
 

 

 

 

 

 

Spotřebitelské fórum, z. ú. si Vás dovolujeme pozvat na výroční konferenci 

  

Spotřebitelské fórum 2017:  

 

„Kvalita zboží a potravin: Má český spotřebitel na výběr?“ 

  

Kdy: 5. října 2017, 9:00 - 15:00 

Místo: Praha 

Černá Labuť Event Gallery, Na Poříčí 25, Praha 1 

 

Dva týdny před parlamentními volbami jsme připravili setkání odborníků, zástupců 

spotřebitelských organizací, profesních sdružení a  firem, abychom společně diskutovali 

aktuální témata týkající se postavení spotřebitelů v České republice. 

 

Česká ekonomika zažívá rychlý ekonomický růst, nezaměstnanost je nízká a pozvolna 

rostou i příjmy domácností. Z řady srovnání však vyplývá, že čeští spotřebitelé nemají 

vždy na výběr zboží (zejména potraviny a drogistické zboží) stejné kvality jako naši 

sousedé v Rakousku nebo Německu. Co stojí v cestě zlepšení? Stačí vše nechat v rukou 

spotřebitelů a jejich tlaku na zlepšení kvality u prodejců? Je řešením digitální trh a 

otevření přeshraničního nakupování na internetu? Jaká opatření připravují firmy a hlavní 

producenti? A jaká jsou v tomto ohledu očekávání občanů od veřejné sféry, politické 

reprezentace a od spotřebitelských organizací?  

   

  

PROGRAM v pracovní verzi: 

moderátor: Kryštof Kruliš, Spotřebitelské fórum 

  

9:15   Úvodní slovo 

 

9:30 - 10:15  Představení výzkumu kvality potravin v České republice a na  

   Slovensku 

   Jan Pivoňka, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

   Miloš Lauko, Asociácie spotrebitel'ov Slovenska 

 

http://www.cernalabut.cz/


10:15 - 10:30  Coffee break 

 

10:30 - 12:00  Panelová diskuse 

 Mají čeští spotřebitelé na výběr? 

 Kvalita zboží a potravin dostupných v ČR 

 Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu 

 Radek Sazama, Svaz obchodu a cestovního ruchu 

 Aleš Chmelař, Úřad vlády ČR 

 Viktor Vodička, Sdružení českých spotřebitelů 

 Jan Hejtmánek, Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace 

 

12:00 - 13:00  Oběd 

  

13:00 - 14:30  Politický panel expertů na práva spotřebitele 

 Spotřebitelská politika po říjnových volbách  

  zástupci politických stran zastoupených v PS 

  TOP 09, Martin Plíšek 

  ODS, Veronika Vrecionová 

  ANO, Pavel Šrámek 

  (KDU-ČSL, ČSSD, KSČM, Úsvit) (konkrétní zástupci v jednání) 

 

14:30 - 15:00  Závěrečné slovo 

 Kvalita zboží a potravin: Má český spotřebitel na výběr? 

 Marta Nováková, SOCR 

 zástupci přítomných českých a slovenských spotřebitelských  

  organizací 

  

  

 

 

 


