
Vzdělávání v oblasti ekonomické gramotnosti v ČR 

Finanční gramotnost  

FG je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně 
zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval 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 s 
ohledem na měnící se životní situace. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná.  
Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, 
cenovou a rozpočtovou. 

Nedílnou součástí FG jsou také nezbytné makroekonomické aspekty (zejména orientace v základních 

vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky a porozumění základním makroekonomickým 

ukazatelům (HDP, inflace, úroková míra) a oblast daňová (základní povědomí o daňovém systému a 

roli daní v rámci občanské společnosti je nutné chápat jako prvek k zajištění odpovědného chování 

občanů vůči rodině a státu) a to zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních 

zdrojích jednotlivců i domácností, a má tedy významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. 

FG jako součást ekonomické gramotnosti tvoří jednu ze složek tzv. klíčových kompetencí, tedy 

znalostí, dovedností a hodnotových postojů, které by měl občan mít, aby se dokázal uplatnit v 

současné společnosti. 

Ekonomická gramotnost 

Ekonomická gramotnost jako širší pojem kromě finanční gramotnosti navíc zahrnuje např. schopnost 
zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci 
na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat o výdajích apod.  
 
Vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ 

- ve škole - v průběhu studia by žáci ZŠ a SŠ měli dosáhnut tzv.: finanční gramotnosti, jejíž 

vymezení uvádějí dva klíčové dokumenty: Strategie finančního vzdělávání ve znění 

koncepčního materiálu vytvořeného MF z října 20071 a dále pak Systém budování finanční 

gramotnosti v základních a středních školách2, což se společný dokument, který připravilo 

MŠMT ve spolupráci s MPO a který obsahuje standardy pro zařazení do výuky a ŠVP. 

- na podporu této gramotnosti mají učitelé k dispozici řadu zpracovaných materiálů a jsou 

dostupné i učební materiály pro žáky 

- žáci se mohou zapojit do vzdělávání také formou různých her a soutěží, které připravují 

například bankovní instituce, ale i NIDV 

PRŮZKUMY  

Průzkum finančního vzdělávání u občanů v ČR (2007, STEM/MARK) 
Průzkum ukázal naléhavou potřebu systematického rozvoje finančního vzdělávání v České republice a 
byl jedním ze stavebních pilířů dlouhodobé strategie finančního vzdělávání. 
 

- Cca 3/4 dospělé populace považují jak znalost pojmů, tak přímo vzdělávání a získávání 
nových informací z finanční oblasti za důležité. 

                                                           
1 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/financni-
vzdelavani/strategie_fin-vzdelavani_cr_200710.pdf 
2 http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-
strednich-skolach 

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Odborne-vyzkumy_2007_Zaverecna-zprava-z-vyzkumu-plne-zneni-STEMMARK-2007.pdf


- 9 z 10 dotázaných pokládá za užitečné vzdělávání dospělé populace v oblasti hospodaření s 
penězi. Pochopení pojmů a další vzdělávání vítají především lidé již informovaní, vzdělanější a 
mladší. 

- Většina (81 %) respondentů se shoduje v tom, že ve škole znalosti pro orientaci v oblasti 
financí a bank nezískala. 

- Zájem účastnit se organizovaného finančního vzdělávání deklarují 3/4 dospělé populace, a to 
v případě, že by bylo zcela zdarma a bez propagace konkrétního poskytovatele. 

- Takové vzdělávání dospělých by měl zajišťovat stát (42 %) nebo finanční komerční instituce 
(37%). 
 

 

V roce 2010 proběhl další průzkum, který si zadalo MF, který ale mapoval jen úroveň různých oblastí 
finanční gramotnosti. Nezabýval se již potřebami vzdělávání.  
 

Ukázky z prezentací - Konference na téma finančního vzdělávání 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.finance-edu.cz/2011/prezentace/


VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH – OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ – KONCEPČNÍ MATERIÁLY A ZJIŠTĚNÍ 

Cíle a potřeby vzdělávání dospělých jsou zmiňovány m.j. ve Strategii celoživotního učení 

Nejčastěji zmiňované potřeby - Co by se mělo udělat: 

a) budovat systém finanční gramotnosti na základních a středních školách 
b) budovat systém dalšího finančního vzdělávání spotřebitelů 
c) rozvíjet efektivní spolupráci subjektů veřejné správy, profesních sdružení finančních institucí 

a sdružení spotřebitelů v rámci Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání 
d) vytvořit standard finančně gramotného občana 
e) zajistit vstupní ověření úrovně finanční gramotnosti české populace a přehled existujících 

projektů finančního vzdělávání 
f) pravidelné mapovat projekty v rámci finančního vzdělávání 
g) zapojit do osvěty a vzdělávání média a další relevantní subjekty 

