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Krásný podvečer, vážená paní senátorko, vážený pane rektore, vážení páni děkani, vážení 

členové akademické obce,  

 

je mi velikou ctí, že Vás mohu velmi krátce informovat o veřejně prospěšné činnosti 

vzdělávání finanční gramotnosti, které se intenzivně věnujeme od konce roku 2007. Finanční 

gramotnost je filosofie, mj. je i souhrnem různých znalostí, kromě peněžních, rozpočtových, 

finančních znalostí např. i znalost práva, klamavé reklamy, práv spotřebitelů, apod. Finanční 

gramotnost byla ještě před několika lety chápána - díky velmi nákladnému a velmi 

negativnímu lobbingu nebankovních firem půjčujících peníze - jako něco absolutně 

negativního. Co je však velmi pozitivní, je skutečnost, že nyní lze o finanční gramotnosti 

objektivně hovořit a to i na tomto akademickém fóru.  

 

Finanční gramotnost již také dávno není pouze prevence proti předlužení tak, jak jsme ji kdysi 

začali vyučovat a propagovat. Finanční gramotnost je dnes nezbytným základem osvěty všech 

připravovaných reforem – školské, důchodové i zdravotní. A zvláště mladá a střední generace 

se musí na tyto reformy kvalitně připravit, musí si zvyknout převzít osobní odpovědnost nejen 

za svůj důchod, ale i za svůj život. A je asi nemožné úspěšně vysvětlit reformy a zejména 

důchodovou reformu mladému člověkovi, který se nechá zaměstnat „na černo“ a má pocit, že 

tím vyzrál na stát. Vůbec netuší, že vyzrál především sám na sebe, a že ho to bude moc 

ekonomicky bolet. Bude ho to bolet o to více, o co to bude později. 

 

Co je ale potěšitelné, je skutečnost, že i nejmladší generace má zájem o finanční gramotnost. 

Dokladem zájmu dětí o finanční gramotnost je i účast téměř 25 tisíc žáků základních a 

středních škol z celé republiky v 1. ročníku soutěže Finanční gramotnost. I to je dokladem 

toho, že již na základních školách se nyní začíná vytvářet dobrá úroveň znalostí pro 

pochopení osvěty reformy důchodové, školské a to je nejlepší zpráva pro nás všechny.  

 

Bylo mi velikou ctí seznámit s těmito skutečnosti tak významné shromáždění akademické 

obce. Děkuji Vám všem za pozornost a přeji hezký kulturní zážitek. 


