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Abstrakt 

 

Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční gramotnost v České republice. 

 

Teoretická část mapuje současný stav finanční gramotnosti obyvatel ČR, popisuje 

negativní dopady plynoucí z finanční negramotnosti a navrhuje řešení vzniklé situace. Dále 

se zabývá organizacemi a projekty, které měří úroveň finanční gramotnosti a poskytují 

finanční vzdělávání. V praktické části je popsán projekt SEKO, který je zaměřen na klienty 

Úřadu práce. Pomocí dotazníků a závěrečného testu jsou na konci analyzovány výsledky 

tohoto projektu. 
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(Socioekonomické kompetence). 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis is focused on the topic of financial literacy in the Czech Republic. 

 

The theoretical part deals with the current state of financial literacy of the population 

of the Czech Republic, describes the negative effects of financial illiteracy and proposes  

a solution to the situation. It also deals with organizations and projects that measure the 

level of financial literacy and provide financial education. The practical part describes 

project SEKO, which is focused on clients of the employment office. At the end of the 

work are analyzed results of the project based on questionnaires and final test.  

 

Key words  

Financial literacy, financial education, financial institutions, insolvency,debt, 

unemployment, FDV (Fond of further education), project SEKO (Socio-economic 

competence) 



 

 

OBSAH 
 

ÚVOD .................................................................................................................................... 3 

1. TEORETICKÁ ČÁST ....................................................................................................... 4 

1.1 Základní informace ...................................................................................................... 4 

1.1.1 Historie peněz ....................................................................................................... 4 

1.1.2 Funkce peněz ........................................................................................................ 4 

1.1.3 Problematika finanční gramotnosti ....................................................................... 5 

1.1.4 Definice finanční gramotnosti .............................................................................. 7 

1.2 Následky plynoucí z finanční negramotnosti ............................................................... 9 

1.2.1 Bankovní vs. nebankovní instituce ....................................................................... 9 

1.2.2 Praktiky finančních institucí, lichva ................................................................... 10 

1.2.3 Dluhová past ....................................................................................................... 12 

1.2.4 Insolvenční zákon ............................................................................................... 13 

1.2.5 Prevence proti předlužení ................................................................................... 15 

1.3 Měření úrovně finanční gramotnosti .......................................................................... 17 

1.3.1 Ministerstvo financí a finanční gramotnost ........................................................ 17 

1.3.2 Mezinárodní šetření PISA ................................................................................... 19 

1.3.3 Česká bankovní asociace .................................................................................... 22 

1.4 Finanční vzdělávání ................................................................................................... 23 

1.4.1 Národní strategie finančního vzdělávání ............................................................ 23 

1.4.2 Cílové skupiny .................................................................................................... 25 

1.4.3 Metody a formy výuky finanční gramotnosti ..................................................... 27 

1.4.4 COFET, a.s. ........................................................................................................ 29 

1.4.5 ABC finančního vzdělávání o. p. s. .................................................................... 29 

2. PRAKTICKÁ ČÁST ....................................................................................................... 30 

2.1 Základní informace o projektu ................................................................................... 30 

2.1.1 Nezaměstnanost vs. projekt SEKO ..................................................................... 31 



 

 

2.2 Provázanost projektu SEKO ...................................................................................... 32 

2.2.1 Evropská unie ..................................................................................................... 32 

2.2.2 Fondy Evropské unie .......................................................................................... 33 

2.2.3 Evropský sociální fond v ČR .............................................................................. 34 

2.2.4 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ............................................... 35 

2.2.5 Ministerstvo práce a sociálních věcí ................................................................... 35 

2.2.6 Fond dalšího vzdělávání ..................................................................................... 35 

2.2.7 Finanční gramotnost, o. p. s. ............................................................................... 36 

2.3 Další informace o projektu ........................................................................................ 36 

2.3.1 Proces výběru účastníků ..................................................................................... 36 

2.3.2 Standard finanční gramotnosti ............................................................................ 37 

2.3.3 Rekvalifikační kurzy ........................................................................................... 38 

2.3.4 Popis a průběh jednotlivých dnů základního školení.......................................... 40 

2.4 Vyhodnocená data ...................................................................................................... 40 

2.4.1 Dotazník spokojenosti ......................................................................................... 41 

2.4.2 Závěrečný test ..................................................................................................... 42 

2.4.2.1 Profil testovaných ........................................................................................ 43 

2.4.2.2 Výsledky testu .............................................................................................. 45 

2.5 Vlastní postřehy z kurzů projektu SEKO .................................................................. 47 

2.6 Doporučení pro projekt SEKO .................................................................................. 48 

ZÁVĚR ................................................................................................................................ 51 

Seznam zkratek .................................................................................................................... 53 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 54 

Internetové zdroje ................................................................................................................ 55 

SEZNAM TABULEK ......................................................................................................... 60 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................... 60 

SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................................. 61 

SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................. 61 



3 

 

ÚVOD 

 

 V naší společnosti byli a budou lidé bohatí a chudí. Důležité ovšem je, aby bylo co 

nejméně lidí zoufalých a na okraji společnosti. Co nejméně těch, kteří nedokáží splácet své 

závazky, a přicházejí tak o svůj majetek a mnohdy i o společenský kredit a úctu k sobě 

samému. Člověk by měl umět hospodařit se svými penězi, zorientovat se na trhu 

finančních produktů a efektivně komunikovat s peněžními ústavy. Těmto návykům se dá 

naučit pomocí finančního vzdělávání, které by nás mělo připravit na aktivní 

a zodpovědnou účast na finančním trhu. Záleží však na každém z nás, do jaké míry jsme 

ochotni se touto problematikou zabývat. Každý člověk by si měl uvědomit důležitost 

finanční gramotnosti a jejího rozvoje. Již vyšlo několik knižních publikací, existuje 

nepřeberné množství informací na internetu, několik poraden a organizací, díky nimž se 

můžeme snadněji zorientovat ve složitém světě financí.  

 Velice důležitým úkolem finančního vzdělávání je především prevence proti předlužení. 

Vysoká míra předlužených občanů ČR a s tím spojená nezaměstnanost, je společenským 

problémem a stále aktuálním a probíraným tématem. 

 Téma bakalářské práce jsem si vybral z důvodu zájmu o rozvoj nejen své finanční 

gramotnosti, ale i všech ostatních, kteří tuto znalost potřebují. Cílem této práce je dokázat, 

jak velkou roli hraje v životě finanční gramotnost. Nejdříve zmapuji současný stav finanční 

gramotnosti a zamyslím se nad hlavními dopady, které plynou z finanční negramotnosti. 

Dále se zaměřím na organizace, které měří úroveň finanční gramotnosti a na projekty 

podporující finanční gramotnost.  

 Konkrétně budu věnovat pozornost projektu SEKO. Jeho hlavním cílem je zvýšit šance 

klientů Úřadu práce ČR na získání a udržení si zaměstnání prostřednictvím rozvoje jejich 

socioekonomických kompetencí. Tyto kompetence zahrnují nejen finanční gramotnost, ale 

i prezentační a komunikační dovednosti. Proškolení těchto dovedností by mělo vést 

k jejich lepší sebeprezentaci a prosazení se na trhu práce. Na závěr vypracuji  

a vyhodnotím data získaná v rámci projektu SEKO. Zaměřím se pouze na hlavní město 

Praha. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Základní informace 

1.1.1 Historie peněz 

 Peníze patří mezi jeden z největších vynálezů lidstva. Podle Bertla však  

v prvopočátcích lidské existence peníze neexistovaly, pouze se směňoval jeden druh zboží 

za jiný. Bylo ale obtížné určit, v jakém poměru může být rozdílný druh zboží směněn. 

Prostoru, kde dochází ke střetu nabízejícího s poptávajícím, se říká trh. Výměna zboží nebo 

služeb za jiné zboží nebo služby, neboli barterový obchod, však nebyla praktická. Hledala 

se nějaká věc, kterou by mohl přijímat každý, nekazila by se, neplesnivěla a byla by dobře 

dělitelná, aniž by ztratila svou hodnotu. Těmito věcmi se postupně staly zvláštní kamínky, 

korálky a v Čechách např. plátno. V každé zemi se však používal a uznával jiný druh 

platidla a tak bylo potřeba vybrat takové platidlo, které by bylo přijímáno ve všech zemích. 

Tímto prvkem se staly drahé kovy, především zlaté a stříbrné mince. Velkou výhodou byla 

jejich vzácnost, malý objem a snadná dělitelnost. Postupem času se tato forma platidla tak 

rozšířila, že zásoby zlata a stříbra přestaly dostačovat. Lidem však nezáleželo na tom,  

z čeho jsou peníze vyrobeny. Hlavní prioritou pro ně bylo všeobecné přijímání, a tak se 

začaly postupně používat peníze papírové, dnes už i v elektronické podobě. Proto potřeba 

finančního vzdělávání v současnosti roste – s příchodem elektronických peněz, rozvojem 

trhu s úvěry a jinými finančními produkty. Celkově roste míra zadlužení obyvatelstva  

a zároveň roste nabídka nových finančních produktů. Proto je nutné se finanční 

gramotnosti věnovat (Bertl, 2012, stránky 12 - 16). 

1.1.2 Funkce peněz 

 Peníze plní několik funkcí. Jak uvádí Vybíhal a kol., peníze především slouží jako 

prostředek směny, kdy je peníze možné volně směnit za zboží a služby. Dále slouží jako 

jednotka zúčtování - schopnost peněz stanovit měřítko ceny zboží a služeb. Na peníze je 

tedy možné převést všechno různorodé zboží. Tím můžeme určit jejich hodnotu. Peníze 

mají také funkci uchovatele hodnoty - schopnost uchovat kupní sílu v čase. Tuto funkci 

zastupují i jiná aktiva, která nepodléhají inflaci. Mezi tyto aktiva patří např. akcie, 

umělecká díla, nemovitosti atp. (Vybíhal a kol., 2011, stránky 127 - 128). 
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1.1.3 Problematika finanční gramotnosti 

 Mezi základní schopnosti člověka patří psaní, čtení a počítání. Jak uvádí Vybíhal a kol., 

stejně tak důležitá je schopnost hospodařit se svými finančními prostředky. Peníze hrají  

v životě podstatnou roli. Náš život je velkou mírou ovlivněn množstvím peněz, které máme 

k dispozici. Peníze rozhodují o našem každodenním životě, co si můžeme či nemůžeme 

dovolit. Do jisté míry množství peněz také rozhoduje o tom, zdali budeme spokojení  

a budeme vést pohodový život. Držba peněz tedy patří mezi naše potřeby (Vybíhal a kol., 

2011, str. 22). 

 Podle Kociánové se lidé celý život zaměřují spíše na to, jak a kde peníze získat. 

Důležitější je přitom s nimi umět hospodařit. Velká část domácností je zadlužená. Přísun 

nových peněz ale jejich problémy nevyřeší, pokud se nezmění jejich finanční gramotnost  

a finanční myšlení. Existuje několik případů, kdy neočekávaný přísun peněz, např.  

z dědictví, darování, výhra v loterii atp. situaci nevylepšil, ba naopak i zhoršil. Je to 

především díky špatným finančním návykům. Tito lidé nemají přehled o svých penězích  

a nekontrolují své výdaje. Většinou utrácejí za věci, které ani nepotřebují a v neposlední 

řadě se zadlužují. Proto, abychom předešli těmto návykům, musíme změnit způsob 

finančního myšlení, musíme získat finanční gramotnost (Kociánová, 2012, str. 8). 

 Jak uvádí sám guru finanční gramotnosti Robert Kiyosaki: "Peníze bez finanční 

inteligence jsou peníze, které rychle zmizí" (Kiyosaki, 2001, str. 63).  

 Jak dále uvádí Kociánová, peníze souvisí s jistotou, svobodou, ale také zodpovědností, 

musíme se o ně umět postarat a zabezpečit si onu jistotu. Důležité je si zajistit svůj příjem 

s ohledem na několik faktorů, zdali je na nás někdo finančně závislí, co dělat v nenadálé 

situaci, co by se stalo kdyby…, atp.  (Kociánová, 2012, str. 9). 

 Je patrné, že s problematikou finanční gramotnosti je tedy úzce spojen pojem 

zadluženost. Jak jsme na tom s dluhy? Pro představu přidávám celkové zadlužení 

domácností a vývoj státního dluhu.  
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Graf 1 Celkové zadlužené domácností v ČR (Zdroj: vlastní zpracování 

z http://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/celkove-zadluzeni-domacnosti-v-mil-kc/) 

(Uvedená data jsou platná vždy k 31. 1. daného roku) 

 

 Z grafu je zřejmé, že si půjčujeme nejvíce na bydlení, jehož meziroční růst je nejvyšší. 

Výše úvěrů spotřebních a ostatních se nijak výrazně nemění. Celkově však zadlužení 

domácností stále roste. Dle údajů Hospodářských novin je to paradoxně kvůli 

ekonomickému oživení a stále klesajícím úrokovým sazbám, což vede domácnosti  

k investicím do bydlení (ČTK a MZS, 2015). 

 

 Podle údajů z ČSÚ Státní dluh v roce 2014 klesl poprvé od roku 1995. 

 

Graf 2 Státní dluh ČR vs. podíl státního dluhu na HDP (Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/) 
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 „Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního 

rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami 

nebo půjčkami od Evropské investiční banky.“ (ČTK a MZS, 2015). 

 Finanční gramotnost naší vlády je tedy nezbytnou gramotností pro fungování celého 

státu a společnosti jako celku. Pokud stát neumí s penězi hospodařit a připouští růst 

státního dluhu, dává lidem špatný příklad. Tento fakt tedy může souviset se zadlužováním 

českých domácností. 

1.1.4 Definice finanční gramotnosti 

 Nyní si tedy přesně definujeme samotný pojem finanční gramotnost. Finanční 

gramotnost můžeme definovat několika způsoby. "Prvním znakem finanční gramotnosti  

a nezbytným předpokladem k dosažení finanční nezávislosti je o vydělané peníze nepřijít" 

(Šídlo, 2012, str. 5). Finanční gramotnost není nic jiného než selský rozum, který nám dává 

schopnost tvořit finanční rezervu, která je nezbytná pro pokrytí neočekávaných výdajů.  

Jak dále uvádí Šídlo, je to také umění zorientovat se na finančním trhu, včas odhalit 

nevýhodné finanční nabídky a neupsat se nesolidním smlouvám. Vše se nedá vyčíst z 

učebnic, a proto je důležité o všem více přemýšlet, zdravě nedůvěřovat, nežít si nad 

poměry a nenechat, aby ostatní rozhodovali o našich penězích (Šídlo, 2012, str. 5). 

 Další definici uvádí například Vybíhal a kol., který tvrdí, že finanční gramotnost je 

především soubor znalostí a dovedností, které jsou uplatňovány v běžném životě a které 

jsou nezbytné pro aktivní a zodpovědnou účast na finančním trhu (Vybíhal a kol., 2011, 

str. 18). 

 „Být finančně vzdělaný znamená zabezpečit sebe a svou rodinu a aktivně vystupovat na 

trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice 

peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy 

finančních aktiv a finančních závazků“ (Vybíhal a kol., 2011, str. 18). 

 Finanční gramotnost tedy zahrnuje schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky 

osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientovat se na trhu pracovních 

příležitostí a především umět rozhodovat o svých výdajích apod. 

 Podle Vybíhala a kol., můžeme finanční gramotnost jako správu osobních/rodinných 

financí rozdělit do tří základních složek: peněžní, cenové a rozpočtové. 
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Peněžní gramotnost 

 

 

Schopnost zacházet s penězi. S tím je spojena schopnost 

spravovat nástroje k tomu určené - např. bankomaty, 

elektronické bankovnictví, platební nástroje, 

debetní/kreditní karty apod. 

 

Cenová gramotnost 

 

Schopnost porozumět cenovým mechanismům, vývoji 

hodnoty peněz v čase (inflace, deflace, atd.) 

