
 

P A R L A M E N T    Č E S K É    R E P U B L I K Y 

S E N Á T 

Závěry ze semináře  

„Finanční gramotnost jako nejlepší prevence předlužení občanů“ 

který se konal dne 31. března 2009 od 9:30 do 13:00 hod. 

v Jednacím sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR 

 

Konání semináře zaštiťoval Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, gestorkou 

akce byla předsedkyně výboru senátorka RNDr. Alena Palečková.  

Spolupořadatelem byla nezisková organizace FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. 

Seminář navštívilo 114 účastníků, zejména z úřadů práce, sociálních a školských odborů 

krajských, magistrátních a městských úřadů, vysokých škol, vzdělávacích a personálních 

agentur a neziskových organizací. 

Cílem semináře bylo zintenzivnit a prohloubit diskuzi na téma finanční gramotnost 

a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti jako prevence předluţení občanů, 

nezaměstnatelnosti předluţených občanů a jejich následného sociálního vyloučení. 

Seminář byl členěn do tří oddílů, a to: 

Blok A – DŮSLEDKY PŘEDLUŢENÍ 

Blok B – ŘEŠENÍ PŘEDLUŢENÍ 

Blok C – PREVENCE PŘEDLUŢENÍ 

Seminář zahájila RNDr. Alena Palečková, následovaly příspěvky v následujícím pořadí: 

o Úvodní referát - Ing. Bc. Ivan Noveský (FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.) 

o Dopady předluţení občanů na ekonomiku - doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. (VŠE, děkan 
Fakulty národohospodářské) 

o Dopady předluţení občanů na trh práce - Ing. Marie Bílková (MPSV ČR, vrchní 
ředitelka Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce)  

o Evropská paralela - Ing. Ivan Voleš (Evropský hospodářský a sociální výbor) 

o Sociální dopady předluţení na nezaměstnané - Pavel Zdraţila (Úřad práce Ostrava, 
vedoucí pobočky Zábřeh) 

o Insolvenční zákon jako řešení problému osobního předluţení občanů z pohledu 
insolvenčního správce – Ing. Jan Abrahámek (insolvenční správce) 

o Insolvenční zákon, problematika při aplikaci zákona – JUDr. Petr Fiala (advokát 
a insolvenční správce) 

o Zkušenosti s prevencí předluţení formou výuky finanční gramotnosti - Zdeněk Balabán 
(COFET, a.s., obchodní ředitel) 

o Finanční vzdělávání jako důleţitý prvek ochrany spotřebitele na finančním trhu - 
Mgr. Klára Hájková (MF ČR, náměstkyně ministra)  



 

o Výuka a standardy finanční gramotnosti – Mgr. Svatopluk Pohořelý (v zastoupení 
RNDr. Jindřicha Kitzbergera, náměstka ministra, MŠMT ČR)  

o Vyplnění zkušebního testu finanční gramotnosti  

o Představení učebnice Slabikář finanční gramotnosti – Ing. Bc. Ivan Noveský 
(FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.) 

o Vyhodnocení testu, závěry ze semináře a diskuze  

Seminář zakončila gestorka semináře senátorka RNDr. Alena Palečková. 

 

Z příspěvků přednášejících i diskutujících vyplynulo následujících osm závěrů, které byly 

v auditoriu přijaty jako základní postuláty:  

 

1. Předluženost občanů stoupá a její dopady na občany jsou v krizi horší. 

2. Předlužení jsou většinou nezaměstnatelní.  

3. Finanční gramotnost (dále též FG) je nezbytná. 

4. Systém vzdělávání finanční gramotnosti nastavený Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR odpovídá standardům FG. 

5. Slabikář finanční gramotnosti – komplexní materiál pro lektory FG 

vydavatel COFET, a.s. ve spolupráci s FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s., 

redakční rada pod vedením prof. Ing. Zuzany Dvořákové, CSc. VŠE Praha. 

6. Ministerstvo financí připravilo nový zákon o spotřebitelském úvěru.  

7. Nutno legislativně zakotvit odpovědnost finančních a nebankovních 

institucí za poskytované úvěry (opatření proti lichvě). 

8. Po termínu 1. 1. 2010 lze očekávat vážný problém s nedostatkem 

insolvenčních správců. 

 

Veškeré materiály, které vzešly z přednášek na semináři, jsou umístěny na webu společnosti 

FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s., a to www.financnigramotnost.eu. 

 

Tamtéţ jsou umístěny správné odpovědi na testové otázky pro účastníky semináře, a jejichţ 

správné zodpovězení nebylo vţdy tak snadné, jak se zdálo na první pohled…  

 

Z reakcí přednášejících i účastníků je moţno konstatovat, ţe seminář v tomto formátu zcela 

splnil svůj účel a je zřejmé, ţe vzhledem k předpokládanému nárůstu nezaměstnanosti a 

předluţenosti a s tím spojených problémů, je účelné uspořádat na dané téma obdobné akce 

v jednotlivých regionech.  

 

 

 

V Praze dne 31. března 2009 

 

 

Ing. Dominika Prchlíková - projektový manaţer FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.   

http://www.financnigramotnost.eu/