 

Existující dokumenty a strategie: 

- Systém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách (2005) 

- Koncepce spotřebitelské politiky 2006 – 2010 
- Strategie finančního vzdělávání (2007) 
- Strategie celoživotního učení (2007) 

 

Koncepční přístup k dané problematice řeší - Pracovní skupina pro finanční vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psfv.cz/cs/pro-odborniky/pracovni-skupina-pro-financni-vzdelavani


SOUČASNÁ SITUACE V ČR – SHRNUTÍ STAVU 

V České republice stojí vzdělávání dospělých v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti spíše na 

okraji zájmu. Značná pozornost je věnována přípravě a implementaci učebních materiálů a 

metodických příruček, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Tyto aktivity podporuje 

MŠMT ve spolupráci s dalšími státními organizacemi, které se zaměřují na vzdělávání učitelů, 

zejména NIDV a NÚV.  

Problematice vzdělávání zaměřeného na rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti se také věnovaly 

některé projekty financované z prostředků ESF. Jedná se však spíše o nárazové aktivity, které jsou 

spojeny s vyhlašováním jednotlivých výzev v rámci daného operačního programu, nikoli o systémový 

přístup. Často tedy po skončení realizace projektu dochází k utlumení, či úplnému zastavení 

nabízených vzdělávacích aktivit. 

Kromě cíleného vzdělávání učitelů a následně i žáků podporuje MŠMT proces implementace tzv. 

průřezových témat, kde má své místo i vzdělávání pro zlepšení finanční a ekonomické gramotnosti. 

Přesto, na základě provedených průzkumů, není orientace v otázkách spojených s těmito 

gramotnostmi uspokojivá. 

Nabídka aktivit a vzdělávání dospělých v tématech souvisejících s finanční a ekonomickou 

gramotností není v ČR příliš rozšířené. Základní přehled o tématech získávají studenti některých 

vysokých škol, zejména pak škol zaměřených přímo na studium ekonomiky nebo managementu. 

Nabídka otevřených vzdělávacích kurzů je mizivá. Zájemci z řad dospělých mohou využít některou 

z forem distančního vzdělávání, zejména pak mají možnost seznámit se s konkrétními pojmy a 

oblastmi souvisejících s rozvojem ekonomické a finanční gramotnosti na webových stránkách, které 

jsou provozovány například MF ČR. 

Jistou osvětu a podporu pro zvýšení informovanosti dospělé populace ČR nabízejí také média. 

Vysvětlení základních pojmů a souvislostí, tematicky zaměřené články a komentáře lze najít také ve 

všech hlavních periodikách, které nejsou na ekonomiku přímo zaměřeny.   

Do procesu vzdělávání dospělých v určitých tématech vstupují také některé banky, případně stavební 

spořitelny a další finanční instituce, které na svých webových stránkách provozují sekce věnované 

vysvětlení některých ekonomických pojmů. 

Zcela specifickou úlohu pak v ČR mají neziskové organizace, které občanům nabízejí zejména 

poradenství v situacích, kdy jim nedostatečná znalost problematiky související se základy finanční a 

ekonomické gramotnosti způsobila problémy ve formě vysokého zadlužení, nevhodně uzavřené 

kupní smlouvy atd. V těchto případech jsou ale řešeny spíše následky předchozí neznalosti. 

Systematičtější přístup, který by řešil prevenci, tedy nabídka vzdělávání dospělých v oblasti finanční a 

ekonomické gramotnosti tedy v ČR chybí. 

Současně s vytvářením této nabídky bude třeba řešit i motivaci občanů k účasti na takovýchto 

vzdělávacích aktivitách. Na základě jednoho z provedených výzkumů se ukázalo, že dospělí často 

hodnotili svoje znalosti související s orientaci v oblasti základních ekonomických pojmů jako dobré, 

nicméně další otázky průzkumu, které blíže zjišťovaly míru a správnost pochopení těchto pojmů, tuto 

úroveň některých respondentů nepotvrdily. 

