MUDr. Olga Sehnalová, MBA, poslankyně EP, členka
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele
Vážená paní poslankyně, vážené dámy a pánové, milí hosté,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítala na dnešní
mezinárodní konferenci, která je věnovaná spotřebitelskému
vzdělávání dětí a mládeže.
V první řadě bych ráda poděkovala paní poslankyni Kateřině
Valachové, že převzala záštitu nad dnešním setkáním a tím
umožnila jeho konání právě zde, na půdě Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, kde se politika ochrany
spotřebitele jako celek formuje, ať už přejímáním evropské
legislativy na ochranu spotřebitele do českého právního řádu,
nebo jejím připomínkováním ze strany zákonodárců.
Ráda bych přivítala také všechny vážené hosty, kteří přijali mé
pozvání a na dnešní konferenci vystoupí. Věřím, že nás čeká
zajímavá debata, ve které zazní i konkrétní doporučení, která
najdou praktické uplatnění v oblasti spotřebitelského
vzdělávání. Právě spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího
věku je jednou z důležitých podmínek, aby ve společnosti byli
vzdělaní a informovaní spotřebitele, kteří jsou poučení o svých
právech a nebojí se jich využívat.
Dobře si je toho vědom i Evropský parlament, který hraje
důležitou úlohu nejen při práci na evropských právních
předpisech, ale také při nastavování politické agendy v oblasti
ochrany spotřebitelů jako takové.
Dvojnásobně to platí zejména při zajišťování rozpočtových
prostředků pro opatření v oblastech, jako je poskytování
informací a vzdělávání spotřebitelů, ale také zastupování
spotřebitelů
v
členských
státech
prostřednictvím
spotřebitelských organizací. Bohužel musím konstatovat, že
představy Evropského parlamentu v otázkách financování
spotřebitelských politik jsou vždy ambicióznější, než pozice
členských států.
Věřím, že některé ze vzdělávacích projektů, které vzniky z
unijních prostředků a Evropského programu pro spotřebitele,

představí náš první host, zástupkyně Evropské komise, a třeba
budou inspirací i pro některé zde přítomné.
Ochrana spotřebitelů neznamená pouze rozvoj právních
předpisů a jejich účinné prosazování, ale i posilování schopnosti
spotřebitelů samostatně přijímat optimální, informovaná
rozhodnutí.
Důležitost takového vzdělávání dobře vnímala i předchozí Vláda
ČR, která v roce 2015 přijala priority spotřebitelské politiky na
následujících pět let. Ministerstva průmyslu a obchodu a
školství, mládeže a tělovýchovy dostala za úkol systematicky
podporovat spotřebitelské vzdělávání ve školách s cílem zvýšit
úroveň znalostí žáků a studentů v oblasti spotřebitelských práv
a povinností. Těším se proto na příspěvky zástupců obou
ministerstev, které zde tímto rovněž srdečně vítám, a jejich
informace o průběžném plnění tohoto důležitého cíle v
momentě, kdy se již nacházíme v druhé polovině stanoveného
období.
Jsem velmi ráda, že se dnes podíváme také do zahraničí, jak ke
spotřebitelskému vzdělávání přistupují za hranicemi, konkrétně
na Slovensku, a také Finsku, a vítám tímto naše další
zahraniční účastníky dnešní akce.
Druhá část dnešního programu bude věnována představení
konkrétních iniciativ, které u nás i na Slovensku v současné
době již přispívají k praktickému vzdělávání dětí a mládeže v
oblasti spotřebitelských práv. Jednou z nich je již tradiční
studentská soutěž Spotřeba pro život, za kterou stojí
spotřebitelská organizace dTest, a kterou mám možnost sama
již několik let podporovat. Více se dozvíme také o několika
dalších podobně tematicky zaměřených osvětových a
vzdělávacích projektech.
Obzvláště ráda bych zde také chtěla přivítat, ať už jako
vystupující, nebo přítomné hosty v publiku ty, kteří mají ke
vzdělávání dětí a mládeže úplně nejblíže, a to pedagogy a
pedagožky a další představitele základních a středních škol.
Věřím, že i jejich poznatky pomohou přispět k pochopení toho,
jak systém momentálně funguje, a ideálně také ke zkvalitnění

dalšího směřování spotřebitelského vzdělávání mladých lidí
nejen v rámci vzdělávacích institucí.
Vážení hosté,
ještě jednou vítejte na dnešní
zajímavou a přínosnou debatu.
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