 
 

Rozpočtová gramotnost 

 

Schopnost vést rozpočet, vhodně alokovat finanční 

zdroje, stanovit finanční cíle. Dále umět spravovat 

finanční aktiva (např. investice, pojištění)  

a finanční závazky (např. úvěry, leasing).  
 

Tabulka 1 Finanční gramotnost jako správa osobních / rodinných financí (Zdroj: Vybíhal a kol., 2011, str. 19, upraveno 

autorem) 

 

 Doplněny jsou o další nedílné části: 

 

Psychologické a sociální aspekty 

 

Dopady finanční negramotnosti - 

zadlužování se, kriminální činnost, růst 

šedé ekonomiky. 

 

Ochrana spotřebitele 

 

Zásady ochrany spotřebitele - přehled 

právních předpisů upravující spotřebitelská 

práva. 

 

Gramotnost informační 

 

Schopnost vyhledat a vyhodnotit informace 

se vztahem k financím. Souvisí především  

s důležitou počítačovou gramotností.  

 

 

Gramotnost právní 

 

Schopnost orientovat se v právním systému, 

znát svá práva a povinnosti  

a dostupnost služeb (vědět, kam se např. 

obrátit na právní pomoc v případě exekuce). 

 

Tabulka 2 Další součásti finanční gramotnosti (Zdroj: Vybíhal a kol., 2011, s. 20, upraveno autorem) 

 

 Přehledné rozdělení přináší učebnice finanční gramotnosti od pana Ing. Miroslava 

Škváry, MBA, která je primárně určena pro studenty bakalářského studia na Masarykově 

ústavu vyšších studií ČVUT. Jsou zde zmíněny hlavní tři pilíře finanční gramotnosti  

+ dalších sedm souvisejících gramotností. Jednotlivé části přitom tvoří samostatné kapitoly 

učebnice. 
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Obrázek 1 Schéma finanční gramotnosti (Zdroj: Škvára, 2011, str. 14) 

1.2 Následky plynoucí z finanční negramotnosti 

 Z výše probrané problematiky lze usoudit, že finanční (ne)gramotnost souvisí 

především se zadlužováním. Následky plynoucí z finanční negramotnosti mohou být různé. 

Je třeba si však uvědomit, kdo stojí za příčinou zadlužování a kdo zadlužování dále 

„podporuje“. 

1.2.1 Bankovní vs. nebankovní instituce 

 Podle Martínkové působí na trhu několik bankovních a nebankovních institucí, které na 

nás denně chrlí své nabídky finančních produktů. Ze všech stran na nás působí reklama, 

která nám říká, jak máme s penězi naložit. Na jedné straně nám splátkové společnosti  

a bankovní úvěry umožňují žít na dluh, na straně druhé nám jiné společnosti a banky nabízí 

výhodné zhodnocení našich úspor. Než se ale rozhodneme pro jednu z nepřeberného 

množství variant, měli bychom si ji dobře promyslet (Martínková, 2003, str. 7). 

 Abychom si to dokázali lépe představit, popíši v následující tabulce hlavní rozdíly mezi 

bankovní a nebankovní institucí. Je třeba zdůraznit, že nebankovní instituce neumožňují 

klientům vložit naspořené peníze, které by se jim následně úročily. Jsou pouze 

zprostředkovatelé úvěrů, především těch spotřebitelských. 
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Bankovní instituce 

Příklady bankovních institucí: 

Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., 

Československá obchodní banka, a.s., Air 

Bank, a.s. 

Dohlíží: Česká národní banka 

Výhody: Nižší úrok při sjednání úvěru, 

možnost vložit peníze, které se úročí 

Nevýhody: Náročnější administrativa, 

schválení půjčky trvá déle 

 

Nebankovní instituce 

Příklady nebankovních institucí:  

Cofidis s.r.o., Provident Financial s.r.o., 

Cetelem ČR, a.s., Home Credit, a.s. 

Dohlíží: Česká obchodní inspekce 

Výhody: Rychlé sjednání půjčky bez 

náročné administrativy  

Nevýhody: Zpravidla velmi vysoký úrok, 

není možnost vložit naspořené peníze 

 

Tabulka 3 Bankovní vs. nebankovní instituce (Zdroj: http://www.finance.cz/zpravy/finance/306217-bankovni-

vs-nebankovni-klient-jak-se-lisi/, upraveno autorem) 

 

 Na bankovní instituce je obecně větší dohled a má přísnější pravidla. Banka si důkladně 

ověří, kdo o peníze žádá a zdali bude schopen splácet. Jak uvádí na serveru Peníze.cz pan 

Ondřej Tůma, tyto bankovní instituce především nahlíží do registru dlužníků. Registr 

dlužníků je databáze evidující osoby, které měly, či mají problémy s řádným splácením 

svých dluhů. Pokud banka nalezne jakékoli nesrovnalosti a zamítne žádost o úvěr, je to 

znamení, že bychom si půjčovat již neměli (Tůma, 2013). A zde nastává velký problém. 

Nebankovní instituce jsou v půjčování peněz ochotnější a půjčí i v případě, když má 

dlužník jiné závazky a hrozí mu předlužení. Dostává se tak do nelehké finanční situace. 

Praktiky, následky a možná řešení uvedu v následujících podkapitolách. 

1.2.2 Praktiky finančních institucí, lichva 

 „Finanční instituce nejsou charitativní organizace. Jejich cílem je dosahovat co 

největšího zisku, a to na úkor klientů“ (Šídlo, 2012, str. 9). Finanční instituce se tedy ze 

svého podnikání snaží maximálně profitovat. Jak dále uvádí Šídlo, investičních, stejně tak 

úvěrových podvodů stále přibývá. Lidé nevědí kam s penězi a stále častěji se stávají 

oběťmi těchto podvodníků. Je to především kvůli neúplným informacím, klamavé reklamě 

a lživým prodejním argumentům (Šídlo, 2012, str. 9). 

 Podle Vybíhala a kol., nese sám za sebe každý svéprávný občan zodpovědnost a má 

právo rozhodovat o svém chování. Může nakládat s penězi podle svého uvážení. Měl by 

ale mít šanci získat dostatečné množství relevantních informací a znalostí k pochopení 

fungování finančního trhu (Vybíhal a kol., 2011, str. 110). 
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 Zajímavým poznatkem, jak uvádí Šídlo, je: "Z několika nedávno provedených průzkumů 

o finanční gramotnosti plyne, že téměř devět z deseti dotázaných se domnívá, že finanční 

instituce využívají naší neznalosti ve svůj prospěch" (Šídlo, 2012, str. 13). Jak dále uvádí 

Šídlo, i přes uvědomění si této situace je pro většinu lidí obtížné odhalit tyto nekalé 

praktiky. Většinou lidé ani nemají čas a odhodlání změnit např. banku či pojišťovnu. 

Velikost finanční instituce nezaručuje její kvalitu. Obezřetnost a zdravá nedůvěra vůči 

všem finančním institucím by měla být na prvním místě (Šídlo, 2012, str. 13). Tuto 

skutečnost potvrzuje i Vybíhal a kol., který tvrdí, že se poskytovatelé úvěrů zaměřují na 

osoby s nižší finanční či obecnou gramotností. Takový zákazníci se po právní stránce 

nevyznají ve smlouvách, zpravidla si ji ani nepřečtou a nevšimnou si tak nebezpečných 

ustanovení. U slabších sociálních vrstev, které se nacházejí v tíživé finanční situaci, je 

odmítnutí této finanční injekce velmi těžké (Vybíhal a kol., 2011, stránky 110 - 112). 

 Toto jednání se dá ze strany poskytovatelů úvěrů označit jako lichva, kterou definuje  

§ 218 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník následovně: 

(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo 

něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je  

k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku 

uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo 

c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze. 
 

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, 

za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný 

pořádek nebo majetek, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

 Jak však dokazuje několik právních sporů, prokázání lichvy je velmi obtížné, protože 

ona momentální rozumová slabost, tíseň, nezkušenost či lehkomyslnost se prokazuje velmi 

těžko. 
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 Jak to tedy pokračuje dále? Pokud dlužník dodržuje splátkový kalendář, tak je vše  

v "pořádku." Avšak jak dále uvádí Vybíhal a kol., mnoho žadatelů o úvěr zkresluje své 

údaje o finančních tocích (falšují potvrzení o příjmu, zkreslují údaje o dluzích atp.). 

Dohromady spolu s mnohdy nevýhodnou půjčkou s vysokými úroky je tak vytvářena 

nebezpečná situace, která většinou ústí v nesplácení dluhů (Vybíhal a kol., 2012, stránky 

110 - 112). Nesplácení dluhů však nekončí jen finančním postihem, tato situace totiž může 

mít daleko horší následky. „Jsou zde totiž věřitelé, kteří po dlužnících nebudou vymáhat 

jen samotné splátky. Mnohem výnosnější je pro ně daného člověka "zaměstnat" - pod 

hrozbou exekuce, vězení za úvěrový podvod, odebrání dětí, či dokonce fyzické újmy“ 

(Vybíhal a kol., 2011, str. 112). Tato situace může vést k nedobrovolnému páchání trestné 

činnosti. Trestná činnost zde může být v podobě nejrůznějších krádeží nebo například 

obchodování s drogami. Problematika předlužení má ještě další negativní dopad. Mnoho 

předlužených přestává legálně pracovat a přesouvá tak svoji ekonomickou činnost do šedé 

ekonomiky. "Ve chvíli, kdy vám exekutor obstaví účet a sbírá většinu z toho, co přitéká, 

nemáte valnou motivaci realizovat jakýkoliv zdanitelný příjem" (Vybíhal a kol., 2011, str. 

112). Tato situace má za následek celkový negativní společenský dopad. 

1.2.3 Dluhová past 

 Do dluhové pasti se zajisté nechce dostat nikdo z nás. Je to velice nepříjemná situace. 

Když si půjčujeme, čerpáme ze svých budoucích příjmů. Pokud si kvůli splátkám 

nemůžeme dovolit přestat pracovat, jsme 100% závislí na pravidelném příjmu z práce. Jak 

uvádí Tyl, stáváme se v této situaci tzv. "otroky" našich dluhů. Pokud veškeré naše volné 

prostředky jdou na splácení úvěru, tak nám nezbývá již z čeho tvořit rezervu. Dočasný 

výpadek příjmu tak někteří řeší dalším úvěrem. (Tyl, 2013, stránky 78 - 79). A zde přichází 

kámen úrazu. V takové situaci se pomalu dostáváme do dluhové pasti. Naše příjmy již na 

naše výdaje nedostačují, dlužná částka tak postupně dále naskakuje a splácení se nám stále 

vzdaluje. Největší chybou je ono vytloukání "klínu klínem." V této situaci už bychom si 

tedy v žádném případě neměli dále půjčovat. 

 RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů, je číslo, které v sobě zahrnuje všechny 

náklady spojené s úvěrem za období jednoho roku (Tyl, 2013, str. 78). Jako za nejhorší 

řešení vzniklé situace považuje Tyl následující: "Nikdy si nesmíme brát půjčku, abychom 

měli na splátku jiné půjčky. Rozhodně si nesmíme brát splátky s větší RPSN, abychom 

splatili splátku s menší RPSN" (Tyl, 2013, str. 79). 
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1.2.4 Insolvenční zákon 

  První dlužník, který v České republice využil insolvenčního zákona, popisuje svůj 

příběh ve své knize "Už nikdy dlužníkem." Dlužníkem je zároveň autorka knihy - Lucie 

Vrbková. Lucie Vrbková si prošla nelehkými životními situacemi. Jak popisuje v knize 

Vrbková, dluhy se jí hromadily až do doby, kdy je nebyla schopna splácet. Byla jí zajištěna 

exekuce na plat. Z platu se nemůže podle zákona strhnout vše, musí na něm zůstat základní 

nezabavitelná částka (životní minimum). Paní Vrbková tedy žila v klidu s domněním, že 

časem své dluhy splatí a nebude jí exekučně zabaven žádný majetek. Ostatní společnosti, 

kterým dlužila, se podle ní mohly klidně přidat k její exekučně zabavené části platu. Jenže 

to je velký omyl, protože exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze mzdy ještě 

neznamená, že povinnému nemůže být zablokován jiný jeho majetek a navíc k dlužné 

částce stále naskakují úroky z prodlení. Je tu tedy řešení v podobě insolvenčního zákona 

(osobního bankrotu). Insolvenční zákon vzešel v platnost 1. 1. 2008. Paní Vrbková 

následujícího dne podala návrh na oddlužení a stala se tak prvním dlužníkem v ČR, který 

tohoto zákona využil (Vrbková, 2009, stránky 50 - 70). 

 Před definováním samotného pojmu je potřeba znát pár základních údajů.  

Úpadek - stav, kdy dlužník není schopen hradit pravidelné povinné platby.  

Předlužení - stav, kdy závazky dlužníka převyšují jeho majetek (Vrbková, 2009, str. 75). 

Insolvenční zákon je uveden v zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon).  

 V dnešní době existuje několik finančních poraden, které pomáhají s podáním návrhu na 

oddlužení. Podle serveru www.insolvence-insolvence.cz, patří mezi hlavní výhody 

osobního bankrotu následující: 
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 Oddlužením (osobním bankrotem) se sníží dluhy až o 70% (příjem musí stačit na 

pokrytí alespoň 30%) 

 Dlužník je ochraňován před věřiteli soudním rozhodnutím. 

 Insolvenční soud chrání dlužníka před nečekanými návštěvami exekutorů, věřitelů 

a vymahačů. 

 Nárůst úroků a sankcí je zrušeno. 

 Zastavení všech exekucí a dražby majetku. 

 Věřitelé, kteří se ke svým pohledávkám nepřihlásí, přichází o možnost jejich 

zaplacení, dluh se tedy o tuto částku snižuje. 

 Věřitelé se nemohou více dožadovat splacení svých pohledávek u soudu ani 

rozhodčím řízení. 

 Insolvence nastartuje peněžní stabilizaci dlužníka. 

 Jedná se o konečné řešení dluhů.  

Tabulka 4 Hlavní výhody osobního bankrotu (Zdroj: http://www.insolvence-insolvence.cz/, upraveno 

autorem) 

 

 Pro představu přikládám graf vývoje počtu vyhlášených osobních bankrotů od platnosti 

insolvenčního zákona v roce 2008.

 

Graf 3 Počet vyhlášených osobních bankrotů v ČR (Zdroj: vlastní zpracování z 

http://www.crif.cz/Novinky/Novinky/Pages/Osobn%C3%AD-bankrot-v-%C4%8D%C3%ADslech.aspx) 

 

 Z grafu je tedy patrné, že se počet osobních bankrotů v loňském roce poprvé od 

platnosti insolvenčního zákona v roce 2008 snížil. Za poklesem může stát např. zlepšení 

ekonomické situace občanů ČR, či možná mírné zlepšení úrovně finanční gramotnosti? 
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Také se zde nabízí možnost, že většina lidí již svoji situaci právě prostřednictvím 

oddlužení řeší. 

 Před tím, než se ale rozhodneme pro osobní bankrot, bychom měli zvážit všechny 

možné ostatní varianty. Jak radí Kavka, měli bychom zkusit s bankami jednat o snížení či 

odkladu splátek. Možná je i tzv. konsolidace půjček, což znamená sloučení všech půjček 

dohromady a snížení počtu jejich splátek. Prodlouží se však doba, kterou budeme měsíčně 

splácet. Stále je to ale "svobodnější" varianta než vyhlášení osobního bankrotu. Pokud však 

opravdu nemáme jinou možnost a nezbývá nám nic jiného, než osobní bankrot vyhlásit, 

musíme počítat s tím, že náš veškerý majetek může být rozprodán a zisk použit jako 

splátka věřitelům. Dále budeme muset chodit do práce, a pokud budeme nezaměstnaní, 

nebudeme smět odmítnout žádnou práci. Po celou dobu budeme pod přísným dohledem  

a veškeré peníze, které získáme navíc, budeme muset použít na splacení dluhu (Kavka, 

2012, stránky 78 - 80). 

