
„Finanční gramotnost proti sociálnímu vyloučení  

jako jednomu ze zdrojů extremizmu“ 

         Konference se konala dne 28. srpna 2009 v prostorách Karlovarského krajského úřadu 

 

Konferenci pořádala společnost COFET, a.s. pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje a navštívilo ji 

92 účastníků z úřadů práce, sociálních a školských odborů krajských, magistrátních a městských úřadů, 

vysokých škol, vzdělávacích a personálních agentur, neziskových organizací a dalších. 

Hlavním cílem konference bylo ukázat možnost využití finančního vzdělávání jako nejlepší prevence 

předlužení a sociálního vyloučení a poukázat na problematiku kriminality, extremizmu, které mohou mít 

kořeny právě v chudobě a sociálním vyloučení:  

 

Blok A – CHUDOBA JAKO DŮSLEDEK PŘEDLUŽENÍ 

Blok B – FINANČNÍ GRAMOTNOST JAKO PREVENCE PŘEDLUŽENÍ A CHUDOBY 

Blok C – KRIMINALITA A EXTREMIZMUS JAKO DŮSLEDEK CHUDOBY A MOŽNÁ  

               PREVENCE 

 

ZAHÁJENÍ- konferenci zahájil hejtman Karlovarského kraje – PaedDr. Josef Novotný 

 

Blok A – CHUDOBA JAKO DŮSLEDEK PŘEDLUŽENÍ 

    1)Úvodní referát – Prevence extremismu jako nejúčinnější forma boje s extremismem – 

       1. náměstek ministra vnitra – plk. JUDr. Jiří Komorous 

    2)Dopady krize a sociální důsledky krize v ČR a v Karlovarském kraji  - náměstek hejtmana  

       Karlovarského kraje a předseda sociální komise Asociace krajů ČR – Miroslav Čermák  

    3)Dopady předlužení a krize na trh práce – ředitelka Úřadu práce Ostrava - Ing.  arch. Yvona Jungová  

    4)Vývoj nezaměstnanosti v Karlovarském kraji za poslední rok – ředitel Úřadu práce Karlovy Vary –  

       Ing. Kamil Řezníček 

 

Blok B – FINANČNÍ GRAMOTNOST JAKO PREVENCE PŘEDLUŽENÍ A CHUDOBY 

    1)Chybějící znalosti finanční gramotnosti a příklady dopadů neznalosti na mládež – radní  

       Karlovarského kraje pro školství, mládež a tělovýchovu – PaedDr. Vratislav Emler 

     2)Sociální dopady předlužení – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - Mgr. Jaromíra Kotíková 

     3)Systém finanční gramotnosti jako prevence předlužení a sociálního vyloučení – předseda  

        představenstva COFET, a.s. – Ing. Bc. Ivan Noveský 

 

Blok C– KRIMINALITA A EXTREMISMUS JAKO DŮSLEDEK CHUDOBY A MOŽNÁ  

              PREVENCE 

    1)Kriminalita na Karlovarsku – porovnání 7 měsíců v roce 2008 a roce 2009 – ředitelství Policie      

 územní odbor Karlovy Vary – nprap. PhDr. Zdeňka Papežová  

    2)Prevence kriminality v Karlovarském kraji – sociální odbor Karlovarského kraje – 

       Bc. Šárka Benešová  

    3)PPP projekty proti dopadům krize – za Teller, a.s. – Ing. Jiří Tuvora, PhD.  

 

DISKUZE  

 

ZAKONČENÍ- konferenci zakončil gestor náměstek hejtmana Karlovarského kraje a předseda sociální 

komise Asociace krajů ČR – Miroslav Čermák  

 

ZÁVĚRY KONFERENCE- z příspěvků přednášejících a z diskuze vyplynuly následující závěry: 

 

1) Důležitost otevřené diskuze na téma předlužení a jeho dopady= zdroje extremismu  

2) Příklad obce Rovná nezaměstnanost a předlužení = příklon k extremismu- 25% voličů volilo 

Dělnickou stranu (celkem v Karlovarském kraji 2,44% pro Dělnickou stranu při volbách do Evropského 

parlamentu). 

