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

Hromadné žaloby v českém právním prostředí
Kdy: 2. dubna 2019 (9:00 až 11:00)
Místo: SmetanaQ, Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město, Praha
Formát: odborný kulatý stůl se snídaní
Do českého práva má být zaveden nový právní institut hromadných žalob. Často zmiňovaný
přínos nově navrhovaného institutu je posílené postavení spotřebitelů díky možnosti
hromadného uplatňování jejich nároků na plnění. Souběžně s tím však řada subjektů
poukazuje na možná rizika zneužití této nové úpravy.
Evropská unie začala v loňském roce projednávat návrh směrnice o kolektivním uplatňování
nároků skrze reprezentativní žaloby neziskových spolků. Navrhovaná směrnice je součástí
širšího balíčku navrhovaných opatření v oblasti ochrany spotřebitele s názvem „Nová politika
pro spotřebitele“.
Odborný kulatý stůl Spotřebitelského fóra se zaměří na porovnání obou připravovaných úprav
a nabídne diskusi následujících otázek: Jakým způsobem bude česká úprava provázána
s úpravou EU? Která z variant lépe pomůže českým spotřebitelům? Jak obě varianty čelí
rizikům zneužití institutu hromadných žalob a v čem se může připravovaný národní návrh
inspirovat v návrzích projednávaných na úrovni EU? Jak si s úpravou hromadných žalob
poradily okolní státy? Jaké jsou v tomto ohledu osvědčené postupy ze zahraničí? Jaký je
přístup spotřebitelských organizací k projednávaným návrhům? Jaký může mít zavedení
institutu hromadných žalob dopad na spotřebitele a podnikání v České republice?

Program:
moderátor: Kryštof Kruliš, Spotřebitelské fórum
8:30

Registrace a zahájení

9:00

Příspěvky řečníků
Pavlína Žáková, Zastoupení Evropské komise
Anežka Janoušková, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Jiřina Jílková, Legislativní rada vlády
Patrik Nacher, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Filip Hanzlík, Česká bankovní asociace
Jan Slanina, Česká leasingová a finanční asociace
Petr Josefi, Česká asociace elektronických komunikací
Ladislav Minčič, Hospodářská komora
Jiří Navrátil, Svaz obchodu a cestovního ruchu
Eva Petrážová, Evropské spotřebitelské centrum
Tomáš Palla, Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
Viktor Vodička, Sdružení českých spotřebitelů
Marcela Reichelová, Renata Horáková, Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska
Michal Dyttert, Provident
Filip Hrazdíra, ČSOB
Kateřina Šveřepová, advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný
Jiřina Králová, ČEZ
Debaty se zúčastní další zástupci businessu i neziskové sféry.

10:00

Debata

11:00

Závěr