 „Pro ty, kterým dluhy přerostly přes hlavu a sami to nezvládnou a uvažují  

o insolvenčním řízení, dobře to zvažte, i druhá šance s sebou nese svá negativa“ (Vrbková, 

2009, str. 70). Podmínkou je především 5 let žít z nezabavitelného minima (Vrbková, 

2009, str. 76). Tato varianta může být někdy pro daného člověka velice obtížná. Především 

vezmeme-li např. v úvahu, když byl jedinec zvyklí na určitý životní standard.  

 Fond dalšího vzdělávání, který má na starost projekt SEKO (projektu je věnována 

praktická část), vydal v březnu 2015 desetidílný animovaný seriál, který má pomoci 

zorientovat se v základních finančních pojmech. Jeden z dílů, který nese název „O chlebu  

a vodě“, se týká právě osobního bankrotu. Podmínkou tedy je, že se člověk bude muset 

maximálně uskromnit a žít z absolutního minima. Důležité je však vydržet uvedených 5 let 

a poté nastartovat nový, plnohodnotný život. Pokud bychom podmínky insolvence neplnili, 

museli bychom uhradit vše a ztratili bychom ochranu před věřiteli (O chlebu  

a vodě / SEKO, 2015). 

1.2.5 Prevence proti předlužení 

 „S dluhy je to jako s nemocemi. Mohou člověka oslabit, izolovat, dokonce i totálně 

zničit. Včasná prevence může zachránit život“ (Hesová, 2011, str. 5). 

 V první řadě je důležité mít přehled o svých příjmech a výdajích. Jak uvádí Syrový, 

důležité je umět vést osobní finanční plánování. Jeho hlavním cílem je ujasnění si našich 

budoucích potřeb, co si v současné situaci můžeme či nemůžeme dovolit a zdali někde 
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nemáme skryté rezervy. Dále je to o vytvoření rovnováhy mezi našimi budoucími  

a současnými cíli s ohledem na náš příjem a nalezení nejvhodnější cesty k dosažení těchto 

cílů pomocí nástrojů finančního trhu. Cílem finančního plánování je dále vytvořit 

dostatečné výdaje na krytí všech možných rizik a neočekávaných situací, které by mohly 

naše cíle ohrozit (Syrový, 2003, str. 10). 

 Dále je také důležité mít uzavřené pojištění. Jak uvádí Šídlo, pojištění dělíme na životní 

a neživotní. Neživotní pojištění je pojištění majetku, tzn. např. nemovitosti, domácnosti, 

havarijní pojištění a odpovědnosti za škodu. Životních pojištění je několik druhů. 

Například nárok na výplatu při smrti či dožití (Šídlo, 2010, str. 11). „Životní pojištění kryje 

riziko, že člověk bude žít a nebude mít dostatečný příjem finančních prostředků, i to, že 

člověk žít nebude a nedostatečný příjem prostředků budou mít ti, kteří na něm byli finančně 

závislí“ (Šídlo, 2010, str. 11). Za životní pojištění se považuje i pojištění v případě úrazu či 

nemoci. Pojištění nám tedy slouží k náhradě příjmů v případě nepředvídatelné události. 

Pokud jsme závislí na pravidelném měsíčním příjmu, je pro nás pojištění velice důležité. 

Kdyby nastala taková situace, při které bychom nemohli dlouhodobě aktivně pracovat,  

a k tomu by na nás byli finančně závislí např. ostatní členové rodiny, výpadek příjmu by 

mohl mít katastrofální následky. 

 S tím svým způsobem souvisí etapa vývoje životního cyklu klienta. Na následujícím 

obrázku jsou popsány jednotlivé etapy. 

 

Obrázek 2 Etapy životního cyklu klienta (Zdroj: Miloš, 2006, str. 25) 
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 Obrázek znázorňuje využívání jednotlivých produktů v životním cyklu klienta a dává 

nám představu o tom, že klient musí znát jak spořící, tak pojistné i investiční produkty. 

Největší zatížení tedy přichází v době, kdy si pořizujeme auto, jsme zatížení hypotékou  

a k tomu se nám např. narodí dítě. V této situace je tedy nezbytné mít vše finančně dopředu 

naplánované. 

1.3 Měření úrovně finanční gramotnosti 

 V průběhu psaní bakalářské práce a z dostupných informací jsem došel k závěru, že 

vytvořit vlastní průzkum úrovně finanční gramotnosti občanů ČR by bylo velice náročné  

a především neefektivní. Sám bych neoslovil dostatečný počet respondentů a průzkum 

pomocí agentury by byl velmi nákladný a tudíž pro mě, jako studenta, zcela nedostupný. 

Z těchto důvodů jsem se rozhodl dát dohromady a mezi sebou porovnat již několik 

relevantních a vyhodnocených dat. Existuje nepřeberné množství institucí a s tím 

spojených větších či menších průzkumů, které se v minulosti zabývali, či stále zabývají 

měřením úrovně finanční gramotnosti. Můj průzkum by tedy svým způsobem postrádal 

smysl. Uvedu zde jedny z největších průzkumů, které na poli finanční gramotnosti 

proběhly. 

1.3.1 Ministerstvo financí a finanční gramotnost 

 Ministerstvo financí společně s ČNB (Česká národní banka), která je garantem finanční 

gramotnosti, poprvé v roce 2007 pomocí společnosti STEM/MARK zpracovaly výzkum  

v oblasti úrovně finanční gramotnosti občanů ČR. „Hlavním cílem bylo zmapovat základní 

úroveň finanční gramotnosti občanů na základě subjektivního hodnocení a zjistit potřeby 

dalšího vzdělávání v oblasti finančních služeb mezi spotřebiteli“ (Stem/Mark, 2007, str. 7). 

 Mezi hlavní zjištění tohoto výzkumu, kterého se zúčastnilo přes 800 respondentů  

a jehož cílovou skupinou byla populace ČR (18 a více let), patří například: 

1. Největší část respondentů (35 %) ohodnotila svou úroveň finanční 

gramotnosti známkou 3. 

2. Cca 3/4 dospělé populace považují jak znalost pojmů, tak přímo vzdělávání  

a získávání nových informací z finanční oblasti za důležité. 

3. 4/5 populace nezískaly informace ve škole a domnívají se, že by bylo vhodné, 

aby pojmy z oblasti finančního světa (tj. např. bankovnictví, pojišťovnictví, 
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stavebního spoření nebo investic), byly obsaženy již ve školních osnovách, 

především na středních školách (Stem/Mark, 2007, stránky 10 - 20). 

 

 Z výzkumu tedy vyplynulo subjektivní podprůměrné hodnocení úrovně FG občanů ČR. 

Domnívám se, že ČNB především v reakci na nedostatečné poskytnutí informací  

z oblasti financí již v základních a středních školách, jak uvádí Petruš, zaslala zdarma  

v následujícím roce cca 4 000 výtisků manuálu „Finanční a ekonomická gramotnost pro 

základní školy a víceletá gymnázia“ a také bylo uskutečněno v jednotlivých krajích ČR 31 

seminářů k výuce finanční gramotnosti (Petruš, 2010). 

 "Občané ČR si uvědomují svou neznalost v oblasti finanční gramotnosti, kterou jsou 

ochotni zlepšit, ale zároveň to cítí jako dluh státu k nim, a z tohoto důvodu chtějí, aby toto 

vzdělávání bylo hrazeno státem" (Vybíhal a kol., 2011, str. 18). 

 Další měření úrovně finanční gramotnosti pod záštitou ministerstva financí společně  

s ČNB a pomocí společnosti STEM/MARK se konalo v roce 2010. V tomto měření bylo 

oproti předchozímu hlavním cílem zmapovat objektivní znalosti z oblasti financí. 

Především zjistit, jak jsou lidé schopni tyto znalosti využít v běžném životě a zmapovat 

postoje a chování české populace v souvislosti s rodinnými financemi, úsporami  

a zajištěním (Stem/Mark, 2010, str. 6). 

 Mezi hlavní zjištění tohoto výzkumu, kterého se zúčastnilo přes 1000 respondentů  

a jehož cílovou skupinou byla opět populace ČR (18 a více let), patří například: 

1. O svých vlastních penězích má přehled 92 % lidí. 

2. Rezervy pro případ ztráty příjmu si tvoří 35 % lidí, na běžném účtu je 

nechávají dvě pětiny z nich. 

3. Rozpočet si pravidelně sestavuje 37% lidí. 

4. Většina lidí zná velmi širokou škálu finančních produktů, využívají však 

většinou jen ty základní. 

5. Jen necelá třetina lidí ví, co znamená zkratka RPSN. Přesně rozepsat tuto 

zkratku dokáže necelá třetina z těch, kteří tvrdí, že vědí, co znamená. 

6. Jen 17 % lidí dokáže správně spočítat úročení úvěru. Třetina lidí zná rozdíl 

mezi p. m. a p. a.  

(Stem/Mark, 2010, stránky  3 - 4). 
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 Co se tedy týče objektivních znalostí, především z oblasti financí a finančních produktů, 

vyplynula z průzkumu spíše neznalost této problematiky.  

1.3.2 Mezinárodní šetření PISA 

 Další šetření, tentokrát v mezinárodním měřítku přináší program PISA. Podle Hesové 

každodenní realita ukazuje, jak je finanční vzdělávání nezbytné. Relevantní je nejen pro 

dospělé, ale i pro nezletilé. Z tohoto důvodu se finanční gramotnost stala součástí 

mezinárodního programu hodnocení výsledků PISA v rámci OECD, který sledoval 

výsledky patnáctiletých žáků. Finanční gramotnost byla do tohoto programu zařazena  

v roce 2012 jako alternativní součást vedle matematické, čtenářské a přírodovědné 

gramotnosti. V ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce (Hesová, 2011, str. 5). 

 Podle České školní inspekce zkratka PISA pochází z anglického slova Programme for 

International Student Assesment, což lze přeložit jako mezinárodní průzkum studentů.  

Co se týče oblasti měření výsledků vzdělávání, patří tento mezinárodní průzkum mezi 

jeden z největších na světě. V průzkumech je především měřena úroveň gramotností 

patnáctiletých žáků, kteří se nacházejí v posledním ročníku povinné školní docházky 

(Česká školní inspekce, 2013). Šetření tedy zároveň měří, jak je školní systém v dané zemi 

efektivní a do jaké míry by se dal popřípadě změnit/vylepšit. 

 Jak uvádí Palečková, testování finanční gramotnosti PISA 2012 na patnáctiletých 

žácích, je prvním mezinárodním šetřením svého druhu. Kromě České republiky se  

k testování finanční gramotnosti připojilo dalších 18 zemí světa (Palečková, 2014, str. 3). 

"Lidé v moderní společnosti potřebují zvládat finanční gramotnost na čím dál vyšší úrovni  

a finančnímu vzdělávání je přisuzována stále větší důležitost" (Palečková, 2014, str. 3).  

 Cílem toho šetření bylo zmapovat finanční gramotnosti patnáctiletých žáků na konci 

povinné školní docházky. Důvodem potřeby těchto dat je především: "Aby mohli 

pedagogové, výzkumníci i tvůrci politik informovat o výzkumech a začleňování programů 

finančního vzdělávání do škol, aby mohli vymezovat strategie finančního vzdělávání, 

identifikovat priority a měřit změny v čase, potřebují vysoce kvalitní data mapující úroveň 

finanční gramotnosti" (OECD, 2012, str. 7). 

 Výsledné údaje v jakémkoli průzkumném šetření ve velké míře ovlivňuje podoba 

hodnotících nástrojů a struktura testových úloh. Šetření finanční gramotnosti PISA 2012 se 

dle Palečkové zaměřuje na tři klíčové prvky: 
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A. OBSAH - vyjadřující okruh znalostí a porozumění nezbytných k vyřešení 

finančních úloh. Testování těchto předpokladů je dále rozděleno do čtyř 

obsahových kategorií: 

a) Peníze a transakce - povědomí o formě a smyslu peněz a umění s nimi 

zacházet. 

b) Plánování a hospodaření s financemi - jak už samotný název 

napovídá, je to především schopnost umět sledovat příjmy a výdaje  

a umět s penězi hospodařit. 

c) Riziko a výnos - umět řešit situaci při neočekávané životní události  

a počítat se ziskem či ztrátou u různých finančních produktů. 

d) Finanční prostředí - Porozumění finančnímu trhu a s tím související 

pojmy, jako jsou například úrokové sazby, inflace, daně či sociální 

dávky. Kategorie zahrnuje i znalosti práv a povinností spotřebitelů na 

finančním trhu. 

B. PROCESY - zaměřující se na kognitivní činnosti - schopnost rozeznat, 

porozumět a zamyslet se nad pojmy souvisejícími s touto problematikou. 

Rozděleny jsou do čtyř kategorií procesů: 

a) Identifikace finančních informací - zorientovat se a umět posoudit 

důležitost informací spojených s financemi. 

b) Analyzování informací ve finančním kontextu - umět porovnat  

a poměřit více dostupných informací dohromady. 

c) Vyhodnocování finančních záležitostí - Zahrnuje vysvětlování, 

posuzování a zobecňování informací. 

d) Uplatnění finančních znalostí a porozumění - umění efektivně jednat 

v prostředí financí. 

C. KONTEXTY - jsou rozdílné situace odkazující k individuálnímu, ale  

i globálnímu uplatňování finančních znalostí a dovedností. Definovány byly opět 

čtyři typy: 

a) Vzdělávání a práce - patnáctiletí, kteří pokračují ve vzdělání vs. 

nastoupivší do zaměstnání či studující a pracující zároveň. 

b) Domov a rodina - finanční záležitosti, které se týkají nákladů 

spojených s provozem domácnosti. Např. rodinné bydlení vs. sdílené 

ubytování. 
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c) Osobní sféra - individuální potřeby a rozhodování žáků o osobních 

financích. 

d) Společenská sféra - individuální rozhodování ovlivňuje a může být 

ovlivněno společností (Palečková, 2014, stránky 4 - 5). 

 

 Jak dále Palečková uvádí, testováním finanční gramotnosti PISA 2012 prošlo všech 18 

zúčastněných zemí s celkovým počtem 29 000 žáků. V České republice celkem 1 207 žáků 

(Palečková, 2014, str. 8). 

 

Graf 4 Celkové výsledky a podíl na úrovních finanční gramotnosti žáků PISA 2012 (Zdroj: Palečková, 2014, 

str. 8) 

 

 Jak uvádí Palečková, výsledky byly prezentovány pomocí celkového skóre a pomocí 

gramotnostních úrovní. Gramotnostních úrovní bylo celkem pět - od téměř nulové přes 

základní až po pokročilou. Z grafu je patrné, že nejlepšího celkového skóre vyjádřeného 

průměrným výsledkem testovaných žáků v testu finanční gramotnosti (603 bodů) dosáhli 

žáci ze Šanghaje. Žáci z České republiky s 513 body se umístili na 6. místě  

s nadprůměrnými výsledky. Na stejné pozici jsme se umístili i co se týče podílu žáků na 

jednotlivých úrovních finanční gramotnosti. Nejvíce žáků ale spadalo do třetí úrovně 
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(Palečková, 2014, stránky 8 - 10). Z celkového výsledku však můžeme vidět slušný úspěch 

našich českých studentů. 

1.3.3 Česká bankovní asociace 

 ČBA (Česká bankovní asociace) sdružuje celkem 37 bank a mezi její aktivity patří 

mimo jiné i angažovanost v oblasti finančního vzdělávání. V reakci na rostoucí míru 

předlužení obyvatel ČR, provedla ČBA v březnu roku 2015 pomocí společnosti SC&C 

průzkum "Jak se za posledních devět let změnila finanční gramotnost Čechů." (Česká 

bankovní asociace, 2015). 

