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S pot ř e b i t e l S k é fó rum v roc e 2019 :

Spotřebitel v moderní éře
V České republice již čtvrtým rokem působí za-
psaný ústav Spotřebitelské fórum, jehož vizí
je přispět k vytvoření funkčního dialogu mezi
státem, firmami, spotřebitelskými organizace-
mi a akademickou sférou. Zájmem spotřebitel-
ské politiky by mělo být vždy usilovat zejména
o dobře informovaného spotřebitele, který má
snadný a uživatelsky přívětivý přístup k tako-
vým informacím, které pro své rozhodování po-
třebuje. Dosáhnout tohoto stavu seberegulací
v dialogu spotře-
bitelů, jejich or-
ganizací, regulá-
tora a komerční
sféry je podle
Spotřebitelského
fóra optimálním
řešením pro větši-
nu oborů. Funkční
dialog uvedených
subjektů zároveň
může výrazně po-
moci při přípravě vyvážené a kvalitní legislativy.
možnost zapojit se do projektů spotřebitelské-

ho fóra mají všechny složky občanské společnosti
a cílem fóra je přispět k podnícení odborné dis-
kuse a propojování spotřebitelských organizací.
v roce 2019 se mezi stěžejní témata Spotřebitel-
ského fóra řadí:
● kvalita života a potravin;
● spotřebitel na internetu;
● spotřebitel a jeho finance;
● postavení zákazníků online platforem a sdíle-
né ekonomiky;

●mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
v projektu Ambasador investorů;

● připomínkování legislativy včetně připravova-
ného zákona o hromadných žalobách;

● uživatelsky přívětivý eGovernment coby zá-
klad modernizace státní správy; a

● návrh tzv. Nového spotřebitelského údělu ev-
ropské komise.

Spotřebitelské fórum pravidelně poskytuje od-
borná stanoviska médiím, provádí spotřebitelské
testování služeb, účastní se pracovních skupin
a připomínkových řízení a organizuje kulaté sto-
ly, konference a projekty otevřené pro všechny
spotřebitelské organizace. od roku 2017 je regis-
trováno v rejstříku transparentnosti eu a přispí-
vá do veřejných konzultací vypsaných jejími insti-
tucemi. v roce 2018 bylo fórum rovněž vybráno
do projektu EU spojuje obyčejné hrdiny. tento rok

se Spotřebitelské
fórum stalo part-
nerskou organizací
IMDWorld Compe-
titivness Center, se
kterou bude spolu-
pracovat na přípra-
vě české kapitoly
prestižní publikace
imD World com-
petitiveness Year-
book 2019. ve spo-

luprácisnejdélepůsobícíspotřebitelskouorganizací
u nás, Sdružením českých spotřebitelů, připravilo
fórum projekt Ambasador investorů. Na toho se
mohou obracet drobní investoři využívající ob-
chodní platformy k investování na kapitálových
trzích, pokud se dostanou do sporu se svým bro-
kerem. v případě, že se obchodní platforma při-
hlásila do projektu Ambasadora investorů, může
být daný spor vyřešen rychle a pro drobného in-
vestora bezplatně formou tzv. konciliace. Drob-
ným investorům se tak u nás otevírá možnost, že
jejich spory budou řešeny rychle a bez nutnosti
vynaložit dodatečné náklady.
28. ledna 2019 zapsaný ústav Spotřebitelské

fórum uspořádá již třetí výroční konferenci s ná-
zvem „Spotřebitel v moderní éře“. konference se
zaměří na problematiku financí a spotřebitele
na internetu a účast na ní potvrdili přední před-
stavitelé státu, firem i spotřebitelských organiza-
cí. mediálním partnerem konference jsou Hospo-
dářské noviny.
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