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Pozvánka na konferenci 

Umělá inteligence a spotřebitel 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, kterou pod záštitou ministra průmyslu a obchodu 
a vicepremiéra pro hospodářství pana doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA                   

pořádá Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.  ve spolupráci s Radou kvality České republiky                                                                                                                                                                                                                                    
 

dne 26. listopadu 2020 od 9:00 hod. 
 

v Konferenčním centru City, Na strži 65/1702, 140 00 Praha 4                   
a ON-LINE na adrese UmelaInteligence&Spotrebitel 

 

Konference by měla přinést odborné pohledy účastníků na budování odpovědného a 

důvěryhodného prostředí pro široké uplatnění umělé inteligence ve společnosti a mezi 

spotřebiteli a podpořit žádoucí principy a prvky ochrany spotřebitele v  této oblasti. 
 

Program* 

• 09:00 – 09:10  Ing. Libor Dupal, předseda Správní rady SČS  
Úvod a přivítání účastníků 

 

• 09:10 – 09:25 Bc. Daniel Všetečka, MSc., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Národní strategie umělé inteligence v ČR – její vize a cíle 

 

• 09:25 – 09:40 zástupce Akademie věd ČR  
Příležitosti a rizika související s  rozvojem umělé inteligence  
 

• 09:40 – 09:55  JUDr. Alex Ivančo, Ph.D., Ministerstvo financí ČR 
Globální harmonizace právního rámce pro umělou inteligenci  
 

• 09:55 – 10:10  přestávka 
 

• 10:10 – 11:20 Jak může ČR posílit důvěru spotřebitelů? – panelová diskuse,  
   bude moderovat: Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS 
 

➢ Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a 
dopravy ČR 
 

➢ zástupce České asociace pojišťoven  
 

➢ zástupce společnosti Mastercard 
 

➢ Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš, Ph.D., Spotřebitelské fórum 
 

• 11:20 – 11:30 Závěry, výstupy z akce & poděkování 
 

* přihlášení účastníků bude možné od 8:50 hod. a veřejná anketa k akci je dostupná - zde 
 

Tato akce se koná za finanční podpory Rady kvality České republiky a ve spolupráci s 
oficiálním portálem společenské odpovědnosti a kvality České republiky: 

www.narodniportal.cz 

https://meet.jit.si/UmelaInteligenceSpotrebitel
https://www.konzument.cz/pruzkumy/umela-inteligence.php
http://www.narodniportal.cz/