  

 Uvedu zde největší změny průzkumu ČBA od roku 2006 a naopak co se nezměnilo 

vůbec. 

I. Internet, jako zdroj informací je na prvním místě a vytlačuje tak všechny ostatní. 

Zlepšila se především orientace v internetovém bankovnictví. 

II. Lidé už mají výrazně lepší představu o finančním plánování. 

III. Finanční rezervu si stejně jako v roce 2006 tvoří 2/3 lidí. 

IV. Sice v menším měřítku, ale stále zde převládá názor, že lidé  

v důchodovém věku budou žít ze starobního důchodu vypláceného státem. 

V. Znalost rozdílu mezi debetní a kreditní kartou nadále pokulhává. 

VI. V roce 2006 vědělo 38% lidí, co přesně znamená zkratka RPSN.  

V roce 2015 to ví už 82% lidí. 

VII. Neznalost pojmu kontokorent převládá u mladší generace do 30 let,  

a proto jsou v ohrožení. 

VIII. Index finanční gramotnosti stoupl oproti roku 2006 o pouhých 5%. Metodika byla 

použita stejná jako v roce 2006 a je do ní zahrnuta např. znalost produktů, 

plánování úspor, znalost bank atp.  

 (Česká bankovní asociace, 2015) 

 

 Na průzkumu vidíme velký posun v informačních technologiích, který stále rychlejším 

tempem vytlačuje klasické metody získávání informací. Pokud průzkum porovnáme 

s výsledky průzkumů společnosti STEM/MARK (viz výše), spoustu věcí zůstalo pro 

občany ČR velkou neznámou. Česká bankovní asociace proto apeluje na veřejný sektor, 

školy, neziskové organizace a finanční trh, aby mezi sebou spolupracovali a finanční 
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gramotnost tak mohla být efektivně rozvíjena. Přitom bankovní sektor je v popředí snah. 

Česká bankovní asociace vzdělává děti z dětských domovů, 20 vrcholových manažerů 

bank vyrazilo i např. v jeden den do 21 středních škol v ČR. (Česká bankovní asociace, 

2015). 

Sečteno a podtrženo, výsledky průzkumů jasně poukazují na potřebu dalšího 

systematického finančního vzdělávání. Co se týče mezinárodního srovnání PISA, umístili 

se naši studenti poměrně na slušném místě. Většina žáků ale stále spadá do průměrné 

úrovně finanční gramotnosti. Finanční vzdělávání v naší republice zatím stále nemá 

vybudovanou tradici a je tedy potřeba s tímto faktem dále pracovat. Jak se dozvíme na 

následujících řádcích, snahy na systematické finanční vzdělávání tu ale již jsou. 

1.4 Finanční vzdělávání 

1.4.1 Národní strategie finančního vzdělávání 

 Strategie finančního vzdělávání pocházející z roku 2007 vznikla na doporučení 

Evropské komise a mezinárodních organizací (např. OECD, EU). Stalo se tak především  

v reakci na změny v oblasti finančních produktů a služeb, v chování spotřebitelů, celkové 

dynamice změn a očekávaných trendů (Strategické dokumenty, 2014). 

 Národní strategie finančního vzdělávání je tedy aktualizací dokumentu Strategie 

finančního vzdělávání z roku 2007. Protože se tehdy nejednalo o vládou schválenou 

koncepci, nebyla závazná pro celou státní správu a nebyla nazvána strategií národní. 

Národní strategie finančního vzdělávání byla vládou schválena v říjnu roku 2010. Jejím 

hlavním cílem je vytvoření systému finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční 

gramotnosti dětí i dospělých občanů České republiky, především začlenění finančního 

vzdělávání povinně do škol (Strategické dokumenty, 2014). 

 "Vláda ukládá ministrům financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, vnitra  

a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy činit opatření uvedená ve strategii uvedené  

v bodě I tohoto usnesení, vedoucí ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů České 

republiky, a to v souladu se standardy a trendy obvyklými v členských státech Evropské 

unie." (Fischer, 2010) 

 Aby byla podporována efektivní spolupráce v oblasti finančního vzdělávání, byla 

založena PSFV (pracovní skupina pro finanční vzdělávání). Tato skupina vznikla na 

základě usnesení vlády České republiky z roku 2005 a svou činnost zahájila v červnu roku 
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2006. Ve výkonném výboru PSFV působí: MFČR, MŠMT a ČNB. Každý z členů má 

odlišný druh role. MFČR má například na starost  finanční vzdělávání jako jeden  

z klíčových prvků ochrany spotřebitele, MŠMT odpovídá za stav, koncepci a rozvoj 

vzdělávací soustavy a ČNB podporuje jak finanční, tak širší ekonomické vzdělávání. Jejich 

společnou rolí je však obecná podpora finanční gramotnosti. Dalšími členy jsou zástupci 

relevantních ministerstev, zástupců profesních asociací na finančním trhu, spotřebitelských 

sdružení, neziskových organizací atp. (Pracovní skupina pro finanční vzdělávání, 2014). 

Jedním z členů je i příspěvková organizace MPSV Fond dalšího vzdělávání. Činnosti FDV 

jsou popsány a rozebrány v praktické části této BP. 

 Důvodů pro rozvoj finančního vzdělávání je hned několik. Finančně vzdělaný občan je 

ku prospěchu celé společnosti, protože pokud je schopen porovnat a vyhodnotit jednotlivé 

finanční produkty, předchází tak vzniku finančních problémů a sociálních potíží.   

 Jak uvádí Pros, hlavním cílem národní strategie finančního vzdělávání, který se podařilo 

naplnit, je začlenění finančního vzdělávání povinně do škol. Od roku 2009 je povinná 

výuka základů finanční gramotnosti na středních školách. Od 1. 9. 2013, kdy nabyl 

účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program, je tato výuka povinná pro žáky 

základních škol (Pros, 2014). "Česká republika se tak stala jednou z prvních zemí na světě, 

v níž se toto podařilo" (Pros, 2014). 

 Šídlo přitom doporučuje, aby se na školách nevyučovaly pouze složité, nic neříkající 

definice finanční gramotnosti a finančních trhů. Důležité je, aby učitelé věnovali více 

pozornosti nekalým praktikám a cenovým trikům pojišťoven a ostatních finančních 

institucí (Šídlo, 2012, str. 17). Jak dále výstižně uvádí Šídlo, "Poučení nejen z vlastních 

chyb, ale i těch ostatních klientů je tou nejlepší finanční školou života" (Šídlo, 2012, str. 

17). 

 Vybíhal a kol. dále uvádí, že vzdělávání finanční gramotnosti má přínos společenský  

i ekonomický. Náklady státního rozpočtu ČR plynoucí z dopadů finanční negramotnosti 

nejsou oficiálně spočítány, odhadují se ale na stovky milionů korun ročně. Pro představu se 

uvádí náklady státního rozpočtu na finanční negramotnost obyvatel Velké Británie, která je 

odhaduje na částku 2,1 miliardy liber ročně (Vybíhal a kol., 2011, stránky 19 - 20). 
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1.4.2 Cílové skupiny 

 Jaké jsou tedy hlavní cílové skupiny pro finanční vzdělávání? Díky datům  

z průzkumů, zřetelně vidíme, že ačkoliv náš stát vyvíjí aktivitu pro vzdělávání dospělých 

ve finančním sektoru, samotná cílová část obyvatelstva nejeví o další vzdělávání 

dostatečný zájem.  Následující graf ukazuje pokles účasti ve formálním vzdělávání dle 

věkových kategorií. S přibývajícím věkem klesá zájem o formální vzdělávání. 

 

Graf 5 Účast ve formálním vzdělávání dle věkových kategorií (Zdroj: Adult Education Survey, 2011, str. 22) 

 

 Graf názorně ukazuje, že ve věkové kategorii 18 - 24 let se stále většina osob věnuje 

formální podobě studia. Jde tedy především o studenty, kteří dokončují své prvotní 

vzdělání (středoškoláci, vysokoškoláci). Účast na formálním vzdělávání poté dále strmě 

klesá. Vzdělávání finanční gramotnosti různých cílových skupin a obsah v jednotlivých 

skupinách popisuji v následujících řádcích: 

1. Předškolní věk 

Je otázkou, zdali vzdělávat děti předškolního věku. Lze uplatňovat jisté metody 

vzdělání na předškolní děti, avšak tyto metody nemají takovou efektivitu, zejména  

z důvodu celkově složitější koncepce financí. Hlavní roli by tedy měla hrát úloha rodičů. 

Rodiče by měli vést děti již od mala k pozitivnímu smýšlení o penězích a jejich správnému 

hospodaření. 

2. Základní škola 

Jak jsem již uvedl, od roku 2013 je výuka finanční gramotnosti povinná pro žáky 

základních škol. Dílčí výstupy jsou uvedeny v upraveném Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání. Podle Hesové by se děti měly postupně na ZŠ naučit 

následující témata ze světa financí.:  
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1) Poznat české mince a bankovky 

2) Zkontrolovat, kolik peněz je vráceno při placení 

3) Sestavit jednoduchý osobní rozpočet 

4) Objasnit, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší či větší než výdaje 

5) Na příkladech objasnit rizika půjčování peněz 

6) Rozlišit zbytné a nezbytné výdaje v konkrétní situaci 

7) Vysvětlit, k čemu slouží bankovní účet a na příkladech objasní rozdíly mezi debetní  

a kreditní platební kartou 

8) Na příkladech objasnit možnosti úspor, investic či spotřeby při nakládání s volnými 

finančními prostředky 

9) Uvést možnosti různých typů pojištění 

10) Na příkladu objasnit, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 

(Hesová, 2013, stránky 6 - 12). 

3. Střední škola 

Ve středoškolském vzdělávání byl Standard finanční gramotnosti začleněn  

v roce 2009 do RVP G (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia) a RVP SOV 

(Rámcový vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání). Mezi tyto standardy patří 

například: inflace, placení (v tuzemské i zahraniční měně), tvorba ceny, rozpočet 

domácnosti, přebytek a nedostatek finančních prostředků, pojištění, předpisy na ochranu 

spotřebitele a v neposlední řadě obsahy smluv (Rámcový vzdělávací program, 2014).  

4. Vysoká škola 

Finanční gramotnost se nevyučuje na všech vysokých školách, pouze na určitých 

fakultách a studijních programech. Na ČVÚT MÚVS je v rámci mého studijního programu 

Ekonomika a management předmět finanční gramotnost povinný. Předmět finanční 

gramotnost zde trvá 1 semestr a vyučují se v něm veškerá témata související s finanční 

gramotností. Funguje zde i univerzita třetího věku, kde si účastníci mimo jiné doplní 

znalosti z oblasti finančních služeb tak, aby jejich finance byly bezpečně a přitom 

efektivně spravovány. Získají také informace o nových produktech a službách, které se 

doslova valí na finanční trh. 

5. Ostatní skupiny 

Existují specializované projekty i pro ostatní skupiny lidí. Například Československá 

obchodní banka, a. s., již podpořila několik projektů, které se kromě vzdělávání žáků 
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základních a středních škol zaměřují i na seniory a osoby se zdravotním postižením 

(ČSOB nadační programy, 2015). 

 Vzdělávání osob se zdravotním postižením vyžaduje specifický přístup dle typu 

postižení. Projekt ČSOB "finanční vzdělávání pro zdravotně postižené" je určen především 

pro neslyšící, kteří mají komunikační bariéru a informace se k nim mohou dostat ve 

zkreslené podobě. Cílem je např. tyto osoby naučit rozeznávat podstatné věci při plánování 

rodinného rozpočtu a na co si dát pozor při uzavírání různých typů smluv. (ČSOB nadační 

programy, 2015). Podobný Projekt "Zvládneme to sami" je určen taktéž pro sluchově 

postižené, konkrétně pro studenty pražských SŠ. Cílem je začlenit skupinu do běžného 

života, uplatnit v dalším vzdělávání, budoucím zaměstnání i životě (Škola Výmolova, 

2011). 

 Projekty zaměřené na finanční vzdělávání seniorů si kladou za cíl vytvořit bezpečné 

prostředí pro seniory, kteří mají negativní zkušenosti z oblasti financí. Je potřeba, aby si 

osvojili správné finanční návyky a nenaletěli podvodníkům, kteří se na tuto rizikovou 

skupinu zaměřují (ČSOB nadační programy, 2015).  

1.4.3 Metody a formy výuky finanční gramotnosti 

 Existuje nepřeberné množství metod a způsobů jak se finančně vzdělávat.  Základem 

mimoškolního finančního vzdělávání je pořádání kurzů proškolenými lektory. Všechny 

kurzy se zaměřují na základní témata pro úspěšné seznámení s finanční odpovědností. 

Jeden z takových kurzů nese název SEKO, kterému je věnována praktická část této práce. 

 Další metodou jak se finančně vzdělávat může být pomocí deskových her. Těchto druhů 

her byla vytvořena celá řada. Mezi jednu z nejznámější patří hra „Cashflow“ od Roberta 

Kiyosakiho. Existují dvě varianty - pro děti od 6 a od 10 let. Zahrát si ji mohou však  

i dospělí. Hra simuluje skutečné životní situace finanční strategie (Yourchance o. p. s., 

2014). 

 Další hra, tentokrát od českých autorů, nese název „Finanční svoboda“. Cílem této hry 

je dosáhnout finanční nezávislosti a objevit chyby, které člověk s penězi dělá. Existuje  

i mnoho dalších, jako je např. desková hra „Oeconomika“, která je zacílena na tvorbu ceny 

a fungování firmy. Hráči musí reagovat na současnou tržní cenu, plánovat své investice  

a optimalizovat svou produkci. Dále karetní hra NAŽIVO, kde jsme strůjci osudu své 

vlastní fiktivní postavy, monopoly kde máme na začátku určitý obnos peněz, se kterým 

musíme rozumně hospodařit a mnoho dalších her (Yourchance o. p. s., 2014). 
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 Další možností je audio kurz, který nabízí například společnost Kořený Fichtner 

Pavlásek s. r. o. Jedná se o audio podobu kurzu finanční gramotnosti s názvem „Odhalená 

tajemství rentiérů: Jak vydělat miliony a stát se finančně nezávislým“ který je prodáván 

například na CD. Stejné služby nabízí i podnikatelská síť Bohatý Čech (Yourchance o. p. 

s., 2014). 

 Vznikl i počítačový výukový program Peníze kolem nás od firmy Pachner. Jedná se  

o vzdělávací software zaměřující se především na studenty základních škol. Tematika je 

rozdělena do 13 kapitol a pro děti je přitažlivá díky hrám, které každou kapitolu 

doprovázejí (Yourchance o. p. s., 2014). 

 Jak jsem zde již jednou uvedl, v rámci projektu SEKO byl vytvořen desetidílný 

animovaný seriál. Tato forma audiovizuální prezentace spotů s tematikou finanční 

gramotnosti přináší snadnější zapamatování správných finančních návyků. Jednotlivé spoty 

svým obsahem doplňují základní školení finanční gramotnosti SEKO. Jsou k dispozici 

zdarma a pro každého na webových stránkách www.zivot-bez-dluhu.cz. 

 Průzkum nejvhodnější formy finančního vzdělávání provedla Česká spořitelna v roce 

2012. Detailní přehled toho, co lidé považují za nejlepší způsob získání informací je 

uvedeno v příloze B v části přílohy na straně 69 této bakalářské práce.  

Dalším zajímavým příkladem formy výuky FG jsou různá divadelní představení. Tato 

divadelní představení, jak je uvedeno na webové stránce společnosti COFET, a. s., byla 

realizována pro několik set dětí z dětských domovů, základních a středních škol. Dětem 

přináší zábavnou formu výuky, která je lépe naučí, jak s penězi hospodařit. Tyto 

představení slouží především jako prevence proti předlužení. 

