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FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, NEPŘEDLUŽÍ A NESTANE SE TÍM NEZAMĚSTNATELNÝM, UŠETŘÍ 

STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY CCA 193 TISÍC KČ – COŽ JE PRŮMĚRNÝ NÁKLAD 

ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY V CÚ 2008 NA 1 NEZAMĚSTNANÉHO A PŘÍSPĚVEK 

SPOLEČNOSTI COFET K ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KRIZE NA ČESKOU EKONOMIKU.   

 
 

                                Projekty finanční gramotnosti  
                                                      proti  
                   dopadům finanční krize na občany i podnikatele  
 
Česká republika svojí politikou dalšího vzdělávání a celoživotního učení patří mezi země 
Evropské unie, které usilují o rozšíření znalostí a dovedností občana. Obecně platí, že čím je 
občan vzdělanější, tím vyšší je jeho cena na trhu práce i u zahraničních nadnárodních 
společností podnikajících v ČR. 

V posledních letech se však stále více projevují důsledky malé nebo zcela chybějící finanční 
gramotnosti. V dnešní době je potřeba vzdělávání ve finanční gramotnosti (dále také FG) 
základní životní potřebou, protože: 

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana 
nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti. 
 
Více než 2/3 občanů České republiky považují život na dluh za zcela normální, více než 80% 
občanů České republiky uvádí, že jim školní docházka nedala žádné znalosti z oblasti finanční 
gramotnosti. Obrovské je procento občanů České republiky- zejména ve starší generaci, 
které věří reklamě v médiích a zejména reklamě v televizi. 
 
Evropská unie, která není vždy příkladem pružnosti EU formou doporučení svým členským 
státům ukládá zajistit vzdělávání občanů v oblasti finanční gramotnosti.  Odborníci 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kladou výuku finanční gramotnosti z hlediska 
priorit velmi vysoko a chystají systém vzdělávání finanční gramotnosti. 



  Absence finanční gramotnosti způsobuje nesprávné hospodaření s penězi, osobními a 
rodinnými rozpočty a následnému předlužování. Důsledkem předlužení je narůstající počet 
nezaměstnaných, kteří by chtěli pracovat, ale jsou na dlouhou dobu – možná prakticky 
navždy - vyřazeni z oficiálního trhu práce, protože legální zaměstnání je pro ně ekonomicky 
nevýhodné. Nařízené exekuce nutí nezaměstnané setrvávat v evidenci úřadů práce a další 
finanční prostředky nezbytné k životu si získávat prací „na černo“.  Nedostatky v oblasti 
finanční gramotnosti proto mnohdy končí rozpadem rodin, sociálnímu vyloučení občanů a 
někdy i ke vzniku sociálně patologických jevů. U takto postižených občanů je téměř jistota, že 
v příštích letech nejen že nebudou ekonomickým přínosem pro ekonomiku České republiky, 
ale budou dlouhodobě zatěžovat sociální systém ČR a tím i ekonomiku ČR.  
 
Nezaměstnatelnost občanů České republiky z důvodů předlužení má prokazatelně negativní 
dopad nejen na systém sociálního zabezpečení, ale jeho zbytečným zatěžováním i na celou 
ekonomiku.    
 