 

 



VYBRANÉ PŘÍKLADY MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍ A EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI 

V ČR 

Vzdělávání učitelů jako specifické skupiny dospělých 

Hlavní roli hraje NIDV  

- instituce specializující se na akreditované vzdělávání 

učitelů 

- pobočky ve všech krajích ČR 

- široká nabídka kurzů 

 

 

 

 

 

Učitele vzdělává formou workshopů a seminářů řada dalších organizací 

 

 

Součástí kurzů je nejen teorie, ale i hraní her, např. kurz 

DVPP využívající zážitková simulace „Finanční svoboda“ 

 
 
 
 
 
 

 
Pro samostudium a přípravu výuky tématu finanční gramotnosti 
mají učitelé k dispozici mají také různé zpracované metodické 
příručky  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studium finanční gramotnosti existuje na pedagogické fakultě jako samostatný obor. 
 
 
 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/11/Financni_gramotnost_ve_vyuce_definitivni.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/11/Financni_gramotnost_ve_vyuce_definitivni.pdf


Vzdělávání občanů - Instituce a webové portály zabývající se tématy ekonomické gramotnosti 
 
 
Ministerstvo financí 
 
MF provozuje vzdělávací webový 
portál  
Proč se finančně vzdělávat? 
 
Jsou zde zveřejněny odkazy na další 
zdroje, tipy a návody, jak řešit 
konkrétní situace a také test 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČNB 

 
V roce 2016 ČNB spustila  internetový portál  
Peníze na útěku 
 
Nový web zaměřený na finanční vzdělávání chce 
postupně naučit mladé Čechy nejen orientovat se ve 
světě financí, ale také vést si vyrovnaný domácí 
rozpočet nebo vytvářet odpovídající rezervy, aby se 
vyhnuli finančním potížím při neplánovaných 
událostech 
 
 
 
 
 
 
Platforma pro odpovědné finance 
 

Společně ji provozují: ČBA, Člověk v tísni, Finanční 
arbitr, Česká leasingová a finanční asociace, 
Agentura pro sociální začleňování, Poradna při 
finanční tísni 
 
Cílem Platformy je diskuse aktuálních témat 
z různých perspektiv a hledání optimálních řešení 
v podobě návrhů legislativních opatření, 
doporučení či metodických manuálů s maximálním 
důrazem na efektivitu.  
 
V současnosti se neaktualizuje. 

 

http://www.psfv.cz/cs/popis-financniho-trhu
https://www.penizenauteku.cz/
http://ppof.binboat.cz/aktualni-informace


Otevřené vzdělávací kurzy 
 
Kurz finanční gramotnosti 
 
Kurz pořádá Institut CZV při Mendelové univerzitě v Brně.  
Náplň: finanční investování, úrokové sazby, hypoteční úvěry, apod. Vysvětluje principy úročení, 
přínosy a nebezpečí vyplývající z využívání běžných finanční produktů z oblasti bankovnictví, 
pojišťovnictví a finančních investic. 
 
 
Základy finanční gramotnosti a Finanční a ekonomická gramotnost  

 
 
 
 
 

 

 

Ekonomická gramotnost 

Zajímavý workshop, který nabízel možnost setkání účastníků s investory. 

Vzdělávací aktivita byla nabízena v rámci projektu financovaného z ESF. 

Stránky projektu již nejsou dále aktualizovány a nabídka kurzu tedy není 

k dispozici. 

 

Nabídka vzdělávání - spotřebitelé 

Projekt ve spolupráci s MPO. Cílem projektu Poradenství a osvětová činnost 

pro spotřebitele je informovat o právech širokou spotřebitelskou veřejnost 

v souvislosti s právy vyplývajícími z občanského zákoníku a zákona o 

ochraně spotřebitele. Cílem je informovat o problematice širokou veřejnost. 

Spotřebitelé mohou v rámci projektu využít bezplatného telefonického 

poradenství nebo položit dotaz kdykoliv v rámci online poradny. 

 

 

Publikace 

Kniha obsahující praktický základ znalostí z osobních financí, který by měl znát 

opravdu každý. Učebnice jednoduchým jazykem a svěžím stylem provede čtenáře 

tématy, jako jsou rodinný rozpočet a plánovaní, zvládaní rizik, pomůže zorientovat 

se v nepřeberném poli platebních karet a finančních produktů, ale zároveň pojímá i 

atypická finanční témata, jako dárcovství či dobrovolnictví.  Publikace obsahuje 

přehledné grafy, tipy a souhrny, které orientaci v celé problematice ještě 

napomáhají. 

 

http://icv.mendelu.cz/27290n-financni-gramotnost
http://meews.eu/kurzy-seminare-treninky-workshopy/financni-gramotnost/
http://meews.eu/kurzy-seminare-treninky-workshopy/financni-gramotnost/
http://www.eduport.cz/kurzy/ekonomicka-gramotnost/
http://skolaspotrebitele.cz/

