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                         Systém finanční gramotnosti  

           jako prevence předlužení a sociálního vyloučení 

 

Společnost COFET, a. s. se na konci roku 2007 začala zabývat problematikou a výukou 

finanční gramotnosti, počínaje žáky středních škol a konče seniory. Společnost proškolila 

několik tisíc občanů v základech finanční gramotnosti a další na lektory finanční gramotnosti. 

O teorii finanční gramotnosti a dopadech finanční negramotnosti Vám zde řeklo mnoho 

moudřejších a vzdělanějších řečníků, teorii tedy zcela vynechám. Kdo má zájem o zatím 

jediný komplexní výukový materiál finanční gramotnosti, který kromě základních 

předepsaných standardů MŠMT ČR obsahuje i další v praxi nezbytné moduly, tomu mohu 

doporučit Slabikář finanční gramotnosti. Slabikář finanční gramotnosti, který je současně 

povinným minimem každého lektora finanční gramotnosti vyšel v červnu 2009, zatím v 

nákladu 5.000 výtisků. 

Těm, kteří zrovna nechtějí být lektory, ale zajímá je, jak snadno se lze stát předluženým a jak 

obtížně se člověk oddlužuje, je určena kniha Lucie Vrbkové „Už nikdy dlužníkem“. Tuto 

knihu mnozí z Vás znáte, protože je běžně používána při výuce finanční gramotnosti nejen na 

 učilištích, ale i na vysokých školách. Je to velmi praktická případová studie předlužení a 

oddlužení. Propagační výtisk z třetího vydání v nákladu 35.000 výtisků jste obdrželi u 

prezence.   

Základní otázkou však je, proč je potřeba postupovat složitý a náročný, mnohdy bolestivý 

proces oddlužení, který pouze řeší důsledky předlužení. Důvodů, proč se zadlužení, které 

může být i pozitivní- např. hypotéka na pořízení bytu, apod., mění na předlužení je více. I 

slušný a chytrý člověk s přiměřenými dluhy se může nešťastnou shodou okolností stát 

předluženým, zvláště pokud nemá základy finanční gramotnosti. Touto shodou může být 

například náhlá nečekaná ztráta zaměstnání, ve kterém se vyučil, ve kterém pracoval jeho otec 



i děd. Firmy krachují nejen v krizi, ale zejména v krizi. Dále to může být např. vlivem 

nemoci, nečekané životní příhody, apod. Zde je potřeba pomoci řešit již nastalou situaci 

formou poradenství. 

Zcela zbytečná je však varianta předlužení z neznalosti, kdy svou roli sehrává reklama na 

různé úvěry, dále změna stylu života a změna životních postojů spojená se změnou životních 

hodnot a způsobu života. Každý člověk je svým způsobem ovlivnitelný, v poslední době je 

však reklama natolik intenzivní až agresivní, že proniká do podvědomí všech. Pouze člověk 

velmi znalý a silný je zcela odolný vůči těmto reklamám. Zkuste si, prosím, pouze 

vzpomenout, kdy se vám naposledy vybavila např. nějaká podmanivá melodie či slogan 

z reklamy. Problém je v tom, že vnímáme reklamu i podvědomě, zvláště je-li takto reklama 

kvalitně cílena. Pouze na reklamu na různé typy úvěrů a půjček se např. v roce 2008 vydalo 

více než 1,2 miliardy korun. A tato investice se musí mnohonásobně investorům vrátit, což 

nelze investorům vyčítat.  

Co lze vyčítat a občané státu asi právem vyčítají, je nedostatečná legislativa, nedostatečná 

právní ochrana občanů před různými podvodnými úvěry a půjčkami zejména nebankovního 

sektoru. Občané cítí nedostatečnou přípravu a výchovu na nový způsob života, což prokázal i 

výzkum STEM pro Ministerstvo financí České republiky. Za hlavní důvod neúmyslného 

předlužování lze jednoznačně označit chybějící prevenci, tj. chybějící vzdělání ve finanční 

gramotnosti. 