Další formou je velice populární soutěž finanční gramotnosti, jež pořádá FINANČNÍ 

GRAMOTNOST, o. p. s. za podpory dalších institucí a především pod záštitou guvernéra 

ČNB pana Ing. Miroslava Singera, PhD. Soutěž běží od roku 2009 a od té doby se jí 

zúčastnilo téměř 250 000 žáků ZŠ a SŠ. Vítězové soutěže obdrží titul mistra republiky ve 

finanční gramotnosti za kategorii ZŠ a SŠ. Cílem této soutěže je získání a prohloubení 

finanční gramotnosti, kterou si žáci osvojí v průběhu celé soutěže. Opět je zde zmíněn boj 

proti předlužení, jako jeden z dalších cílů soutěže. 
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1.4.4 COFET, a.s. 

 Společnost COFET, a. s. je jedním ze tří zakladatelů společnosti FINANČNÍ 

GRAMOTNOST, o. p. s., o které se zmiňuji v praktické části této práce. Společnost 

COFET, a.s. již realizovala několik vzdělávacích projektů podporující zaměstnanost, 

finanční gramotnost a další činnosti, které tvoří hlavní prevenci sociálního vyloučení. 

MŠMT ČR akreditovalo v roce 2008 společnost COFET, a. s., k provádění vzdělávacích 

programů se zaměřením na další vzdělávání pedagogických pracovníků (COFET, a. s., 

2008). 

 Jak uvádí Ivan Noveský v  2. vydání slabikáře finanční gramotnosti: "Společnosti 

COFET, a. s., se proti vůli všemocné lobby půjčovatelů peněz podařilo urputnou a 

náročnou mnohaletou osvětou přesvědčit většinu veřejnosti a také politiků  

o nezbytnosti výuky finanční gramotnosti" (Vybíhal a kol., 2011, str. 12). Právě tento 

slabikář a mnoho dalších publikací odborné a osvětové literatury vydané společností  

COFET, a. s. napomohly k šíření finanční gramotnosti. 

1.4.5 ABC finančního vzdělávání o. p. s. 

 Zakladatelem ABC finančního vzdělávání je Broker Consulting, a. s. Poslání 

společnosti ABC finančního vzdělávání je podobné jako u všech organizací zabývající se 

finančním vzděláváním. Rozdíly jsou především v jejich činnostech - typech jednotlivých 

kurzů, metodách výuky a přístupu lektorů. ABC finančního vzdělávání se zaměřuje 

především na finanční vzdělávání mládeže. Poskytuje obecně prospěšné služby např.  

v těchto oblastech: 

1. Tvorba pomůcek a materiálů k výuce 

2. Vzdělávací akce pro studenty i zaměstnance 

3. Školení lektorů 

4. Vzdělávací a osvětové akce pro zájemce 

 Přičemž hlavními principy jsou: 

1. Nejaktuálnější informace ze světa financí 

2. Moderní přístup ve výuce 

3. Srozumitelnost a praktický přínos 

(ABC finančního vzdělávání o. p. s., 2012) 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 V této kapitole se budu zabývat již zmiňovaným projektem SEKO. Nejdříve popíši 

základní rysy a smysl projektu, poté se zaměřím na jeho strukturu. 

2.1 Základní informace o projektu 

 Úřad práce je partnerem projektu, FDV jeho realizátorem. Projekt vznikl na základě 

strategického zadání MPSV a vychází z Národní strategie finančního vzdělávání 

Ministerstva financí ČR z roku 2010 (strategie je uvedena v teoretické části). Samotný 

název „socioekonomické kompetence“ vymyslel pan Ing. Bc. Ivan Noveský spolu 

s tehdejším ředitelem FDV panem Ing. Pavlem Kryštofem a jeho realizačním týmem. 

Projekt SEKO je realizován kromě Jihočeského a Středočeského kraje ve všech zbylých 

krajích ČR. Vůbec poprvé definuje tento pojem socioekonomická kompetence. Tyto 

kompetence jsou důležité pro uplatnění uchazečů na trhu práce. Projekt SEKO si klade za 

cíl proškolit celkový plánovaný počet 35 000 uchazečů o zaměstnání (včetně opce) právě 

v těchto kompetencích. Samotný název SEKO tedy vychází ze slova socioekonomický. 

 

 Jak je uvedeno na oficiálních webových stránkách FDV, projekt je určen pro lidi, kteří 

jsou evidování na Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců a jsou např. zatíženi dluhy (Fond 

dalšího vzdělávání, 2014). Jak jsem uvedl v teoretické části, pokud se člověk dostane do 

dluhové pasti, nebo je na něj uvalena exekuce, není pro něj výhodné legálně pracovat. 

Příjmy jsou totiž automaticky strženy o dlužnou část a na účtu zůstane jen nezabavitelné 

minimum. Proto se tito občané vydávají po nelegální cestě a své příjmy si zajistí v tom 

"lepším" případě např. prací načerno, v tom horším kriminální činností. Jedním z cílů 

projektu je tedy motivace ke snížení zadluženosti a návratu na trh práce. Základy finanční 

gramotnosti, tedy např. oblast financí a tvorba domácího rozpočtu, je klíčovou kompetencí, 

která lidem umožňuje nejen získat práci na legálním trhu práce, ale také si ji udržet a vést 

plnohodnotný život. Další důležitou schopností je umět na trhu práce prosadit sebe 

SOCIO
(sociální, 

personální, 
občanské, 

komunikativní, 
pracovní 

kompetence)

EKONOMICKÉ

(ekonomické, 
rozpočtové, 

právní = vychází 
z finanční      

gramotnosti) 

SEKO
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samotného. Na to je dobré umět správně sepsat životopis, zlepšit své komunikační  

a prezentační dovednosti, umět na internetu vyhledat dostupné pracovní příležitosti a 

mnoho dalších dovedností, které jsou v rámci projektu SEKO proškoleny. 

2.1.1 Nezaměstnanost vs. projekt SEKO 

 Míra nezaměstnanosti je podíl počtu nezaměstnaných ku pracovní síle. Podle toho, 

jakým způsobem se počet nezaměstnaných získává, lze rozlišit: 

 Obecnou míru nezaměstnanosti, kterou měří ČSÚ a která je získávána  

z výsledků VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil) podle mezinárodních definic  

a doporučení a registrovanou míru nezaměstnanosti, kterou měří MPSV a která je 

počítána  jako podíl neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce 

ku pracovní síle (ČSÚ a MPSV, 2012). Tato míra je relevantní pro projekt SEKO a proto 

se jí budu dále věnovat. Následující graf ukazuje vývoj míry nezaměstnanosti. 

 
 

 

Graf 6 Celková registrovaná míra nezaměstnanosti v ČR (Zdroj: vlastní zpracování z 

http://www.kurzy.cz/nezamestnanost) 

(Uvedená data jsou platná vždy k 31. 1. daného roku) 

 

 Jak uvádí MPSV, nezaměstnanost v březnu 2015 činila 7,2 %. Úřad práce tak k 31. 3. 

2015 evidoval 525 315 uchazečů o zaměstnání (MPSV, 2015). V porovnání s projektem 

SEKO, který si klade za cíl proškolit 35 000 lidí, je to stále při celkovém současném počtu  

cca 530 000 lidí na ÚP, jen malá "kapka v moři." 
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2.2 Provázanost projektu SEKO 

 Jak projekt vznikl, kým je financován a kdo ho má na starost? Následující schéma  

a dále popis jednotlivých struktur přinese lepší pochopení funkčnosti celého projektu. 

 

Obrázek 3 Financování a provázanost projektu SEKO (vlastní tvorba) 

 

2.2.1 Evropská unie 

 Evropská unie (EU) je politické a ekonomické společenství skládající se z 28 členských 

evropských zemí. Název Evropská unie vznikl až v roce 1993 z předchozího Evropského 

hospodářského společenství (EHS). EHS bylo původně založeno čistě na hospodářské 
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spolupráci, EU již i na spolupráci politické. EU zajišťuje zachování míru, stability, 

prosperity a pomáhá členským státům zvýšit životní úroveň obyvatelstva. Mezi hlavní 

hodnoty EU patří lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát  

a dodržování lidských práv (Evropská komise, 2011). "Evropská unie usiluje o větší počet 

a vyšší kvalitu nových pracovních míst. Právě ta totiž dynamická a na znalostech založená 

společnost potřebuje. To se však neobejde bez investic do školství, vědy a také do politiky 

zaměstnanosti, která musí držet krok s vývojem a vyvést Unii z hospodářské krize" 

(Evropská komise, 2011). 

2.2.2 Fondy Evropské unie 

 Jak uvádí EU-MEDIA, s. r. o., fondy EU jsou hlavním nástrojem  realizace evropské 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Fondy dotují obecně prospěšné 

projekty, které pomáhají ke zlepšení sociálního i ekonomického prostředí členských států  

a jejich regionů. Příjemci těchto dotací přitom musí prokázat jejich prospěšnost a zařadit je 

do jednoho z operačních programů, který se daným projektem zabývá. Důležitým 

dokumentem pro získání této dotace je studie proveditelnosti, která hodnotí efektivitu 

vynaložených prostředků, životaschopnost a uskutečnitelnost projektu. Dále je hodnocen 

celkový přínos pro společnost – co pozitivního může projekt přinést a na druhé straně kolik 

se do něj bude muset vložit finančních prostředků. Národní orgán pro koordinaci má na 

starost monitorování, provádění evaluací, výběr a hodnocení projektů, způsobilých výdajů 

a řízení rizik všech programů. Hlavním cílem je pak schopnost zajistit ČR efektivně čerpat 

celou přidělenou dotaci z fondů EU (EU-MEDIA, s. r. o., 2014). 

 Průběh vývoje implementace SF/FS a národních zdrojů je přehledně zobrazen 

v následujícím schématu. 
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Obrázek 4 Schéma průběhu čerpání finančních prostředků (Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz, 2011) 

2.2.3 Evropský sociální fond v ČR 

 Jak jsem uvedl již v schématu hierarchie, Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří 

strukturálních fondů Evropské unie. Je hlavním finančním nástrojem pro podporu 

zaměstnanosti v zemích EU. ESF podporuje tedy projekty neinvestičního charakteru 

zaměřující se na snižování nezaměstnanosti a zlepšení zaměstnatelnosti a to především 

prostřednictvím odborného vzdělávání a rekvalifikace. Mezi další cíle ESF patří například 

sociální začleňování znevýhodněných skupin (osoby se zdravotním postižením, etnické 

menšiny atp.) a vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu práce. O finanční 

podporu z ESF mohou zažádat všechny organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR 

a fyzické osoby, které předloží kvalitní projekty. Projekty jsou posléze posouzeny  

a vyhodnoceny (Evropský sociální fond, 2008). „Od roku 1957 pomohl ESF milionům 

Evropanů získat práci, osvojit si nové dovednosti a najít lepší pracovní místo“ (Evropská 

komise, 2011). Evropský sociální fond zahrnuje ve schváleném programovém období 

programy, které umožňují čerpat prostředky z ESF. Na programové období 2007 – 2013 to 

byly již ve schématu zmíněné tři operační programy (Evropský sociální fond, 2008). Dále 

rozeberu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, ze kterého bylo čerpáno na 

projekt SEKO. 
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2.2.4 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je jeden z programů, který 

umožňuje čerpání prostředků z ESF. Oproti ostatním programům, které jsou zaměřeny 

spíše na vzdělávání pro konkurenceschopnost (technické dovednosti, výzkum  

a vývoj, adaptabilitu a celoživotní učení), je OP LZZ zaměřen na snižování 

nezaměstnanosti pomocí aktivní politiky zaměstnanosti a začleňování sociálně 

vyloučených obyvatel zpět do společnosti (Evropský sociální fond, 2008). 

2.2.5 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je ústředním orgánem státní správy. Má na 

starost především sociální politiku, politiku zaměstnanosti, pracovněprávní legislativu 

(BOZP), migraci a integraci cizinců a evropskou integraci. MPSV je zodpovědné za řízení 

pomoci z ESF a zároveň je řídícím orgánem OP LZZ. Mezi podřízené organizace MPSV 

patří Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce a Úřad 

pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Dále je MPSV zřizovatelem několika ústavů sociální 

péče, výzkumných ústavů a v neposlední řadě Fondem dalšího vzdělávání (FDV), kterému 

jsou věnovány následující řádky (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014). 

2.2.6 Fond dalšího vzdělávání 

 Fond dalšího vzdělávání (FDV) je příspěvkovou organizací Ministerstva práce  

a sociálních věcí. Jeho úkolem je především tvorba projektů zaměřující se na snadnější 

integraci lidských zdrojů na trh práce. Každý z projektů je svým způsobem unikátní  

a zaměřuje se na různé oblasti vzdělávání. Obecným cílem FDV je však zvýšení 

uplatitelnosti, kompetenční vybavenosti a konkurenceschopnosti občanů ČR vstupujících 

na trh práce. Dále poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Vizí FDV, 

jak je uvedeno na webových stránkách organizace, je: "chceme být organizací, která 

přispívá k lepšímu uplatnění a kvalitě života občanů ČR prostřednictvím dalšího 

vzdělávání" (Fond dalšího vzdělávání, 2014). FDV například zajišťuje vzdělávání pomocí 

stáží ve firmách. Uchazeči o zaměstnání pak mají mít lepší postavení na trhu práce díky 

zvýšení jejich kvalifikace a získání praxe v oboru. Projekt, který mě zaujal a kterému se 

budu dále věnovat, je zaměřen na vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti 

socioekonomických kompetencí (OSPZV - ASO ČR, 2014). 
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2.2.7 Finanční gramotnost, o. p. s. 

 Byla založena 3 zakladateli (COFET, a. s., AABYSS, s. r. o. a Ing. Bc. Ivan Noveský) 

dne 17. června 2008 zakládací smlouvou. Finanční gramotnost, o. p. s. se  

v minulosti věnovala a stále věnuje nejrůznějším projektům finanční gramotnosti. Funguje 

především jako autor a realizátor projektů, např. Soutěž Finanční gramotnost, studie Vliv 

předlužení na trh práce, divadelní představení "Poslední mince" apod. (Finanční 

gramotnost, o. p. s., 2008 - 2013). 

 V projektu SEKO realizuje Finanční gramotnost, o. p. s. část pro hlavní město Prahu. 

Jak sama společnost uvádí na svých webových stránkách: "Má-li být finanční gramotnost 

řádnou a účinnou prevencí proti předlužení a možnému následnému sociálnímu vyloučení, 

musí finanční gramotnost učit pouze kvalitní certifikovaní lektoři dle kvalitních materiálů a 

pomůcek" (Finanční gramotnost, o. p. s., 2008) 

2.3 Další informace o projektu 

 V předchozích kapitolách byly uvedeny základní informace o projektu, byly rozebrány 

jednotlivé nadnárodní organizace, orgány národní správy a příspěvkové organizace. Tyto 

organizace je třeba znát, protože jsou svým způsobem součástí projektu SEKO. Jedna 

z organizací poskytuje pro projekt dotace, druhá celý projekt řídí a ostatní poskytuje 

potřebné materiály. Následující kapitoly jsou věnovány podrobnějším informacím  

o projektu. Všechna data v kapitole byla získána na základě rozhovorů s organizátory pro 

projekt SEKO za hlavní město Praha. 

2.3.1 Proces výběru účastníků 

 Účastníci jsou tedy klienty Úřadu práce (ÚP), kteří jsou zde evidování déle než  

5 měsíců, nebo se zde nacházejí opakovaně. Na základní školení má nárok kdokoli, kdo 

splňuje tyto podmínky. Referentky či referenti ÚP by měli lidem toto školení nabídnout. 

