stupně.

27   Pořízení tří center obnovitelných 
zdrojů energie

Místo: Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou | Příjemce: Kraj Vysočina | Období: 2018 | Náklady: 25,5 mil. Kč, z toho 
dotace EU 21,7 mil. Kč (Integrovaný regionální OP)
Projekt přinese do tří středních škol v Kraji Vysočina 
vybavení pro studium technologií, využívajících různé obnovitelné zdroje energie. Jedná se o Střední školu stavební Jihlava, Střední školu stavební Třebíč a Vyšší odbornou školu a střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou. Pořídí se například wifi síť, záložní zdroje, servery nebo datové úložiště.
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PROJEKTY NA VYSOČINĚ PODPOŘENÉ Z DOTACÍ EU IImimo Jihlavu
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Výuková publikaci o činnosti 
dějinách a činnosti Evropské unie.



Pořádání akcí, seminářů  
a přednášek

Organizujeme nejrůznější akce, semináře, 
přednášky, besedy, promítání filmů, výstavy apod. 
pro veřejnost. Detailní informace o plánovaných 
akcích naleznete na našich webových stránkách, 
na Facebooku či v měsíčním Zpravodaji.

Rovněž se s námi můžete potkat na různých akcích 
v kraji pořádaných pro širokou veřejnost, jako jsou 
např. pravidelné Dny Země či Dny zdraví.

Pořádáme též bezplatné přednášky, besedy či 
soutěže o EU a souvisejících tématech pro základní 
a střední školy. Stačí si vybrat některé z témat 
nabízených na našem webu, nebo se s námi 
domluvit na jiném, a my přijedeme na Vaši školu.

Beseda s poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským 
v Městské knihovně Jihlava

Přednáška o zahraničních příležitostech pro mladé na Střední 
zdravotnické škole v Jihlavě

Den Evropy na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou

Stánek Europe Direct Jihlava a Eurocentra Jihlava během Dne zdraví



Kde Vám ještě poradí?
Kromě sítě Europe Direct existují i další 
informační centra nebo webové portály, 
které pomáhají v lepší orientaci v evropské 
problematice a v pochopení fungování EU 
a jejích politik.

Europa.eu je oficiální internetová stránka 
Evropské unie, provozovaná Evropskou komisí. Je 
dobrým výchozím bodem, pokud hledáte informace 
o EU, o tom, jak funguje, co svým občanům nabízí; 
obsahuje též odkazy na internetové stránky 
institucí, orgánů a agentur EU. Součástí stránek je 
i portál Vaše Evropa, nabízející praktické informace 
jednak pro občany (cestování, práce, vzdělávání, 
práva, spotřebitelé apod.) a jednak pro podnikatele 
(daně, pravidla a normy apod.).

www.europa.eu 

Evropský parlament spravuje stránky, obsahují 
velké množství informací o fungování Evropské 
unie a její politice; aktuality i přehlednou grafiku 
a videa. Kromě toho se můžete se svým dotazem 
či připomínkou obrátit přímo na kteréhokoli 
europoslance nebo na Kancelář Evropského 
parlamentu v ČR. 

www.europarl.europa.eu/portal/cs 

Euroskop je informační portál o Evropské unii, 
provozovaný Úřadem vlády České republiky. 
Poskytuje informace o fungování a politikách EU, 
ale naleznete zde i denní zpravodajství o Evropské 
unii. Úřad vlády ČR kromě toho zajišťuje i činnost 
Eurocenter v jednotlivých krajích (na Vysočině 
naleznete Eurocentrum v Jihlavě na ulici Tolstého, 

www.jihlava.eurocentra.cz) a bezplatnou 
informační linku o EU Eurofon (800 200 200).

www.euroskop.cz 

EurActiv je panevropská mediální síť, specializující 
se na problematiku Evropské unie. Existující česká 
mutace poskytuje aktuality, články a analýzy 
z různých oblastí evropské politiky v českých 
souvislostech.

www.euractiv.cz

EUR–Lex je oficiální sbírkou právních předpisů 
Evropské unie a dalších úředních dokumentů 
orgánů, institucí a agentur EU. Kromě plného znění 
dokumentů nabízí i informace o jejich vzniku či 
průběhu schvalování.