O úmyslném předlužování, které je trestným činem, se neodvážím v přítomnosti odborníků 

nejpovolanějších- tj. pana 1. náměstka ministra vnitra a odborníků z Policie České republiky, 

seriozně diskutovat. Cílová skupina těch, kteří se předlužují úmyslně ze zištných důvodů, je 

také zcela mimo zájem naší společnosti. Tam je třeba jiná prevence.  

Je však třeba pomáhat prevencí finanční gramotnosti těm, kteří opouštějí brány nápravných 

zařízení a mnohdy se vrací do zcela jiného světa, než byl svět, který znali v době nástupu 

výkonu trestu. Tito občané naopak potřebují velmi intenzivní výuku finanční gramotnosti, 

podobně jako děti opouštějící dětské domovy po dosažení dospělosti.  

Velmi dobré zkušenosti s úspěšnou prevencí předlužení máme u skupiny obyvatelstva nejvíce 

ohrožených sociálním vyloučením a to zejména díky odborníkům z Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR, kteří již na konci roku 2007 nárokovali u společnosti COFET, a.s. 

vytvoření systému vzdělávání finanční gramotnosti pro cílovou skupinu dlouhodobě 

nezaměstnaných.  

V té době společnost COFET, a. s. realizovala špičkový pilotní projekt MPSV ČR Pomoc 

dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku pod názvem „Dost dobrá šance“. 

Projekt Dost dobrá šance měl ověřit nový komplexní důsledně individuální systémový přístup 

k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v oblastech nejvíce postižených nezaměstnaností, tj. 

Ostravsko a Mostecko. Základním výstupem z tohoto projektu byl naplňovaný indikátor 

zaměstnání více než 1.000 dlouhodobě nezaměstnaných (od 6 měsíců do 17 let v evidenci 

úřadů práce) a to do existujících pracovních pozic. Projekt Dost dobrá šance osvědčil 

správnost individuálního komplexního řešení i tím, že k datu ukončení tj 31. 8. 2008 byli 



zaměstnáni celkem 1.162 klienti a to bez nekolidujících a dotovaných zaměstnaných. Projekt 

prokázal i trvalou udržitelnost tím, že po 4 měsících od ukončení projektu, tj. k datu 31. 12 

.2008- tedy již v průběhu krize- počet zaměstnaných neklesl na stav obvyklý po ukončení 

projektů ESF tj. cca na polovinu, ale naopak počet zaměstnaných klientů se zvýšil až na 

celkem 1.368 zaměstnaných.  

Projekt „Dost dobrá šance“ ale současně ukázal, že mnoho dlouhodobě nezaměstnaných je 

prakticky trvale nezaměstnatelných. Nezaměstnatelných z důvodu předlužení, následných 

exekucí. Tito nezaměstnatelní nezaměstnaní často končí sociálním vyloučením. O školení 

nezaměstnaných v základech finanční gramotnosti byl takový zájem, a to nejen ze strany 

klientů projektu, že jsme museli realizovat další kurzy finanční gramotnosti zcela nad rámec 

projektu. 

Na základě poptávky občanů, státních i nestátních organizací proto Ministerstvo práce a 

sociálních věcí na jaře 2008 vytvořilo 2 projekty vzdělávání finanční gramotnost a stalo se tak 

v té době hlavním průkopníkem finančního vzdělávání ve státní správě v České republice:  

1)Systémový projekt „Lektoři finanční gramotnosti“, který měl zajistit vytvoření 

komplexního systému vzdělávání lektorů finanční gramotnosti, byl určen pro oblast Prahy. 