Nejlepší variantou však je, když uchazeč o kurz projeví zájem sám. Dodavatel dostane 

vyhotovený seznam účastníků a poté zařizuje další nezbytné organizační záležitosti. Před 

tím jsou ještě definovány 2 profily cílové skupiny - tzv. profil A a profil B. V následující 

tabulce jsem jednotlivé profily rozdělil a popsal. 
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Profil A 
 

Lidé se základním vzděláním. Základní 

školení pro ně končí (pokud splní 

závěrečný test na požadovaných min. 76%) 

certifikátem a smyslem školení je, aby 

získali základní ponětí o financích. Funguje 

i jako prevence proti předlužení. 

 

Profil B  
 

Lidé se středoškolským či vysoko- 

školským vzděláním. Taktéž se zúčastní 

základního školení, pokud uspějí, projdou 

pracovní diagnostikou (testují se na 

počítači, probíhají individuální pohovory). 

Po úspěšném absolvování mohou nastoupit 

do rekvalifikačních kurzů. 
 

Tabulka 5: Profily uchazečů projektu SEKO (zdroj: materiály FDV) 

 

 Jak se uchazeči o kurzu dozví? Informace lze samozřejmě čerpat na ÚP či na internetu. 

Pro kurz vznikly i samostatné webové stránky www.zivot-bez-dluhu.cz, které jsou určeny 

především pro cílovou skupinu ale i širší veřejnost. Funguje i propagace např. ve stanicích 

metra. 

2.3.2 Standard finanční gramotnosti 

 V rámci projektu SEKO vznikl tzv. "standard finanční gramotnosti dospělého občana," 

tedy ucelený a unikátní soubor kompetencí v oblasti finanční gramotnosti. Podle tohoto 

standardu se řídí veškeré finančně vzdělávací činnosti FDV. Standard finanční gramotnosti 

je obsažen i v učebnici, která je zdarma poskytnuta účastníkům projektu SEKO. Učební 

text je uspořádán do jednotlivých kapitol, které vycházejí z tohoto standardu. V následující 

tabulce rozepíši jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Kompletní soubor standardu finanční 

gramotnosti, který čítá 75 stran je dostupný na zmíněných webových stránkách pod 

odkazem: http://www.zivot-bez-dluhu.cz/index.php?cat=123. 
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Tabulka 6 Obsah učebního textu pro projekt SEKO (Zdroj: Učebnice finanční gramotnosti SEKO, 2014, str. 1) 

2.3.3 Rekvalifikační kurzy 

 FDV akreditovalo ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

dva rekvalifikační programy v oblasti finanční gramotnosti - Lektor dalšího vzdělávání  

a Konzultant prevence předlužení v osobních financích. Častý dotaz absolventů je, zdali 

mohou konzultantskou činnost uplatnit i v ekonomickém a finančním sektoru. Odpovědí 

je, že mohou, ale cílem těchto kurzů je především poskytování poradenství ve správě 

osobních financí pro různé neziskové organizace. Konzultantské zkoušky jsou obecně 

velkým benefitem pro budoucí uplatnění na trhu práce. 

 Lidé, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání  

s praxí v lektorské, pedagogické či ekonomické oblasti, se mohou zúčastnit i rekvalifikace 

lektor dalšího vzdělávání. Následující tabulka přinese přehledný popis výše zmíněných 

dvou rekvalifikačních kurzů. 

  

•Formy peněz

•Placení

•Cena a hodnota peněz
Peníze

•Rozpočet

•Nemocenské pojištění

•Třípilířový penzijní systém v ČR (II. pilíř zrušen)

•Plat a mzda

Hospodaření domácnosti

•Úvod

•Spoření a investice

•Úvěry

•Pojištění

Finanční trhy

•Obecná orientace

•Spotřebitelské smlouvy

•Zadlužení
Práva spotřebitele

•Zdroje informací a média
Další související 

kompetence
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Název rekvalifikace: 

Konzultant prevence 

předlužení v osobních 

financích 

 Lektor dalšího vzdělávání 

Požadavky pro zařazení: Ukončené středoškolské vzdělání. 

Ukončené středoškolské vzdělání  

s maturitou a lektorskou, pedagogickou 

nebo ekonomickou praxí. 

Další požadavky: 

Uchazeč projde pracovní diagnostikou 

a bude doporučen jako vhodný 

kandidát pro tento typ rekvalifikace. 

Uchazeč projde pracovní diagnostikou 

a bude doporučen jako vhodný kandidát 

pro tento typ rekvalifikace. 

Doba trvání rekvalifikace: 

100 hodin (v uceleném bloku 8 

výukových hodin denně) + závěrečná 

zkouška. 

151 hodin (v uceleném bloku 8 

výukových hodin denně) + 24 hodin 

praxe + závěrečná zkouška. 

Průběh praxe: - 

Uchazeč se jako lektor zúčastní 

základního školení SEKO. Část školení 

bude vyučovat, dále bude naslouchat 

výkladu jiných lektorů  

a poté proběhne vzájemné hodnocení 

výuky. Po celou dobu zde bude 

odborný a zkušený lektor. 

Zakončení: 
Kvalifikační zkouškou v souladu  

s akreditací. 

Kvalifikační zkouškou v souladu  

s akreditací a dalšími požadavky. 

Průběh zkoušky: 
Písemný test a ústní rozbor 

vylosovaných témat. 

Písemný test, ústní rozbor 

vylosovaných témat a profesní zkouška 

lektorských dovedností. 

Uplatnění absolventů: 

Absolvent získá profesní kvalifikaci 

Konzultant a bude schopen 

poskytnout základní kvalifikované 

poradenství pro klienty ohrožené 

předlužením v neziskových 

organizacích. Dále základní 

poradenství z oblasti správy osobních 

financí - jak se správně rozhodovat  

a nezadlužit se. 

Absolvent získá profesní kvalifikaci 

Lektor dalšího vzdělávání. Tato 

kvalifikace slouží pro výkon práce 

lektora dalšího vzdělávání, kterou lze 

následně uplatnit ve spojení  

s jakoukoliv specializací či zaměřením. 

Další využití: 

Rozvinutí a prohloubení základních 

znalostí z oblasti finanční gramotnosti 

získaných v rámci základního školení 

SEKO. Osobní rozvoj v oblasti 

osobních financí a rozvoj měkkých 

kompetencí. Absolvent bude mít 

rozšířené znalosti a dovednosti  

v těchto oblastech: peníze, finanční 

trhy, hospodaření domácností, práva 

spotřebitele a informační gramotnost. 

Rozvinutí a prohloubení základních 

znalostí z oblasti finanční gramotnosti 

získaných v rámci základního školení 

SEKO. Osobní rozvoj v oblasti 

osobních financí a rozvoj měkkých 

kompetencí. Absolvent bude mít 

rozšířené znalosti a dovednosti v těchto 

oblastech: peníze, finanční trhy, 

hospodaření domácností, práva 

spotřebitele a informační gramotnost. 

 

Tabulka 7 Rekvalifikační kurzy projektu SEKO (Zdroj: materiály FDV) 
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2.3.4 Popis a průběh jednotlivých dnů základního školení 

 Vraťme se nyní opět k základnímu školení, ze kterého jsou v poslední kapitole 

zpracovány a vyhodnoceny dotazníky a závěrečný test. Základní školení trvá celkem 4 dny 

v celkovém rozsahu 32 hodin. První den je rozdělen do dvou 4 hodinových bloků. 4 hodiny 

trvá nezbytná administrativa a 4 hodiny se lektor věnuje měkkým dovednostem.  

 V první části účastník vyplní tzv. osobní kartu, kterou dává svolení FDV  

k poskytnutí svých osobních údajů. V této části je také uchazečům rozdán vstupní 

dotazník. Cílem šetření je zjistit úroveň finanční gramotnosti účastníků školení, jejich 

životní realitu, míru zadlužení, schopnost řešit problémy a jaké mají očekávání od projektu 

SEKO.  

 V druhé části dne jsou účastnící školeni v měkkých dovednostech. Měkké dovednosti  

v sobě zahrnují umění komunikovat, být samostatný, spolupracovat, řešit problémy, 

zvládat stres atp. Jsou zde informování o možnostech hledání zaměstnání, jakým způsobem 

ho aktivně hledat a jak prosadit sebe samotného u výběrového řízení. Dále jsou jim např. 

vysvětleny správné metody při tvorbě životopisu a motivačního dopisu. 

 Zbytek kurzu (3 dny) je pak věnován již finanční gramotnosti. Tato část má tedy 

především sloužit jako prevence proti předlužení - základní orientace v oblasti financí  

a tvorby domácího rozpočtu pro osoby ohrožené dluhovou pastí či osoby v dluhové pasti. 

Tyto 3 dny jsou následovně rozděleny do 5 témat podle standardu finanční gramotnosti 

(viz tabulka 6 Obsah učebního textu pro projekt SEKO). 

 Na konci kurzu účastníci vyplní dotazník spokojenosti a úplným koncem je pak onen 

závěrečný test, který probíhá v rámci časového harmonogramu výuky. Dotazník a detailní 

rozbor závěrečného testu uvádím v následující poslední kapitole této BP. 

 

2.4 Vyhodnocená data 

Od října roku 2014 jsem byl v kontaktu s Fondem dalšího vzdělávání, konkrétně 

s paní Mgr. Michaelou Dombrovskou (bývalou lektorku projektu SEKO). S paní Mgr. 

Dombrovskou jsme se domluvili na týdenní stáži pro projekt SEKO, kde jsem měl získat 

hluboké znalosti o projektu. Vytvořil jsem i vlastní dotazník, který měl za cíl změřit úroveň 

finanční gramotnosti a zmapovat spokojenost účastníků s projektem SEKO. V průběhu 

projektu se však mnohé změnilo. Týdenní stáž nebyla realizovaná, protože paní Mgr. 

Dombrovská opustila projekt a následná komunikace tudíž byla velmi omezená. Obrátil 

jsem se proto na Mgr. Janu Merunkovou (ředitelku společnosti Yourchance, o. p. s). Stáž 
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jsem u paní Mgr. Merunkové z organizačních důvodů taktéž bohužel nemohl realizovat. 

Celé situaci také neprospělo vážné onemocnění pana Mgr. Svatopluka Jedličky (vedoucího 

lektora a vedoucího projektu SEKO), se kterým bych svou situaci mohl následně řešit. Na 

začátku března 2015 jsem veškerou korespondenci vyřizoval s koordinátorem projektu 

SEKO za hlavní město Praha. Po delší době mi bylo sděleno, že můj dotazník nemůže být 

z důvodu zákona 101 (zákon o ochraně osobních údajů) použit. Jeden z organizátorů mi 

alespoň poskytl rozhovor a nabídl, že mohu analyzovat jejich již získaná data. Získaná data 

tedy vyhodnocuji v následujících podkapitolách. 

2.4.1 Dotazník spokojenosti 

 Po každém kurzu je účastníkům rozdán dotazník spokojenosti. Od FDV jsem získal data 

z jednoho kurzu, kterého se zúčastnilo celkem 10 lidí. Tento kurz se konal v Praze na konci 

prosince 2014. Níže uvedu formu dotazníku a vyhodnotím získaná data. 

 Dotazník obsahuje celkem 10 otázek. Jedna z otázek je doplňující a je otevřená, ostatní 

jsou uzavřené s hodnocením na škále 1 - 5. Nejlepší hodnocení je hodnoceno známkou  

1 (zcela souhlasím) a nejhorší známkou 5 (zcela nesouhlasím). 

1. Splnil kurz Vaše očekávání? 

2. Byl/a jste spokojen/a s přípravou a organizací kurzu? 

3. Byl/a jste spokojen/a s materiálně-technickým zabezpečením kurzu? 

4. Jak jste byl/a spokojen/a s obsahovou stránkou kurzu? 

5. Bylo pro Vás téma kurzu užitečné, použitelné v životě? 

6. Byly informace, které jste získali, pro Vás srozumitelné? 

7. Jak jste byl/a spokojen/a s úrovní výuky? 

8. Jak hodnotíte přístup lektora? 

9. Jak hodnotíte srozumitelnost výkladu? 

10. Doplňující otázka 

 

 Uveďte cokoliv, co si myslíte, že by se mělo na kurzu zlepšit nebo změnit,  

s čím jste byl spokojen/a či nespokojen/a. 
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Graf 7 Hodnocení dotazníků spokojenosti s projektem SEKO (N = 10), (vlastní tvorba) 

 

 Účastníci byli s tímto konkrétním kurzem velice spokojeni. Bohužel mi více dotazníků 

ze strany FDV poskytnuto nebylo.  

 Ptám se proto organizátorů, jaké je celkové hodnocení dotazníků a co se s dotazníky 

děje dále. Na to mi bylo odpovězeno následovně:  

 Existuje osoba, která kontroluje všechny kraje, kde projekt SEKO běží. Ta má na starost 

monitorování lektorské výuky a prostředí. Na konci každého měsíce je od 

koordinátora/koordinátorky vyhotovena tzv. "monitorovací zpráva", která se skládá  

z harmonogramu, osobních karet, testů a dotazníků. Když jsou zjištěny nějaké nedostatky, 

tak se vzniklá situace dále řeší s dodavatelem projektu a jsou případně učiněny nezbytné 

kroky pro zlepšení kvality výuky. Na základě dotazníků je údajně celkové hodnocení  

v Praze (neuvádím ostatní kraje) velmi vysoké. Nebyla tedy zatím potřeba řešit jakoukoli 

závažnou stížnost. 

2.4.2 Závěrečný test 

 V této části se budu věnovat výsledkům závěrečného testu, který je zároveň měřítkem 

úspěšnosti projektu SEKO. Hodnoceny jsou zde znalosti absolventa školení. Test se skládá 

celkem z 30 otázek. Při úspěšnosti 76% a více (tzn. možnosti až 7 chybných odpovědí), 

získají účastníci osvědčení o absolvování školení. Tento certifikát slouží absolventům tedy 

nejen jako potvrzení úspěšného složení testu, ale má i jakýsi psychologický efekt, který 

dává uchazečům na vědomí, že pokud se snaží, mohou dosáhnout pozitivních výsledků. 

Tyto výsledky do jisté míry také měří všeobecné znalosti a schopnosti daného jedince. 
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 Všechny tabulky a grafy v této části práce jsou zpracovány na základě výsledků 

závěrečného testu 126 účastníků kurzů projektu SEKO z hlavního města Praha v období 

mezi 29. 8. 2014 a 30. 9. 2014. 

2.4.2.1 Profil testovaných 

 Pohlaví 

 Z testovaného vzorku (N = 126) tvořili 44% muži (N = 55) a 56% ženy  

(N = 71). Počet žen vůči mužům je tedy mírně v nepoměru. Dá se říci, že je to především 

způsobeno větším počtem nezaměstnaných žen oproti mužům, jak uvádí ve svých 

statistikách MPSV a ČSÚ. 

 

Graf 8 Pohlaví testovaných (N = 126), (vlastní tvorba) 

 

 Věk 

 Věk testovaných jsem rozdělil celkem do 4 věkových kategorií. Nejmladšímu  

z účastníků bylo 22 let a nejstaršímu 66 let. Z grafu je patrné, že největší zastoupení měla 

věková kategorie 44-54 let. Průměrný věk všech 126 testovaných byl pak 44,2 let. 
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Graf 9 Věk testovaných (N = 126), (vlastní tvorba) 

 

 

 

 Vzdělání 

 Testovaní byli dle vzdělání rozloženi nerovnoměrně. Největší podíl tvořili lidé vyučení 

a se základním vzděláním. Vyučen/vyučena v sobě zahrnuje variantu učiliště, odborné 

učiliště a další bez maturity.  
 

 

Graf 10 Vzdělání testovaných (N = 126), (vlastní tvorba) 
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2.4.2.2 Výsledky testu 

 V této části se budu zabývat již samotnými výsledky testu. Všech 30 otázek 

závěrečného testu je uvedeno v příloze A v části přílohy na straně 63 této BP. Jak jsem již 

uvedl, pro úspěšné absolvování testu je zapotřebí splnit test minimálně na 76%.  