www.eur-lex.europa.eu 

EU Bookshop je on-line knihovna a internetové 
knihkupectví provozované Evropskou komisí. 
Soustřeďuje množství publikací institucí, orgánů 
a agentur EU, včetně vzdělávacích materiálů, 
odborných i populárně naučných publikací, a to 
nejen o Evropské unii. Publikace jsou k dispozici 
v elektronické podobě, po přihlášení je možné si 
řadu z nich objednat domů či do školy zdarma 
v papírové podobě.

www.publications.europa.eu/cs 

Dům zahraniční spolupráce je organizace 
zřízená Ministerstvem školství, která administruje 
mezinárodní vzdělávací aktivity. Na jeho 
stránkách jsou přehledně soustředěny informace 
o možnostech výjezdu do zahraničí pro studenty, 
mládež i pedagogy, i o nejrůznějších projektech 
a programech, včetně programu Erasmus+.  

www.dzs.cz
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www.rrav.cz

NaErasmusPlus jsou samostatné stránky 
Domu zahraniční spolupráce, věnované programu 
Erasmus+, nejvýznamnějšímu evropskému 
programu pro podporu mezinárodní mobility 
a spolupráce studentů, mládeže i pedagogů. 
Najdete zde novinky z programu i praktické 
informace o tom na co a jak lze čerpat finance.

www.naerasmusplus.cz

Eurodesk je evropská informační síť, která 
umožňuje mladým lidem i organizacím pracujícím 
s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím 
o zahraniční mobilitě a vzdělávacích programech. 
Na stránkách Eurodesku najdete praktické 
informace týkající se studia, práce, cestování, 
dobrovolnictví; ale i kontakty na nejrůznější 
zahraniční organizace, aktuality či soutěže.

www.eurodesk.cz

Evropský portál pro mládež, umístěný 
na stránkách Europa.eu, soustřeďuje praktické 
a aktuální informace o možnostech a příležitostech, 
které Evropská unie nabízí mladým lidem 
(cestování, studium, práce, dobrovolnictví apod.).

www.europa.eu/youth/EU_cs 

EURES – Evropské služby zaměstnanosti – je 
celoevropská síť, jejímž posláním je usnadňovat 
mezinárodní mobilitu pracovních sil, včetně 
poskytování poradenství pracujícím i zájemcům 
o práci v Evropské unii. Její součástí je i Evropský 
portál pracovní mobility s databází volných 
pracovních míst v celé EU, a síť poradců či 
kontaktních osob EURES na úřadech práce 
(na Vysočině v každém okresním městě).

www.portal.mpsv.cz/eures 

Europass je jednotný formát životopisných 
dokumentů, srozumitelný napříč Evropskou unií. 

Hlavním dokumentem Europassu je životopis se 
standardizovaným strukturovaným formátem, 
jehož šablona je k dispozici ve všech jazycích EU 
k vyplnění on-line či ve formátu *.doc či *.odt. Svůj 
životopis tak vytvoříte snadno a zaměstnavatelé 
po celé Evropské unii z něj rychle poznají, co 
opravdu umíte. Kromě toho obsahuje Europass 
i dokumenty o jazykových schopnostech či 
vzdělání.

www.europass.cz

DotaceEU je portál Ministerstva pro místní rozvoj, 
poskytující kompletní a spolehlivé informace 
o fondech Evropské unie. Naleznete zde informace 
o evropské politice soudržnosti, o způsobech 
přerozdělování finančních prostředků ze 
strukturálních fondů prostřednictvím operačních 
programů, i o tom, jak získat dotaci. Součástí je 
i aplikace Mapa projektů, nabízející přehled všech 
projektů dosud podpořených z evropských fondů.

www.dotaceeu.cz

Evropské spotřebitelské centrum nabízí 
bezplatné informace a rady týkající se práv 
spotřebitelů v Evropské unii, pomoc spotřebitelům 
při vyřizování jejich stížností na kvalitu 
zakoupených výrobků a služeb či na chování 
a jednání obchodníků, příp. při řešení sporů.

www.evropskyspotrebitel.cz 



Evropská komise neodpovídá za použití informací, 
jež tato publikace obsahuje. 
Tato publikace neprošla redakční jazykovou úpravou.
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