
 
 
 
 
 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 
POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2016 
7. volební období  

P O Z V Á N K A 
na konferenci pořádanou poslankyní Evropského parlamentu  

MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA  
 
 pod záštitou předsedy ústavně právního výboru 

JUDr. Jeronýma Tejce  
 

 na téma  „Transpozice evropské spotřebitelské legislativy a její 
vymahatelnost“,    

která se koná ve středu dne 21. září 2016 od 10:00 hodin 
 

v budově Poslanecké sněmovny -  místnost č. 108 – Státní akta  
Sněmovní 4, 118 26  Praha 1  

Konference se zaměří na zhodnocení procesu přejímání evropské legislativy na ochranu spotřebitele v České 
republice a na Slovensku. Na představení unikátní srovnávací studie transpozic směrnice o právech spotřebitelů a 
směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého a slovenského právního řádu naváže diskuze se zástupci 

veřejné správy a spotřebitelských organizací z obou zemí. Jaké jsou praktické zkušeností s přejímáním unijní 
legislativy? Existují nové cesty ke zvyšování míry prosazování spotřebitelského práva? A byla by přínosem 

průřezová právní úprava na ochranu spotřebitele, tzv. spotřebitelský kodex?  
 
 
9:30 – 10:00  Registrace (pouze s občanským průkazem)  
 

 



 
10:00 – 10:15  Úvodní slovo a příspěvek 
  členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu   MUDr. Olga Sehnalová, MBA spotřebitele, EP 

  předseda ústavně právního výboru PSP ČR   JUDr. Jeroným Tejc 
  velvyslanec Slovenské republiky v ČR   J.E. Peter Weiss 

 
    
10:15 – 11:30  Transpozice evropské spotřebitelské legislativy v ČR a SR 
  proděkanka pro vědu a výzkum, PF UP    doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. 

v Olomouci   
      ředitelka odboru ochrany spotřebitele,    Mgr. Ivana Kopčanová 

Ministerstvo hospodárstva SR   
  náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu  Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M. 
a obchodu, ČR   
  vrchní ministerský rada, Ministerstvo   Barbora Záleská 
spravedlnosti ČR 

  prezidentka Asociácie spotrebiteľských    Mgr. Božena Stašenková, Ph.D. 
subjektov Slovenska 
  vedoucí právního oddělení, dTest, o.p.s.    Mgr. Lukáš Zelený 

  soudce, Okresní soud Uherské Hradiště    JUDr. Karel Šabata, Ph.D. 
 
 
11:30 – 11:45  Přestávka na kávu 
 
 
11:45 – 12:45 Vymahatelnost spotřebitelské legislativy – jak ji zlepšit?  
   moderovaná diskuse 
 
 
                  
 Účast prosíme potvrdit do 16. září na e-mailovou adresu odehnalovap@psp.cz.  
 
Vstup do budovy (vchod Sněmovní 4) s platným občanským průkazem. 
 
 
 
 
   JUDr. Jeroným Tejc, v. r.  předseda ústavně právního výboru 