3) Ministerstvo vnitra ČR vytvořilo 3 pracovní skupiny pro boj proti extremizmu: 



   a)Skupina A – složená z pracovníků policie, zpravodajských služeb, specialistů z represivních oblastí  

   b)Skupina B – složená z expertů z řad policie, státních zástupců a soudců  

   c)Skupina C – složená z představitelů nevládních organizací, soudních znalců, sociálních pracovníků,  

      romských koordinátorů a představitelů ministerstva vnitra  

4) Nárůst počtu exekucí jako indikátoru předlužení – v roce 2005: 270.480 exekucí; v roce 

2006 309.457 exekucí; v roce 2007: 427 800 exekucí; v roce 2008: 554.128 exekucí 

5)Průměrné celkové náklady státního rozpočtu na jednoho nezaměstnaného předluženého činí 193 000,- 

Kč ročně v CÚ 2008. 

6) Nezaměstnanost v ČR se za poslední rok zvýšila o více než 3%, míra nezaměstnanosti k 31. 7. 2009 

činí 8,4 %. 

7) Moravskoslezský kraj – míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji je nyní 11,4%.  Za období 

leden – červen 2009 bylo provedeno na ÚP téměř 128.000 exekucí, z toho 2/3 z dávek státní sociální 

podpory, 1/3 z podpor nezaměstnanosti – šedá ekonomika. Projekt „Dost dobrá šance“ jako jeden 

z nejúspěšnějších projektů v Moravskoslezském kraji započal se školením finanční gramotnosti jako 

nejúčinnější prevenci proti předlužení a sociálnímu vyloučení. 

8) Karlovarský kraj- říjen- prosinec 2008= začátek prudkého nárůstu nezaměstnanosti. Krachy ve 

sklářském průmyslu způsobily hromadné propouštění celkem 1500 lidí. Míra nezaměstnanosti 

v Karlovarském kraji v r. 2009 činí nyní více než 11%. Karlovarský kraj proto nabídl pomoc 

zadluženým a přepuštěným lidem 

9) Předlužení postihuje převážně sociálně znevýhodněné jedince, či sociálně znevýhodněné skupiny 

obyvatelstva a je jedním z významných faktorů, který způsobuje jejich sociální vylučování z běžného 

života majoritní společnosti s následným obtížným začleněním do života této společnosti a přirozeným 

sklonem inklinovat k různým extrémistickým hnutím ať levicovým či pravicovým. 

10) Při prevenci vyloučení je nutné využívat terénní sociální práci-preventivně (mohou motivovat 

obyvatele k placení nájmu) a dále poradou jak řešit již existující problémy (mohou například dohodnout 

splátkové kalendáře, vyjednat tzv. institut zvláštního příjemce pro výplatu sociálních dávek, apod.). 

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

gramotnosti všech skupin obyvatel, počínaje žáky středních škol a konče seniory. Společnost proškolila 

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

12) Eurokomisař pan Vladimír Špidla v Senátu Parlamentu ČR dne 6. 2 .2009 vysoce hodnotil  

vzdělávání finanční gramotnosti, ale současně apeloval na nutnost plošné rozšíření finanční gramotnosti 

a to zejména do škol. 

13) Stále není dostatečná legislativa, která by byla dostatečnou právní ochranou občanů před 

podvodnými úvěry a půjčkami zejména nebankovního sektoru, které jsou velmi účinně inzerovány. 

Na reklamu na různé typy úvěrů, půjček apod. se např. pouze v roce 2008 v ČR vynaložilo více než 1,2 

miliardy Kč. 

 

Další materiály a foto z konference jsou umístěny na webu společnosti COFET, a.s., www.cofet.cz, a je 

možné si je vyžádat na adrese: info@cofet.cz    

 

 

http://www.cofet.cz/
mailto:info@cofet.cz

