
PORADENSKÉ 
CENTRUM

KDO VÁM PORADÍ: 

Jaroslav Pokorný Soudní znalec se specializací 
na obuv a kožedělné výrobky. Má dlouholetou praxi 
v obuvnické výrobě, rozumí detailně jak materiálům, 
tak i obuvnickým technologiím. Za dobu své praxe  
soudního znalce zpracoval více než tři tisíce čtyři sta 
znaleckých posudků pro soudy, pro firmy 
i pro spotřebitele.

Zdeněk Krul Emeritní obchodní rada České 
obchodní inspekce (ČOI) – jako pracovník ČOI působil 
více než 25 let. Také v současné době lektoruje 
přednášky v rámci školicích programů pořádaných jak 
pro spotřebitelskou, tak pro podnikatelskou veřejnost.

PhDr. Vlasta Mayerová Tajemnice České obuvnické 
a kožedělné asociace (ČOKA) – realizuje organizačně-
řídicí činnost a ekonomické zajištění, public relation, 

marketingové průzkumy a analýzy. Provádí také 
další analytickou, informační a komparativní činnost 
pro členské firmy, zpracovává žádosti o granty 
apod. Účastní se již řadu let práce na standardech 
profesních kvalifikací a zejména na jejich aplikaci 
u zaměstnavatelů v obuvnickém a kožedělném 
průmyslu. Je členkou Sektorové rady pro textilní 
a kožedělný průmysl.

PORADENSKÉ CENTRUM
PRO NÁVŠTĚVNÍKY I VYSTAVOVATELE  

VELETRHU KABO

NEVÍTE SI RADY?

Veletrhy Brno ve spolupráci s Českou obuvnickou asociací pro Vás připravili NOVINKU. Poradenské centrum  
pro obchodníky, výrobce a další subjekty působící v obuvnickém a kožedělném průmyslu – přímo na KABO. 
V sobotu a v neděli 18. a 19. srpna od 10–16 hodin můžete bezplatně využít přítomnosti odborníků z oboru 
a probrat s nimi své dotazy a problémy na různá témata.

KDE: pavilon F v prostoru KABO LOUNGE

OKRUHY TÉMAT:
•  Reklamační řízení z pohledu soudního znalce, reklamace oprávněné a neoprávněné, 

charakteristika a projevy jednotlivých vad. Možnost konzultací k Vašim konkrétním 
reklamacím.

•   Dozorové pravomoci ČOI, kupní smlouvy se spotřebiteli, informační povinnosti 
prodávajících, kupní doklady, ochrana spotřebitele, povinnosti prodávajících 
při distančním prodeji, formální náležitosti reklamačního řízení, mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů – vše podle dikce Občanského zákoníku, Zákona o ochraně 
spotřebitele a Zákona o České obchodní inspekci v platném znění.

•  Co je zapotřebí pro založení firmy? Možnosti čerpání podpory pro začínající 
podnikatele. Jak stanovit marketingovou strategii firmy a jak si vybrat seriózní 
dodavatele? Informace k E-learningu pro prodejce obuvi.

OD TOHO JSME TADY!