Tento projekt byl významný nejen lokací, ale zejména zásadně systémovým přístupem. Pro 

ověření navrženého systému mělo být v projektu proškoleno celkem 350 lektorů z MPSV, 

úřadů práce, Magistrátu hl. m. Prahy, Hospodářské komory a neziskových organizací. Projekt 

byl zásadně průlomový pro rozvoj finanční gramotnosti v celé České republice. O zakázku na 

realizaci tohoto kvalitního projektu MPSV soutěžilo v červenci 2008 v otevřené veřejné 

zakázce 6 renomovaných českých a zahraničních společností. Projekt však přitáhl i nežádoucí 

pozornost půjčovatelů peněz, kterým ohrozil jejich miliardové investice do reklam a 

mnohamiliardové zisky z toho plynoucí. Následný tvrdý lobbing v srpnu a září 2008- přes 

naše upozorňování na nebezpečí korupčních tlaků na zrušení zakázky, které jsme pociťovali a 

které měly zastavit projekt, a tím i další rozvoj finanční gramotnosti- způsobil, že projekt byl 

zrušen ke škodě všech občanů, státu a jeho rozpočtu. Následující měsíce v plné nahotě 

ukázaly a stále ukazují finanční i lidsky tragické dopady (předlužení občanů) zrušení tohoto 

projektu.  

2)Druhý projekt finanční gramotnosti byl určen pro dlouhodobě nezaměstnané „Prevence 

předlužení a jak z předlužení“. Měl pouze lokální charakter a lobbistům se ho již nepodařilo 

zlikvidovat. Tímto projektem úspěšně- tj. složením zkoušek- prošlo 2. 297 občanů z 

Ostravska a Mostecka. Zájem občanů i organizací prokázal správnost a účelnost řešení 

vzdělávání finanční gramotnosti jako základní prevenci narůstajícího problému předluženosti.  

Ve finanční gramotnosti se občané učí kromě teorie i zdánlivě triviální praktické věci- např.: 

„Nepodepisujte nic bez přečtení. Spočítejte si, zda máte na splácení. Nevěřte tvrzení typu: 

Podepiš to tady a teď, takovou příležitost už nikdy mít nebudeš.“ atd. To, že tento systém 

vzdělávání byl úspěšný a že začaly klesat snadné zisky půjčovatelů peněz, kteří cíleně 

kalkulují s neznalostí občanů a nedokonalou legislativou, jsme poznali velice záhy.  



Útoky na finanční gramotnost či na společnost COFET, a. s. jsou pro nás nejspolehlivější 

indikátor úspěchů ve vzdělávání finanční gramotnosti, neboť vždy zintenzivní ve chvíli, kdy 

se nám podaří realizovat nějaká významnější akce finanční gramotnosti. Pokud si uvědomíme, 

že každoroční obrat v obchodech s půjčkami a úvěry se pohybuje ve výši cca 500 - 600 

miliard Kč, pak fantastické zisky z toho plynoucí jsou obrovským lákadlem a to nejen pro 

podnikatele. Desetimilionové částky na lobbing tak tvoří pouze zanedbatelná procenta z 

obratu tohoto mnohasetmiliardového byznysu.  

Je proto nutno si uvědomit, že dopady z předlužení a z nezaměstnatelnosti našich postižených 

spoluobčanů však mají dopad na nás všechny a mohou mít dopad i na naše děti a to 

dlouhodobým přetěžováním sociálního systému zbytečnými mandatorními výdaji. Osobní a 

rodinné tragédie, zdravotní a psychické potíže jsou druhou velmi negativní stranou tohoto 

problému, který se nejvíce týká předlužených samých.  

Společenským problémem se proto stále více stává extremismus a další negativní společenské 

jevy, které souvisí s ožebračováním skupin občanů. Mnoho občanů začíná mít pocit, že stát je 

nezvládá chránit, či snad dokonce je nechce chránit a snaží se najít jiná východiska. 

Celosvětová krize tyto problémy akceleruje neskutečným způsobem a stále více roste riziko, 

že i mnoho velice slušných občanů začne vidět východisko v různých extremistických 

hnutích, které jim slibují, že tzv. udělají pořádek.  

Pro ilustraci rozsahu problému uvádím, že např. při školení základů finanční gramotnosti pro 

zaměstnance filiálky významné německé společnosti v dubnu t. r. se ukázalo, že na celkem 

1.900 zaměstnanců filiálky připadá 900 aktivních exekucí. To vše u společnosti, která platí 

svým zaměstnancům slušně a pravidelně. Tento zajímavý vzorek svědčí o tom, že informace o 

zahlcenosti soudů návrhy na exekuci nejsou poplašnou zprávou, ale varující realitou. Situace 

u společností, které již nemají ani na výplaty svým zaměstnancům, je samozřejmě dramaticky 

horší. Nezaměstnaní jsou z hlediska předlužení doslova ohroženým druhem.      

