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Spotřebitelské fórum, z. ú. si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 
 

Spotřebitelské fórum 2019: „Spotřebitel v moderní éře: 

spotřebitel a finance“ 
 

Kdy: Pondělí 28. ledna 2019, 12:30 -15:30 

Místo: Praha, Černá Labuť Event Gallery, Na Poříčí 25, Praha 1 

 

Současný ekonomický růst doprovázený růstem mezd napomáhá tomu, že stále širší 
okruh domácností dokáže část svých příjmů odložit na budoucí spotřebu. Dnešní 
doba přitom nabízí řadu investičních příležitostí, ve kterých se drobný investor ne 
vždy snadno orientuje.   

Dokáží naše domácnosti vhodně rozložit své úspory a správně posoudit skutečnou 
míru rizika investic? Jaké možnosti nabízí finanční trhy a jakým způsobem se drobný 
investor může zorientovat v současných nabídkách? Jaká jsou jeho práva, pokud 
využije služeb licencovaného investičního brokera? Vyplatí se investovat do pořízení 
či výstavby vlastního bydlení s hypotékou a na co si při tom má spotřebitel dát pozor? 
Myslí české domácnosti při plánování svých rozpočtů na případný příchod horších 
časů? Jaká jsou finanční rizika méně majetných domácností a potřebujeme po přijetí 
zákona o spotřebitelském úvěru ještě dále zasahovat do vztahů věřitelů a dlužníků? 
Jak se můžeme poučit v tomto směru z vývoje na Slovensku? Co lze čekat v oblasti 
financí od nových technologií? Jak změní náš přístup k investicím a financím obecně 
postupný přechod na cashless ekonomiku? 

Úvodní slovo na setkání pronese viceguvernér České národní banky Tomáš 
Nidetzký.  

 

 

 

 

http://www.cernalabut.cz/
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PROGRAM: 

moderátor: Kryštof Kruliš, Spotřebitelské fórum 

 

11:30 – 12:30 Společný oběd 

 

12:30  Registrace a zahájení  

Kryštof Kruliš, předseda správní rady, Spotřebitelské fórum 

 

12:45   Úvodní slovo  

  Tomáš Nidetzký, víceguvernér ČNB  

 

13:00 – 14:00  Příspěvky řečníků 

  Jiří Beran, ředitel odboru finančních trhů, Ministerstvo financí 

Filip Hanzlík, náměstek výkonného šéfa, Česká bankovní asociace 

Jaroslav Krutílek, generální tajemník, Česká leasingová a finanční 

asociace 

  Maria Staszkiewicz, CEO, Česká fintech asociace 

  David Navrátil, hlavní ekonom, Česká spořitelna 

  Katarína Kakalíková, ředitelka pro vnější vztahy, MasterCard 

  Michal Dyttert, ředitel vnějších vztahů, Provident 

  David Šmejkal, Poradna při finanční tísni 

Viktor Vodička, projekt Ambasador investorů, Sdružení českých  

spotřebitelů 

  A další zástupci spotřebitelských organizací, businessu a státní správy 

 

14:00 – 14:45 Debata 

 

14:45 – 15:30 Závěr  

 
 