Značná je dynamika nárůstu předlužování českých občanů a domácností. Statistika ČSÚ za 
rok 2007 dokladuje nárůst nařízených exekucí oproti roku 2006 o 40 %, právě počet 
nařízených exekucí je jeden z indikátorů předlužení. V tomto nárůstu se však zatím ještě 
neprojevil vliv masivních reklamních kampaní v médiích v roce 2008, kdy statistika s velkým 
zpožděním zachytí výsledky této mnohasetmilionové reklamní kampaně namířené proti 
všem skupinám obyvatel, bez ohledu na věk, vzdělání a sociální postavení. V současné době 
zcela přehlcené soudy nepochybně prodlevu ve statistickém vyjádření dále zvětší. Například 
pouze v okrese Ostrava bylo za 1. pololetí 2008 realizováno 22 265 exekucí na dávky státní 
sociální podpory, atd., atd.- to vše v době kdy o ekonomické krizi v Evropě a ČR se oficiálně 
nikdo neodvážil diskutovat.  
 Málokdo z českých občanů nemá v okolí svých známých a přátel, či přímo v příbuzenstvu 
někoho, kdo by neměl negativní zkušenosti s půjčkami, či předlužením. Bylo mnoho případů  
neúspěšných živnostníků, kteří ač profesně velmi zdatní, zkrachovali, protože neměli základy 
finanční gramotnosti, o podnikatelské gramotnosti, která je dle Hospodářské komory i 
autora, zcela nezbytná při zahájení podnikání, ani nemluvě. 
 
Toto vše je velký problém lidský i ekonomicky a sociální ve fungující ekonomice. 
V ekonomice, která se propadá do světové krize se všechny negativní jevy vyplývající 
z nedostatku finanční gramotnosti násobí až umocňují. 
 
Společnost COFET, a.s., se setkala s problémem předlužení a následné nezaměstnatelnosti 
předlužených občanů na podzim 2007 při realizaci jednoho z největších projektů Evropského 
sociálního fondu „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku“ 
realizovaným pod chráněným názvem „Dost dobrá šance“. Tento projekt, který pracoval 
s více než 12.000 dlouhodobě nezaměstnanými měl jako hlavní výstup zaměstnání více než 
1.000 dlouhodobě nezaměstnaných z regionu Ostrava a Most.   
 
Právě při realizaci projektu Dost dobrá šance velmi akutně vznikla veřejná potřeba vzdělávání 
občanů v oblasti finanční gramotnosti. COFET, a.s. začal vzdělávat na základě požadavku 
osvícených profesionálů v oblasti politiky zaměstnanosti a lidských zdrojů- zejména paní 
náměstkyně Bílková z MPSV a někteří její kolegové např. ředitel Duháň, Beran a Hrabánek- 
základní školení zaměřené spíše na ochranu spotřebitelů. COFET, a.s. vytvořil Zásady finanční 



gramotnosti, které jsou zcela kompatibilní se Standardy finanční gramotnosti, které vytvořilo 
MŠMT. Záhy totiž začalo být zřejmé – a prokázal to i průzkum provedený Ministerstvem 
financí- že je nezbytné vzdělávat občany v celé finanční gramotnosti.   
 
COFET, a.s. školí dospělé občany ve finanční gramotnost již třetím rokem, vytvořil a ověřil na 
téměř 3000 proškolených občanů ucelený systém výuky finanční gramotnosti pro dospělé. 
Systém je použitelný pro všechny občany ve věku od 15 do 115 let. COFET, a.s. je společností 
akreditovanou MŠMT a má několik státních akreditací MŠMT na vzdělávání finanční 
gramotnosti. Pro jednotlivé cílové skupiny se vzdělávání finanční gramotnosti liší rozsahem, 
intenzitou, ale vše důsledně respektuje Standardy Finanční gramotnosti.  
 
Nyní v době krize, kdy – jak výše uvedeno- se všechny negativní jevy vyplývající z nedostatku 
finanční gramotnosti násobí až umocňují. Díky tomu se Finanční gramotnost, která byla ještě 
uprostřed loňského léta výmyslem společnosti COFET, a.s., který negativně ovlivňuje křivky 
prodeje půjček občanům a který musí být proto zlikvidován, se náhle stala oficiálně 
diskutovaným tématem.   
 
COFET, a.s. je spoluzakladatelem neziskové organizace FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s., 
spolupracuje např. s ČRo na pořadech Ztráty a naděje, s odborníky z České národní banky, se 
Senátem Parlamentu ČR a mnoha dalšími. 
 
Skromným cílem společnosti COFET, a.s. a FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. je zajistit systém 
vzdělání a následně dodat vzdělání 10 milionům obyvatel v České republice. 
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