 

Graf 11 Celková úspěšnost závěrečného testu SEKO (N = 126), (vlastní tvorba) 

 

 

 Průměrný výsledek všech 126 testovaných byl 92%. Z výsledků testu vyplývá, že 

převážná většina lidí testem projde a získá tak onen certifikát. Lektoři tedy úspěšně 

aplikovali metody a motivovali uchazeče ke snaze test vykonat řádně. Výsledky testu jsou 

také do jisté míry ovlivněny tím, že účastníci mají po celou dobu testu k dispozici učebnici 

finanční gramotnosti, která je velkým pomocníkem při hledání správných odpovědí. 

Uchazeči mají také na splnění testu celkem 3 pokusy. 

 

 Na následujícím grafu znázorním 3 nejhůře zodpovězené otázky, přičemž počet lidí, 

kteří odpověděli chybně, je vyjádřen v procentech. 
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Graf 12 Nejhůře zodpovězené otázky závěrečného testu SEKO (N = 126), (vlastní tvorba) 

 

 Z grafu vyplývá, že největší problém dělala účastníkům otázka s identifikačním číslem 

B1-8-1, která je zaměřena na finanční plánování. Na tuto otázku odpověděla chybně téměř 

polovina všech testovaných.  

 Druhá nejhůře zodpovězená otázka se týká dluhů a poslední SJM (společné jmění 

manželů).  

 Následující 3 otázky naopak nečinily uchazečům sebemenší problémy. Jsou to jediné 3 

otázky, na které všichni ze 126 testovaných odpověděli správně. 
 

ID otázky: 

 

Úspěšnost 

B1-2-1 100% 

D1-3-1 100% 

D3-11-1 100% 
 

Tabulka 8 Otázky závěrečného testu SEKO se 100% úspěšností (N = 126), (vlastní tvorba) 

 

 Nyní uvedu úspěšnost žen oproti mužům. 

Pohlaví: Úspěšnost: 

Muži 91% 

Ženy 93% 

 

Tabulka 9 Úspěšnost závěrečného testu SEKO žen oproti mužům (N = 126), (vlastní tvorba) 

 

 Z tabulky je patrné, že rozdíl v úspěšnosti žen oproti mužům byl minimální. Ženy byly 

o pouhé 2% lepší než muži. 
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 Nakonec porovnám výsledky testu jednotlivých skupin podle vzdělání. Uvedená data 

jsou průměrným výsledkem celé skupiny. 

 

Graf 13 Úspěšnost závěrečného testu SEKO jednotlivých skupin podle vzdělání (N = 126), (vlastní tvorba) 

 

 

 Dle očekávání skončili lidé se základním vzděláním a výučním listem na posledních 

místech. Na prvním místě se umístili lidé vyššího odborného vzdělání (je třeba brát v potaz 

účast pouhých 2 lidí v této skupině). Překvapením je pak byť nepatrný, ale stále lepší 

výsledek středoškoláků oproti vysokoškolákům. 

 Celkově však školení přispělo k úspěšnému proškolení většiny zúčastněných osob. 

2.5 Vlastní postřehy z kurzů projektu SEKO 

 Několika kurzů jsem se sám jako pozorovatel zúčastnil, abych si udělal lepší představu 

o tom, jak takový kurz ve skutečnosti probíhá. Dostupnost školení musí být pro účastníky 

maximálně do 30 minut od ÚP. Kurzy základního školení se tedy nekonají pouze na 

jednom místě. Pohybují se podle jednotlivých KoP (kontaktní pracoviště ÚP). Školení 

začínalo pro Prahu 5 v areálu Emauzy. Pro Prahu 9 školení probíhalo ve Vysočanech, pro 

Prahu 4 na Novodvorské, pro Prahu 7 na Vltavské atp. Počet účastníků se na jednotlivých 

kurzech pohyboval mezi cca 8 – 15. Prakticky všechny ÚP zařadily svým klientům SEKO 

do IAP (individuální akční plán), tím je účast povinná. Omluvená absence by neměla podle 

plánu FDV přesáhnout více jak 20% z celkového času. Každý účastník je před vstupem do 

místnosti proto zapsán do prezenční listiny. Výuka začíná okolo 8:30 a končí okolo 15:30. 

Po celou dobu ji vede proškolený lektor, který má k dispozici předměty nezbytné pro 

prezentaci probírané látky. Na všech kurzech, kterých jsem se zúčastnil, byla struktura 
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účastníků nehomogenní. Školení se účastní lidé nejrůznějších etnik a z nejrůznějších 

oborů. Na začátku každého školení probíhá představení účastníků. Zde jsem se dozvěděl, 

že se na jednom z kurzů v jedné místnosti nacházela například učitelka tance - původně  

s vystudovanou hotelovou školou, státní úřednice, pekařka, palubní průvodčí v letecké 

dopravě a co mě zaujalo nejvíce – například i tlumočnice bengálštiny. Z těchto poznatků je 

tedy patrné, že na školení má nárok opravdu každý. Účastníci, kteří se zúčastní celých 

dvou prvních dnů a nejméně pěti hodin kurzu v 3. a 4. dnu, obdrží příspěvek na stravu ve 

formě stravenky. Stravenka by měla motivovat klienty ÚP k účasti na školeních. Dále mají 

účastníci pro zpříjemnění výuky po celou dobu školení k dispozici kávu, vodu nebo čaj.  

 Většina účastníků si stěžuje na nedostatek práce. Někteří práci mají, ale je jí tak málo, 

že je sotva uživí a proto pobírají sociální dávky. Z toho důvodu jsou evidování na ÚP  

a věří, že jim ÚP zajistí pravidelné a stálé zaměstnání. V reakci na tento fakt cituji jednu  

z účastnic, která pracovala jako státní úřednice: „Doba se změnila, nabídky od úřadu práce 

nechodí, člověk se musí zajímat sám. Je to daleko těžší než například před dvaceti lety“ 

(Kateřina).  

 Po skončení školícího dne mohou účastníci zbývající čas využít pro individuální 

konzultaci s lektorem. Celé školení končí závěrečným testem, který jsem, viz výše, probral 

a vyhodnotil. 

2.6 Doporučení pro projekt SEKO 

 Lze konstatovat, že projekt SEKO je výsledkem sociální politiky státu. Tento projekt se 

mi jeví jako dobrá snaha/cesta ke zlepšení podmínek a kvality života lidí. Těch lidí, kteří 

jsou nezaměstnaní, mají problémy s dluhy a balancují na hranici sociálního vyloučení. Ať 

chceme nebo ne, tito lidé jsou součástí naší společnosti, a proto by se jim měla věnovat 

zvýšená pozornost. Projekt SEKO poskytuje těmto lidem velice důležitou věc. Tou věcí je 

tolik potřebné vzdělání, zejména v oblasti financí, jehož neznalost může vést právě 

k sociálnímu vyloučení. 

 Projekt má velmi ambiciózní cíl – proškolit cca 35 000 lidí. Můj názor a osobní 

zkušenost je, že na jednotlivá školení většinou přijde méně uchazečů, než je přihlášeno. 

Lidem je zdarma poskytnuto školení pomocí zkušených a proškolených lektorů, dostanou 

zdarma učebnici finanční gramotnosti, mají během školení zdarma k dispozici nápoje a 

k tomu ještě obdrží příspěvky na stravu ve formě stravenek. Motivuje to však dostatečně? 

Pro úspěšné pokračování projektu SEKO bych doporučil tyto konkrétní postupy a metody: 
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1. Jak jsem již naznačil, projektu SEKO se účastní odlišné skupiny lidí. Někteří májí 

zájem se finančně vzdělávat, jiní zájem o vzdělávání nejeví a na kurzu se věnují jiné 

činnosti. Pro ty nejúspěšnější, tedy např. ty, kteří v testu dosáhnou více než 95% 

úspěšnosti, bych nabídnul nad rámec projektu SEKO například možnost zúčastnit se na 

pracovním setkání ve formě workshopu. Setkání by proběhlo na půdě FDV. Tyto 

workshopy by propojily schopnosti a znalosti účastníků, které by poté mohly být 

využity v běžné praxi. 

2. Lidé, kteří by prošli tímto workshopem, by byly dále po schválení monitorování a byla 

by zaznamenávána jejich úspěšnost na trhu práce. Pro získání relevantních dat přitom 

doporučuji minimálně 6. měsíční sledování uplatitelnosti účastníků na trhu práce. Tím 

by se tedy změřilo i celkové využití projektu a jeho možné další efektivní pokračování.  

3. Jako další doporučení bych naopak z těch, kteří neuspěli, vytvořil skupinu, které by byla 

dále věnována pozornost. S těmito lidmi by byl domluven extra seminář. Na semináři 

by se probraly jejich závěrečné testy a byly by zde rozebrány otázky, na které účastníci 

odpověděli chybně. Takto by si již zapamatovali správné finanční návyky a projekt 

SEKO by tak mohl pokračovat s maximální úspěšností proškolených klientů. 

4. Projekt SEKO je velmi kvalitní, je však zbytečně zatížen náročnou administrativou. 

Doporučil bych proto zjednodušení celkové administrativy. Na místě by potom bylo 

přesunutí veškeré administrativy do elektronické podoby. 

5. Posledním doporučením je obecně více motivovat účastníky k zapojení do tohoto 

projektu. Myslím si, že by zde měla fungovat osvědčená metoda „cukru a biče.“ Pokud 

jsou tito lidé vedeni na ÚP, pobírají sociální dávky, ale nejeví jakýkoli zájem se svou 

situací něco dělat, měli by se tohoto školení, pokud je jim nabídnuto, zúčastnit – a to 

povinně! Pokud se odmítají zúčastnit a aktivně se zapojit do procesu začleňování zpět 

na trh práce, měl by je čekat postih. Postih může být například již jen v samotném 

vyloučení z ÚP. Projekt SEKO nezaručuje všem úspěšně proškoleným jisté a stálé 

zaměstnání, ale dává alespoň lidem naději na lepší zítřky. Lidé by takovou nabídku měli 

využít a pokusit se školení absolvovat. 

 

Je již jisté, že se projekt bude prodlužovat. Jeho oficiální doba realizace se z června 

posouvá na říjen roku 2015. Zájem je zejména o rekvalifikační kurzy Konzultant 

prevence předlužení v osobních financích a Lektor dalšího vzdělávání. Na projekt 

SEKO má později navázat i projekt SEKO II. Jeho struktura a cíle zatím nebyly 
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zveřejněny. Z těchto poznatků je patrné, že projekt SEKO má úspěch a jistou 

budoucnost.  
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ZÁVĚR 

 

 V této práci jsem se zabýval finanční gramotností obyvatel ČR a snažil se poukázat na 

důležitost jejího rozvoje. Nejdříve jsem pojednával o penězích jako takových – o jejich 

vzniku a funkci ve vztahu k člověku. Peníze jsou nezbytným nástrojem k uspokojení 

našich životních potřeb. Díky penězům můžeme získat respekt ve společnosti, který 

zvyšuje naši sebeúctu. Peníze mohou být dobrým sluhou, ale také špatným pánem. O tom 

se již přesvědčilo mnoho lidí. V návaznosti na tento fakt propojuji finanční gramotnost 

především s pojmem zadluženost, která je podle mého názoru hlavní příčinou finanční 

negramotnosti.  

 Problémy s penězi má v dnešní společnosti čím dál více lidí. Několik průzkumů 

ukázalo, že jejich finanční negramotnosti využívají některé finanční instituce. Proto jsem 

ve své bakalářské práci popsal možné následky, které plynou z finanční negramotnosti,  

a zabýval se možnostmi řešení této situace. Pojmy jako lichva, dluhová past či osobní 

bankrot se bohužel staly součástí naší běžné slovní zásoby.  

 Dále jsem se zabýval výzkumy, které proběhly na poli finanční gramotnosti. Výzkum, 

který realizovalo Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou, přineslo poprvé 

v roce 2007 a následně 2010 obecnější přehled o tom, jak jsou na tom Češi  

s úrovní finanční gramotnosti. Bylo realizováno i mnoho dalších průzkumů od jiných 

institucí a společností. Celkově však z těchto výzkumů vyplývá, jak nutné rozvíjení 

finanční gramotnosti je. Většina lidí si pak myslí, že finanční vzdělávání by měl 

podporovat stát. Zde považuji za velký úspěch začlenění předmětu finanční gramotnost 

povinně nejen do středních, ale i základních škol. Podle mého názoru je totiž důležité 

rozvíjet základy finanční gramotnosti již v útlém věku. Záleží však na konkrétním 

pedagogovi a vedení školy do jaké míry se finanční gramotnosti chce věnovat. 

 V další části popisuji formy a cílové skupiny finančního vzdělávání. Zajímavým 

poznatkem je, že existují speciální programy i pro rizikové skupiny obyvatel. Tyto 

programy jsou zaměřené na lidi se zdravotním postižením a důchodce, kteří tuto pomoc 

také nesmírně potřebují. 

 V praktické části se pak dostávám již k samotnému projektu SEKO. Tento projekt 

slouží nejen k rozvoji finanční gramotnosti, ale i ostatních kompetencí a to především pro 

lidi nezaměstnané a ohrožené dluhovou pastí. Projekt je spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost  
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a státního rozpočtu České republiky. Je tedy zřejmé, že má nejen ČR, ale i celá Evropská 

unie zájem podporovat finanční gramotnost. 

 Porovnáme-li výsledky teoretické analýzy s výsledky testu účastníků projektu SEKO, 

dojdeme k závěru, že na výsledné hodnocení má velký vliv finanční vzdělávání. Většina 

lidí se průzkumů uvedených v teoretické části zúčastnila, aniž by předtím prošla školením 

finanční gramotnosti. Účastnící projektu SEKO získávají v průběhu téměř celého týdne 

důležité informace z oblasti financí a poté píší test. Výsledky samotného závěrečného testu 

účastníků SEKO jasně poukazují na úspěšnost celého projektu a prospěšnost finančního 

vzdělávání. Tito účastníci obdrží certifikát o řádně absolvovaném školení. Certifikát pro 

absolventy kurzu slouží i jako pomůcka při hledání nového zaměstnání. 

 Finanční gramotnost je v České republice stále novým a aktuálním tématem. Vždyť ve 

větší míře se finanční gramotnosti začala věnovat pozornost teprve před cca 10 lety a to 

pomocí různých průzkumů a studií. Teprve od roku 2013 je tento předmět povinný na 

základních školách! 

 Dříve tady téměř žádný finanční trh neexistoval. Dnes je tomu naopak. Velmi rychlým 

tempem narůstá počet bankovních institucí, finančních produktů a ostatních služeb. Lidé se 

v nich přestávají orientovat, a proto by se měli finančně vzdělávat, aby mohli pružně 

reagovat na rychle přicházející změny, získali orientaci ve finančních produktech a naučili 

se s penězi hospodařit. Toto vzdělání je ku prospěchu každému člověku a přispívá tedy i 

ke spokojenosti celé naší společnosti. 
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Seznam zkratek 

 

ČBA - Česká bankovní asociace 

ČNB - Česká národní banka 
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EK - Evropská komise 

ESF - Evropský sociální fond 

FDV - Fond dalšího vzdělávání 

MFČR - Ministerstvo financí České republiky 

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

PCO - Platební a certifikační orgán 

PISA - Programme for International Student Assesment 

PSFV - Pracovní skupina pro finanční vzdělávání 

RPSN - Roční procentní sazba nákladů 

ŘO - Řídicí orgán 

SEKO - Socioekonomické kompetence 

SR - Státní rozpočet 

ÚP - Úřad práce 

VŠPS - Výběrové šetření pracovních sil 

ZS - Zprostředkující subjekt 
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PŘÍLOHY 

 

  

Příloha A: Závěrečný test účastníků projektu SEKO (Zdroj: Materiály FDV, 2014) 
 

ID otázky Znění 

Správná 

odpověď 

A1-4-1 
 

Pan Novák má ke svému běžnému účtu v bance k dispozici debetní platební 

kartu, kterou může jednak platit v obchodě, ale také vybírat hotovost  

v automatu. Bezpečnostní ID otázky PIN mu přidělila banka, pan Novák má 

ale potíže si jej zapamatovat. Co bude v jeho případě nejvhodnější? 

