
Pardubicka univerzita vzdeia 
obchodniinspektory 

v 

V Cesku unikatnf studijnf 
obor, ktery pripravf odbornfky 
pro praci v Ceske obchodnf in-

v 

spekci (COl), otevre letos 
v zimnfm semestru Fakulta 
ekonomicko-spravnf Univerzi
ty Pardubice. 

Bakalarsky program Hospo
darska politika a verejna sprava 
zamereny profesne na obchod
nf inspekci vznikl ve spolupra-

v 

ci s COL Zajemci si mohou vy-
brat mezi studiem dennfm 
a kombinovanym, jejichz sou
cast! budou i praxe. 

,Tento program otevirame 
na nasi fakulte j ako j edini v re
publice. Verfm, ze zaujme ma
turanty, kteri radi ziskavajf 
znalosti nejen v ucebnach, ale 

rovnou take v praxi," rekla Pra
vu dekanka Fakulty ekonomic
ko-spravnf Romana Provazni
kova. 

,Letos prijmeme ctyricet 
studentu na denni a dvacet za
jemcu na kombinovane stu
dium," dodala. 

Zkusenosti z praxe 
Behem tri let se seznamf 

s problematikou ochrany spo
trebitele, poznajf fungovani 

v 

COl a budou umet napriklad 
identifikovat padelky a nebez
pecne vyrobky i kontrolovat 
internetove obchody. 

Absolventi zfskajf znalosti 
o postupu kontrol a rozhodova
nf o udelenf sankce za poruseni 

zakonu. Budou kompetentnf 
poradit i vyresit spory mezi 
spotrebiteli a podnikateli mi
mosoudni cestou. Nauci se take 
aplikovat zakony potrebne pro 
dozor nad trhem. 

,Pocftame take s tfm, ze be
hem studia umoznfme studen
tum odborne staze prima 

v 

u Ceske obchodnf inspekce," 
v 

rekl ustrednf reditel Ceske ob-
chodnf inspekce Mojmfr Be-

, 
zecny. 

,Prihlasky je mozne podavat 
do 31. brezna. S novym oborem 
se mohou zajemci blfze sezna
mit na Dni otevrenych dverf te
to fakulty 16. unora," doplnila 
mluvcf Univerzity Pardubice 
Martina Mackova. (ner) 



Univerzita 
v zacne 

vychovavat 
nove }{Omisate 
PARDUBICE Zcela nov}' a v Ceske 
republice jediny obor pro praci v 
Ceske obchodni inspekci (COl) ote
vira letos Fakulta ekonomic
ko-spravni Univerzity Pardubice. 
Bakalafsky studijni program Hos
podafska politika a vefejna sprava 
vznikl ve spolupraci s Ceskou ob
chodni inspekci. Zajemci si mohou 
vybrat mezi studiem dennim a 
kombinovanym, jejichz soucasti 
budou i praxe. 

,Vefim, ze zaujme maturanty, 
ktefi radi ziskavaji znalosti nejen v 
ucebnach, ale rovnou i v praxi," 
uvedla dekanka Fakulty ekonomic
ko-spravni Romana Provaznikova. 

Letos pfijme fakulta na denni stu
dium 40 zajemcu a dalSich 20 na 
kombinovane. Behem tfi let se za
jemci seznami s problematikou 
ochrany spotfebitele, poznaji fun
govani Ceske obchodni inspekce a 
budou umet napfiklad identifiko
vat padelky a nebezpecne v}Trobky 
i kontrolovat internetove obcho
dy. 

Ziskaji znalosti o postupu kontrol 
a rozhodovani o udeleni sankce za 
poruseni zakonu.Pfihlasky je moz
ne podavat do 31. bfezna. (sk) 



Univerzita začne vychovávat nové komisaře 
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    (sk)    Univerzita Pardubice     

PARDUBICE Zcela nový a v České republice jediný obor pro práci v České obchodní inspekci (ČOI) 
otevírá letos Fakulta ekonomickosprávní Univerzity Pardubice. Bakalářský studijní program 
Hospodářská politika a veřejná správa vznikl ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Zájemci si 
mohou vybrat mezi studiem denním a kombinovaným, jejichž součástí budou i praxe. 
 „Věřím, že zaujme maturanty, kteří rádi získávají znalosti nejen v učebnách, ale rovnou i v 
praxi,“ uvedla děkanka Fakulty ekonomickosprávní Romana Provazníková. 
 Letos přijme fakulta na denní studium 40 zájemců a dalších 20 na kombinované. Během tří let 
se zájemci seznámí s problematikou ochrany spotřebitele, poznají fungování České obchodní 
inspekce a budou umět například identifikovat padělky a nebezpečné výrobky i kontrolovat internetové 
obchody. Získají znalosti o postupu kontrol a rozhodování o udělení sankce za porušení zákonů. 
Přihlášky je možné podávat do 31. března. 
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Pardubická univerzita vzdělá obchodní inspektory 
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    (ner)    Univerzita Pardubice     

V Česku unikátní studijní obor, který připraví odborníky pro práci v České obchodní inspekci (ČOI), 
otevře letos v zimním semestru Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 
 Bakalářský program Hospodářská politika a veřejná správa zaměřený profesně na obchodní 
inspekci vznikl ve spolupráci s ČOI. Zájemci si mohou vybrat mezi studiem denním a kombinovaným, 
jejichž součástí budou i praxe. 
 „Tento program otevíráme na naší fakultě jako jediní v republice. Věřím, že zaujme maturanty, 
kteří rádi získávají znalosti nejen v učebnách, ale rovnou také v praxi,“ řekla Právu děkanka Fakulty 
ekonomickosprávní Romana Provazníková. „Letos přijmeme čtyřicet studentů na denní a dvacet 
zájemců na kombinované studium,“ dodala. 
 
Zkušenosti z praxe 
 
Během tří let se seznámí s problematikou ochrany spotřebitele, poznají fungování ČOI a budou umět 
například identifi kovat padělky a nebezpečné výrobky i kontrolovat internetové obchody. 
 Absolventi získají znalosti o postupu kontrol a rozhodování o udělení sankce za porušení 
zákonů. Budou kompetentní poradit i vyřešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimosoudní cestou. 
Naučí se také aplikovat zákony potřebné pro dozor nad trhem. 
 „Počítáme také s tím, že během studia umožníme studentům odborné stáže přímo u České 
obchodní inspekce,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. „Přihlášky je 
možné podávat do 31. března. S novým oborem se mohou zájemci blíže seznámit na Dni otevřených 
dveří této fakulty 16. února,“ doplnila mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková. 
 



Zcela nový a v České republice jedinečný obor pro práci v České 
obchodní inspekci 

30.1.2019    V1 TV    str. 5   18:00 Východočeské zprávy 
        Univerzita Pardubice     

redaktorka 
-------------------- 
Zcela nový a v České republice jedinečný obor pro práci v České obchodní inspekci otevírá letos 
fakulta Ekonomicko-správní univerzity Pardubice. Bakalářský studijní program hospodářská 
politika a veřejná správa zaměřený profesně na obchodní inspekci vznikl ve spolupráci s Českou 
obchodní inspekcí. Zájemci si mohou vybrat mezi studiem denním a kombinovaným, jejich součástí 
budou i praxe. 
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