Pomoc lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, ať již formou vzdělávání finanční 

gramotnosti, či poradenství, má proto velikou podporu všech odborníků zabývajících se 

sociální problematikou. Bez znalosti finanční gramotnosti je člověk v dnešní společnosti 

ztracen a prakticky bez šance na úspěšnou existenci. Opakovaná pilotní školení finanční 

gramotností na státních úřadech, se sociálními pracovníky, na školách, učilištích i 

univerzitách prokázala zájem všech skupin občanů o finanční gramotnost a její význam pro 

každého občana. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR velmi intenzivně pracuje 

na přípravě systému výuky finanční gramotnosti na školách. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR také proto podpořilo celostátní školní soutěž „Finanční gramotnost“, kterou 

organizuje nezisková společnost FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s., kterou společnost 

COFET, a. s. podporuje.  

V poslední době připravují realizaci finanční gramotnosti i některé krajské úřady, které mají 

k občanům a jejich problémům velmi blízko. Společnost COFET, a.s. má ověřený kompletní 

systém vzdělávání finanční gramotnosti včetně všech učebnic, pracovních sešitů, příruček 

lektora, testů pro různé cílové skupiny. Společnost je akreditována jako vzdělávací organizace 

nejen u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i u Ministerstva práce a sociálních 



věcí a má akreditované  různé rekvalifikační a další vzdělávací programy v oblasti finanční 

gramotnosti.   

Předlužení občané, kteří se propadnou do chudoby, mají přirozený sklon inklinovat k různým 

extrémistickým hnutím ať levicovým či pravicovým. Člověk, který díky předlužení ztratí 

zaměstnání, bydlení, rodinu, apod. časem již nemá co ztratit a stává se trvalou zátěží 

sociálního systému. Ostatně nařízené exekuce na dávky státní sociální péče jsou jasným 

dokladem toho, že ani tyto výdaje státu nemusí být vždy účelně vynakládány na skutečnou 

potřebnost občanů. Sociální výdaje navíc jako mandatorní výdaje tíží ekonomiku každého 

státu, ale v době krize se stávají tou příslovečnou koulí, která táhne státní rozpočet ke dnu.  

Finanční gramotnost je nezbytná pro všechny. To, že finanční gramotnost nejvíce chybí 

sociálně nejslabším, kteří jsou současně nejvíce ohroženou cílovou skupinou, ostatně 

konstatoval 6. února t. r. v Senátu Parlamentu ČR i eurokomisař pan Vladimír Špidla, který 

velmi kladně hodnotil naši činnost v oblasti vzdělávání finanční gramotnosti, současně také 

apeloval na plošné rozšíření finanční gramotnosti a to zejména do škol.  

Proti tomu však vždy budou samozřejmě stát miliardové zisky společností poskytujících 

půjčky, apod., které samozřejmě prevence předlužování formou výuky finanční gramotnosti 

mírně řečeno znervózňuje. Chybějící vzdělání finanční gramotnosti je však natolik zásadní 

problém společnosti, nejen problém sociální, ale i problém bezpečnostní, že se musí dříve 

nebo později stát prioritou každé vlády. Nejedná se pouze o mandatorní výdaje, které se nyní 

stávají prioritou, ale- a to především- o zdravou společnost s minimem sociálně vyloučených 

a tedy s minimem potenciálních extremistů. Krize vyostřuje napětí ve společnosti a posiluje 

všechny extremisty, protože jak napsal Francois Villon: “…a vlky z lesů žene hlad“. Pokud 

budeme mít v ČR deset milionů finančně gramotných lidí, problémy s extremismem budou 

nepochybně menší a nejen s extremismem.    

 

Děkuji za pozornost. 

 

 

 

 


