
 Člen Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti   

      Vladimír Špidla  pochválil FINANČNÍ GRAMOTNOST při diskuzi     

               6.února 2009 ve  výboru pro záležitosti Evropské unie  
Předseda výboru senátor Luděk Sefzik svolal do Zeleného salonku Kolowratské paláce za 

účasti místopředsedů Senátu senátorky Aleny Gajdůškové, senátora Milana Štěcha a dalších 

diskuzi s eurokomisařem Vladimírem Špidlou na téma Evropský globalizační fond, krize a 

další. Podrobněji se diskutovalo na téma předškolní zařízení ve světě a jeho výhody. Pan 

eurokomisař pochválil výuku finanční gramotnosti, kterou představil zástupce FINANČNÍ 

GRAMOTNOST, o.p.s. pan Ivan Noveský. Pan eurokomisař Špidla zdůraznil ohrožení 

předlužením zejména u sociálně nejslabších vrstev a navrhl výuku finanční gramotnosti na 

všech školách. (více:stenozáznam) 

 

       „Finanční gramotnost jako nejlepší prevence předlužení občanů“ 

Dne 31. března 2009 se konal odborný seminář v Jednacím sále Valdštejnského paláce, pod 

záštitou  Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Odborný seminář řídila 

předsedkyně výboru senátorka Alena Palečková s příspěvky se účastnily rozhodující subjekty 

věnující se finanční gramotnosti- MF ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR, Úřady práce, VŠE, 

COFET, a.s., FINANČNÍ GRAMOTNOST,o.p.s. Seminář sledovalo více než 120 zástupců 

odborné i laické veřejnosti.  

Z příspěvků a diskuze vyplynulo 8 základních závěrů semináře: 

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. 

 

     32. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu       

                   se konala 27. března 2009 v místnosti č.106/I.patro 
Na této schůzi v bodě různé vystoupila paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní 

Jaroslava Kopicová s informací o současném stavu přípravy maturit. Dále pak vystoupil pan 

Ivan Noveský s prezentací projektu finanční gramotnosti. 

 

                          „Finanční gramotností proti předlužení a krizi“ 
11. června 2009 se pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,mládež 

a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Marcely Mertinové konal odborný 

seminář.  Paní místopředsedkyně měla úvodní referát na téma: „Sociální dopady předlužení na 

občany“. Odborný seminář se konal v sále 205 Sněmovní 1 za účasti poslanců, odborné 

veřejnosti, žáků a studentů. V diskuzi zazněl mj. příspěvek náměstka hejtmana Karlovarského 

kraje a předseda sociální komise Asociace krajů České republiky pana Miloslava Čermáka na 

téma: „Finanční gramotností proti předlužení, sociálnímu vyloučení a nezaměstnanosti“. Další 

příspěvky MŠMT ČR, MF ČR, Krajských úřadů a FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. byly 



základem pro dlouhou diskuzi. V diskuzi vystoupili zástupci MPSV ČR, NÚOV, středoškolští 

učitelé a další. Všichni účastníci semináře obdrželi knihu „Už nikdy dlužníkem“, která se 

dlouhodobě osvědčila při výuce finanční gramotnosti na středních i vysokých školách. 

Účastníci také ocenili úplnost základního vzdělávacího materiálu pro lektory finanční 

gramotnosti, který vydal COFET, a. s. pod názvem “Slabikář finanční gramotnosti“. Závěrem 

semináře konstatovala paní místopředsedkyně poslankyně Mertinová, že obdobné semináře o 

finanční gramotnosti by se měly konat v jednotlivých krajích s cílem seznámit odbornou i 

širokou veřejnost se systémem vzdělávání finanční gramotnosti včetně odborné literatury. 

 

 

 

 

 

 

 