 A) zapsat si PIN na zadní stranu karty 

 B) zapsat si PIN na papír, který si uloží do peněženky 

 C) sdělit PIN členům rodiny a kolegům v zaměstnání, pro případ, že by jej 

zapomněl 

 D) PIN si zapamatovat a doma jej případně uchovávat zcela odděleně od 

platební karty 

D 

A2-5-1 
 

Co musí člověk udělat v okamžiku, kdy zjistí ztrátu platební karty? 

 A) zablokovat kartu 

 B) vybrat veškeré zbylé peníze z účtu 

 C) změnit přístupová hesla pro přímé bankovnictví 

 D) rušit všechny příkazy k platbě, které ještě nebyly provedeny 

A 

B1-19-3 
 

Který majetek patří do společného jmění? 

 A) věci osobní potřeby jednoho z manželů 

 B) kuchyňská linka pořízená ze mzdy jednoho z manželů 

 C) dar, který dostal jeden z manželů od třetí osoby 

 D) majetek vyloučený ze společného jmění smlouvou o zúžení rozsahu 

společného jmění 

B 
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B1-2-1 
 

Pan Novák na svůj účet v lednu obdržel pravidelný plat, a krátce poté zaplatit 

splátku hypotéky. Brzy poté musel uhradit neplánovanou opravu pračky a po 

zaplacení všech dalších nákladů na domácnost mu do další výplaty, kterou by měl 

obdržet za deset dnů, zbylo 1000 Kč. Jak by se měl nejlépe zachovat? 

 A) nakoupit zásobu cigaret 

 B) utratit celou částku jako zálohu na letní dovolenou 

 C) oslavit, že mu zbylo tolik peněz a všechny je utratit za alkohol 

 D) alespoň část peněz dát stranou, popřípadě na spořicí účet, na nenadálé výdaje  

D 

B1-5-1 
 

V rozpočtu Zeťáků se minulý měsíc objevily následující položky. S jakým 

výsledkem rozpočtu Zeťákovi hospodařili? 

- Plat ze zaměstnání 35 000 Kč 

- Výnos z podílového fondu 1 000 Kč 

- Nájemné a služby 10 000 Kč 

- Stravování 10 000 Kč 

 A) se schodkem ve výši 14 000 Kč 

 B) se schodkem ve výši 16 000 Kč 

 C) s přebytkem ve výši 14 000 Kč 

 D) s přebytkem ve výši 16 000 Kč 

D 

B1-8-1 
 

Pan Novák má na svém běžném účtu v listopadu počáteční zůstatek 5000 

Kč. 3. 11. má uhradit splátku úvěru ve výši 4000 Kč. 6. 11. očekává úhradu 

platu ve výši 25 000 Kč a na 10. 11. nastaven trvalý příkaz k úhradě ve výši 

1 000 Kč. Plánuje větší nákup potravin a drobných potřeb do domácnosti ve 

výši minimálně 3000 Kč. Kdy může pan Novák realizovat plánovaný nákup 

tak, aby na něj měl dostatek vlastních prostředků? 

 A) kdykoliv od 1. 11. 

 B) kdykoliv od 3. 11. 

 C) kdykoliv od 6. 11. 

 D) nejdříve od 10. 11. 

C 

B3-3-1 
 

Pan Novák pracuje jako řidič. Za 3 měsíce mu vznikne nárok na starobní 

důchod. Kde pan Novák zjistí přibližnou výši starobního důchodu? 

 A) u svého zaměstnavatele 

 B) na kterémkoli úřadě práce v ČR 

 C) u České správy sociálního zabezpečení 

 D) na obecním úřadě v místě trvalého bydliště 

C 
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B4-2-1 
 

Pan Novák byl po deseti letech trvání pracovního poměru propuštěn pro 

nadbytečnost. U kterého úřadu se bude registrovat v případě, že nemá příjem 

z jiného zaměstnání nebo práce mimo pracovní poměr?  

 A) obecního úřadu 

 B) úřadu práce 

 C) Úřadu bezpečnosti práce 

 D) Ministerstva práce a sociálních věcí 

B 

B4-3-2 
 

Pan Novák podepsal 23. 5. pracovní smlouvu s datem nástupu od 1. 7. na 

pozici IT specialisty. Zkušební doba mu byla stanovena na 3 měsíce. 2. 7. 

podepsal pracovní řád upravující práva a povinnosti zaměstnanců ve firmě. 

Kdy končí zkušební doba pana Nováka? 

 A) 23. 5.  

 B) 1. 7.  

 C) 2. 7.  

 D) 30. 9. 

D 

C1-5-1 
 

Šárce zbyly peníze, které si vydělala při sběru jahod v Itálii. Rozhodla se 

vydělané peníze vyměnit za české koruny ve směnárně banky. Po 

uskutečněné výměně peněz však zjistila, že získala mnohem méně, než si 

spočítala z kurzovního lístku. Který z následujících vlivů při výměně peněz 

mohla Šárka podcenit? 

 A) odvod daně 

 B) poplatek za provedenou výměnu peněz 

 C) odvod sociálního pojištění z výdělku v zahraničí 

 D) odvod zdravotního pojištění z výdělku v zahraničí 

B 

C3-10-3 
 

Bohumil ztratil práci, a tím se dostal do tíživé finanční situace. Nemůže 

dostát svým závazkům v obvyklé výši, a proto se rozhodl snížit splátky 

poskytnutého úvěru nebo přerušit na určitou dobu jeho splácení. Za jakých 

podmínek to Bohumil může provést? 

 A) nikdy  

 B) pouze po dohodě s věřitelem 

 C) vždy, pokud není schopen splácet splátky úvěru 

 D) vždy, pokud se dostane do finanční tísně ztrátou zaměstnání 

B 



65 

 

C3-16-1 
 

Jaké informace je spotřebitel povinen při sjednávání spotřebitelského úvěru 

uvést? 

 A) vždy úplné, přesné a pravdivé 

 B) pouze takové, které považuje za vhodné 

 C) může uvést i nepravdivé informace, pokud se domnívá, že by mohly být 

zneužity jinými obchodními společnostmi 

 D) může uvést i nepravdivé informace, pokud tím zvýší pravděpodobnost 

získání úvěru 

A 

C3-17-1 
 

V jakém případě smí banka poskytnout panu Novákovi spotřebitelský úvěr? 

 A) kdykoli na žádost pana Nováka 

 B) jen tehdy, bude-li úvěr zajištěn ručitelem 

 C) jen tehdy, domluví-li s panem Novákem vysoké úroky 

 D) jen pokud je po odborném posouzení dostupných informací zřejmé, že je 

pan Novák schopen úvěr splácet 

D 

C3-20-1 
 

Pan Novák má zájem o úvěr a vybral si nebankovního věřitele. Jakým 

způsobem můžou uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru? 

 A) může být sjednána ústně, pokud nepřesahuje částku 50 tis. Kč 

 B) musí být sjednána vždy alespoň týden před zahájením čerpání úvěru 

 C) pokud je sjednána pouze ústně, je vyžadováno svědectví třetí (nezaujaté) 

osoby 

 D) musí být sjednána písemně a musí být napsána jasně, výstižně a zřetelně 

D 

C3-29-1 
 

Kterou z následujících podmínek je nutné dodržet při uzavření 

zprostředkovatelské smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru? 

 A) smlouva se sjednává ústně, není třeba spotřebiteli nic předávat 

 B) smlouva se uzavírá písemně, smlouvu není nutné předat spotřebiteli 

 C) smlouva se sjednává ústně za přítomnosti svědka, spotřebiteli není třeba 

nic předávat 

 D) smlouva se uzavírá písemně, spotřebitel musí dostat jedno písemné 

vyhotovení smlouvy 

D 

C3-53-1 
 

Jaké je riziko bezúročného období u kreditní karty? 

 A) banka jej může kdykoliv zkrátit 

 B) spotřebitel jej může kdykoliv prodloužit 

 C) po jeho uplynutí se nesplacení část úvěru neúročí  

 D) pokud během něj nedojde ke splacení úvěru, může být úvěr úročen od 

okamžiku čerpání 

D 
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C3-8-2 
 

Který z následujících významů je ukryt ve zkratce RPSN? 

 A) roční procentní sazba nákladů 

 B) roční průměrná sazba nákladů 

 C) reálné přímé skutečné náklady 

 D) reálný podíl skutečných nákladů 

A 

C4-4-1 Majitel chovu koní nahlásil na pojišťovnu pojistnou událost. Shořel mu 

seník, škodu vyčíslil na 3,5 mil. Kč. Vyšetřováním bylo zjištěno, že si požár 

způsobil sám. Kterého skutku se majitel seníku dopustil? 

 A) trestného činu padělání 

 B) trestného činu pojistného podvodu 

 C) přestupku ve věci ohlášení pojistné události 

 D) přestupku ve věci ohlášení požáru hasičskému sboru 

B 

D1-3-1 
 

Bezplatnou odbornou právní pomoc běžně poskytují 

 A) soudy 

 B) notáři 

 C) soudní znalci 

 D) občanské poradny 

D 

D2-1-1 
 

 

Pan Černý navštívil svého dodavatele elektřiny, aby s ním uzavřel „Dodatek 

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny“ na dalších 5 let. Která  

z následujících situací popisuje správné jednání pana Černého při podpisu 

smlouvy? 

 A) pan Černý plně důvěřuje dodavateli elektřiny, se kterým má dobré 

zkušenosti, proto bez přečtení podepíše 

 B) pan Černý plně důvěřuje dodavateli elektřiny, se kterým má dobré 

zkušenosti, ale na obsah změn dodatku smlouvy se zeptá a bude-li vše jasné  

a srozumitelné, bez přečtení podepíše 

 C) pan Černý si nechá vysvětlit změny sjednané dodatkem smlouvy, přečte si 

poslední stranu a na správném místě se podepíše 

 D) pan Černý si nechá vysvětlit změny sjednané dodatkem smlouvy, přečte si 

celý text smlouvy i dodatku ke smlouvě včetně všech příloh a podle potřeby 

dalších navazujících dokumentů (obchodní podmínky, platné ceníky apod.), na 

případné nejasnosti se zeptá dodavatele elektřiny, a pokud je mu vše jasné  

a srozumitelné a s podmínkami souhlasí, dodatek smlouvy podepíše 

D 
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D2-15-1 
 

Soused pana Malého žádá v bance o spotřebitelský úvěr. Banka vyžaduje 

zajištění závazku ručením třetí osoby. Soused požádá pana Malého, aby mu 

dělal ručitele. Co to pro pana Malého znamená? 

 A) pan Malý může čerpat polovinu úvěru  

 B) nic, z ručení nevyplývají žádné povinnosti 

 C) banka může kdykoliv požadovat plnění po kterémkoliv z nich 

 D) pokud soused nesplácí, banka může vyžadovat plnění po panu Malém 

D 

D2-37-3 Které z následujících jednání je trestným činem? 

 A) příprava úvěrového podvodu 

 B) věřitel sdělí údaje o RPSN dlužníkovi 

 C) předčasné splacení spotřebitelského úvěru spotřebitelem 

 D) zaplacení povinného ručení za provoz motorového vozidla s měsíčním 

zpožděním 

A 

D3-11-1 
 

Co má udělat dlužník, pokud ví, že se může dostat do prodlení se splácením 

dluhu? 

 A) přestat přebírat poštu od věřitele 

 B) počkat, až se dostane do prodlení se třetí splátkou, a pak věřiteli zavolat 

 C) co nejdříve kontaktovat věřitele a pokusit se dohodnout na řešení 

 D) vynechat splátku bez upozornění věřitele 

C 

D3-15-1 
 

Který případ nabízí správné řešení dluhové pasti? 

 A) dlužník se odstěhuje na neznámé místo a změní si telefonní číslo 

 B) dlužník se vyhýbá věřiteli, nekomunikuje žádným způsobem, přitom 

sankce z prodlení narůstají 

 C) dlužník po dohodě s věřiteli splatí část dluhu výnosem z prodeje 

osobního majetku a dohodne se na splácení zbylé části dluhu 

 D) dlužník své dluhy neřeší, stále si půjčuje, ale vzhledem k nízkým 

příjmům není schopen celý dluh splatit 

C 

D3-20-1 
 

Pokud panu Novákovi, který má více dluhů a potíže se splácením, 

oddlužovací společnost nabídne, že od něj vybere nižší splátky a bude je 

přeposílat věřitelům snížené o své náklady, jak by měl reagovat? 

 A) ihned přestat splácet splátky původním věřitelům 

 B) poslat ihned oddlužovací společnosti maximální možnou částku 

 C) nereagovat a vždy komunikovat pouze s původními věřiteli 

 D) zřídit ihned inkaso ze svého účtu ve prospěch oddlužovací společnosti 

C 
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D3-23-1 
 

Kdy je dlužník v úpadku? 

 A) má jednoho věřitele a není schopen splácet 

 B) má tři věřitele a zapomněl zaplatit jednu splátku 

 C) má tři věřitele, kterým po dohodě platí nižší splátky 

 D) má více než jednoho věřitele, je v prodlení déle než 30 dnů a není 

schopen dluhy splácet 

D 

D3-37-1 
 

Pan Novák byl pozván k soudu na jednání ve věci nesplácení jeho dluhu vůči 

bance. Která reakce pana Nováka je správná? 

 A) pan Novák si dopis od soudu raději ani nepřevezme 

 B) pan Novák dopis od soudu převezme, k soudu se však raději nedostaví 

 C) pan Novák dopis od soudu převezme, jde k soudu a uvede všechny 

skutečnosti rozhodné pro svoji obhajobu (dluh řádně splácí, příp. že už dluh 

neexistuje) 

 D) pan Novák dopis od soudu převezme, namísto sebe k soudu pošle svého 

kamaráda, aby se podíval, jak jednání probíhá 

C 

D3-48-1 
 

Které věci jsou vyloučeny z exekuce? 

 A) rodinný dům 

 B) snubní prsten 

 C) starožitné hodiny 

 D) osobní automobil, který neslouží k podnikání 

B 

D3-8-1 
 

Co může hrozit dlužníkovi v případě prodlení se splátkou úvěru? 

 A) veřejně prospěšné práce 

 B) výmaz z registru dlužníků 

 C) zahájení trestního stíhání a domácí vězení 

 D) úrok z prodlení, smluvní pokuta, za určitých okolností ztráta výhody 

splátek 

D 

E1-06-1 
 

Pana Nováka zaujal inzerát nebankovní instituce, který slibuje okamžité 

vyřízení půjčky, odložení první splátky a nízkou úrokovou sazbu. Jak by měl 

dále postupovat? 

 A) zavolat na telefonní číslo uvedené v inzerátu a sjednat si půjčku 

 B) zvážit, zda půjčku potřebuje, a poté si ji bez prodlení vyřídit 

 C) zvážit, jestli půjčku skutečně potřebuje a je schopen ji splácet, na 

telefonním čísle uvedeném v inzerátu si nechat vše vysvětlit, a poté si půjčku 

ihned sjednat 

 D) zvážit, jestli půjčku skutečně potřebuje a je schopen ji splácet, na 

D 
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telefonním čísle uvedeném v inzerátu si nechat vše vysvětlit a před 

sjednáním půjčky si ještě vše prověřit z více zdrojů 
 

 
 

 

 

Příloha B Formy finančního vzdělávání (Zdroj: Millwad Brown / Česká spořitelna a. s., 2012  
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Příloha C Podoba letáku se základními informacemi o projektu SEKO pro klienty ÚP (Zdroj: Materiály 

FDV, 2014) 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

                                                                                      Kryštof Kovanda 

V Praze dne …………………                                      podpis: …………………………… 
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