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První mezinárodní konference k FINANČNÍ GRAMOTNOSTI  
zkušenosti z projektu „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku – prevence 
předlužení a jak z předlužení“  
31.10.2008, Emauzský klášter v Praze  
 
Prezidentka konference:  RNDr. Alena Palečková, předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální politiku 

Senátu Parlamentu České republiky  
Záštita konference:  MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády České republiky pro lidská práva a 

menšiny PhDr.  
Účastníci konference:  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřady práce ČR Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Úrady práce Městské a obecní úřady – odbory sociálních 
věcí Krajské úřady, zaměstnavatelé, odborná a široká veřejnost  

 
Program konference:   „Zahájení a úvodní referát“  

RNDr. Alena Palečková, prezidentka konference  
Vystoupení čestného hosta 
PhDr.Jana Hybášková, poslankyně Evropského Parlamentu  
„Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání“  
Ing. Bc. Ivan Noveský, generální ředitel COFET, a.s.  

    „Předluženost jako nový rizikový faktor na trhu práce v ČR“  
   Ing. Marie Bílková, vrchní ředitelka MPSV  
    „Zkušenosti s insolvenčním zákonem v praxi“  
   JUDr. Petr Fiala, advokát a insolvenční správce  
    „Vliv předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku“  
   Hana Blažková, vedoucí pobočky ÚP Most v Litvínově  
    „Exekuce na sociální dávky jako nový důvod odmítání zaměstnání“  
   Pavel Zdražila, vedoucí pobočky ÚP Ostrava-Zábřeh  
 
    „Finanční gramotností proti nezaměstnanosti – mostecké zkušenosti“  

Bc. Milan Ivaška, ředitel pobočky Most, COFET, a.s.  
    „Finanční gramotností proti nezaměstnanosti – zkušenosti z ostravského regionu “  
   Zdeněk Balabán, ředitel pobočky Ostrava, COFET, a.s.  
    „Projekt finanční gramotnosti a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku“  
   RNDr. Ivana Ašmerová, vedoucí realizačního týmu COFET, a.s.  
   „Finanční gramotností proti exekucím“  
   Ing. Jan Abrahámek, člen Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR  
 
Základní výstupy a citáty z konference: 

1) FG je nesmírně důležité téma v návaznosti na úspěšnou a konkrétní konferenci 25. 4. 2008. 

2) FG- dříve jako základ výchovy mladých – je v podstatě umění nebo schopnost hospodařit se svým majetkem 
a penězi. 
 
3) Na pracovitosti a schopnosti hospodařit byla dříve založena prosperita celé československé společnosti. 
 
4) Konzumní trendy představované různými subjekty, které válcují celý svět a u nás našly nepřipravenou a 
v pravém slova smyslu finančně negramotnou společnost, která jim umožňuje obrovské zisky bez ohledu na 
osobní i celospolečenské dopady. 
 
5) Výukové programy a příručky pro děti i dospělé- by měli znát všichni a to i ti, kteří vedou Evropu tj. kolegové 
v Evropském parlamentu. 
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6) Důsledky finanční negramotnosti zatěžují celou naši společnost. 
 
7) Oceňujeme průkopnictví COFET ve vzdělávání finanční gramotnosti zejména dospělých.  
 
8) EU doporučuje návaznost projektu FG v řadě programů, které by měly čerpat právě z ESF. 
 
9) EU se přimlouvá za přízeň ministra práce a sociálních věcí a celého MPSV pro realizaci vzdělávání finanční 
gramotnosti a jeho financování z ESF.   
 
10) Vzdělávání finanční gramotnosti je stále v plenkách, protože chybí prostředky na jeho realizaci. Budoucnost 
sociálního systému státu i budoucnost občanů je bez FG ohrožena. 
 
11) Bez znalostí finanční gramotnosti jsou lidé vydáni na pospas agresivní reklamě- a to i vysokoškoláci.  
 
12) Komisař Vladimír Špidla na jednání BI VŠ pochválil výuku FG pro dospělé a zdůraznil nutnost výuky FG na 
školách i u dospělých. 
 
13) 1. náměstkyně MŠMT, ing. Eva Bartoňová, při jednání o FG se zástupcem FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. a 
COFET, a.s. zdůraznila prioritu vzdělávání FG. 
 
14) MPSV upozorňuje na předlužení a jeho negativní dopady do sociální oblasti jako důsledek finanční 
negramotnosti.  
 
15) Vzdělávání FG je důležité nejen pro sociálně slabé a vyloučené, ale pro všechny – i finančně zdravé rodiny – 
jako prevence předlužení a sociálního vyloučení. 
 
16) Práce na černo přináší další rizika nejen pro nezaměstnaného (nemá započet do důchodu, právní ochrana, 
atd.), ale i ztrátu příjmů státního rozpočtu, který s tímto nezaměstnaným má pouze výdaje, které pak chybí 
opravdu sociálně potřebným. 
 
17) Pomoc předluženým je zatím nejčastěji v rámci projektů- prostřednictvím nestátních subjektů. Ti nejvíce 
potřební- sociálně vyloučení-  nemají sami šanci využít možnosti např. insolvenčního zákona a často ani netuší, 
kam se mají obrátit pro pomoc. Administrativní náležitosti spojené s insolvenčním řízením zatím spíše splní 
střední třída a zaměstnaní. 
 
18) Investice státu do finanční gramotnosti a poraden se státu vyplatí a maximálně se mu vyplatí. 
 
19) MPSV se musí pokusit v novém programovacím období vytvořit projekt podobný velkému projektu 
vzdělávání FG s vyškolením úředníků, zprostředkovatelů ÚP, pracovníků HK ČR, sociálních pracovníků MHMP a 
neziskových organizací na lektory FG, který díky velmi negativní a účinné mediální zkratce neinformovaných 
novinářů  nebyl realizován. 
 
21) MPSV se snaží v FG rozšířit do všech regionů, kde je to potřeba, protože FG je klíčová aktivita. 
 
22) MPSV požaduje, aby se FG stala běžnou součástí sociálních aktivit a aktivit, které mají pomoci umožnit 
návrat nezaměstnaných na trh práce. 
 
23) FG jedna z klíčových součástí APZ. MPSV i ÚP udělají vše na podporu FG. 
 
24)MPSV se snaží využít jedinečné výstupy- mimořádně úspěšné výstupy- z projektu Dost dobrá šance (Pomoc 
dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku) a Malé finanční gramotnosti (Prevence předlužení a jak 
z předlužení) využít i v dalších mikroregionech a pro další potřebné skupiny osob. 

 
 

Ing. Bc. Ivan Noveský 
  


