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Úvod 

Aby bylo možné účinně šířit finanční znalosti mezi zranitelnými skupinami, je důležité určit jejich 

potřeby a vytvořit personalizovaný vzdělávací program pro cílové skupiny. Tento proces zahrnoval 

diskusi s příslušnými zúčastněnými stranami, výzkum na toto téma a analýzu dat shromážděných údajů. 

Tento výstup zahrnuje výsledky a hlavní zjištění průzkumné studie, jaká témata finanční gramotnosti 

jsou problematická a je třeba je zdůraznit mezi zranitelnými skupinami a sociálně znevýhodněnými. 

Zranitelné skupiny se mohou v jednotlivých zemích lišit, obvykle však zahrnují děti a mládež, ženy, 
občany s nízkými příjmy, seniory, migranty, podnikatele, pracovníky, nezaměstnané a skupiny různého 
etnického původu. (Atkinson a Messy, 2015; OECD, 2015) 

Metodologie 

Cílem studie bylo prozkoumat, jaká témata finanční gramotnosti nebo témata související s financemi 

jsou problematická mezi zranitelnými skupinami a sociálně znevýhodněnými. Metodika zahrnovala 

zkoumání současné situace a systematických politických opatření v daných zemích, doporučení 

odborníků z praxe, on-line průzkumy a osobní řízené rozhovory. Cílové skupiny zahrnovaly zranitelné 

skupiny z azylových domů a dětských domovů, mládež, mladé dospělé, migranty a sociálně 

znevýhodněné. Tato studie vychází z výsledků studií z Rakouska, České republiky a Německa. 

Problematická témata 

Mezi dětmi a mládeží jsou častými problémy absence spořicích návyků, postoj peníze spíše utrácet než 

spořit a bezstarostný přístup k financím. Dětem a mládeži není dána dostatečná odpovědnost za své 

finance a spoléhají se na měsíční příspěvky nebo kapesné, které si obvykle nevydělali prací. Kromě toho 

mladí lidé často podléhají trendům, ať už módním či technickým, a usilují o věci vyjadřující určitý status. 

Také jsou snadno ovlivněni svými vrstevníky, rodinou, příbuznými nebo jinými vzory v jejich životě. 

Mládež v dětských domovech mívá sklon k zadlužení a mnohdy řeší nedostatek finančních prostředků 

tím, že si vezmou půjčku a zadluží se, což může mít dále v jejich životě negativní důsledky. Velkou 

výzvou pro většinu mladých lidí z dětského domova byl také nedostatek finančního plánování, 

sledování jejich financí a racionální finančního rozhodování. 
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Sociálně znevýhodnění dospělí z azylových domů musí v závislosti na individuální situaci čelit několika 

negativním (životním, sociálním, zdravotním) podmínkám. Často jsou však předluženíi nebo mají 

vysoké dluhy, spolu se špatným hospodařením s penězi a dluhy a nezdravými finančními návyky, které 

vytvářejí napjatou finanční situaci, jež může skončit exekucemi majetku a osobním bankrotem. Navíc 

mnoho jedinců v dané cílové skupině musí čelit různým problémům se závislostmi, domácím násilím, 

sociálním vyloučením, život ohrožujícími nemocemi, ohrožujícím životním stylem a dalšími 

podmínkami, které snižují jejich motivaci a schopnost řešit problémy. 

Doporučení 

Než postoupíme dále, je třeba uvést, že neexistuje žádné univerzální opatření, které by vyhovovalo 

všem. Proto je důležité navrhnout finanční vzdělávací programy v souladu s potřebami cílové skupiny, 

jež se mohou lišit, např. i v závislosti na různých socio-ekonomických faktorech a individuální 

charakteristice jedince. V důsledku toho jsou rozlišena doporučení klíčových kompetencí pro děti a 

mládež jako jednu ze zranitelných skupin, a pro sociálně znevýhodněné dospělé jakožto skupinu další. 

Doporučení pro děti a mládež zahrnují rozvoj některých klíčových kompetencí, které jim pomohou 

překonat nebo řešit problémy uvedené v předchozím textu. Mezi klíčové kompetence patří především 

rozvoj zdravých finančních návyků, které je podpoří v péči o jejich finance a osvojení si schopnosti se 

aktivně zamyslet nad jejich financemi v budoucnu. Dále je důležité, aby se naučili plánovat a sledovat 

své finance, pravidelně šetřit své peníze a aplikovat finanční znalosti a ekonomické myšlení k 

efektivnímu řešení finančních problémů. Pro mladé dospělé je také rozumné se zamyslet a začít 

plánovat, jak se zajistit na důchod v rámci dlouhodobého finančního plánování.  

 

 
Zdroj: Práce autorů 
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Doporučené klíčové kompetence pro sociálně znevýhodněné dospělé osoby zahrnují schopnost spořit 

a vytvářet finanční rezervy na „horší časy“, finančně plánovat, stanovovat si finanční cíle a sledovat své 

výdaje. Je také důležité si zajistit pravidelný příjem nebo být schopen si najít zaměstnání. Častým 

problémem je vysoká zadluženost mezi sociálně znevýhodněnými, proto je zásadní, aby byli schopni 

efektivně řídit a snižovat dluh. Rozvoj sebedůvěry při řešení finančních záležitostí a řízení vlastních 

financí je jednou z klíčových kompetencí, která může rovněž posílit racionální finanční rozhodování. 

 

 

 

Zdroj: Práce autorů 

Návrhy a doporučení 

Systémy finančního vzdělávání se v jednotlivých zemích liší, mnohé z nich mají národní strategii 

finančního vzdělávání, zatímco jiné země strategii vůbec nemají. I když je vhodné takovou strategii mít, 

důležitější je, aby byla účinná. V praxi se můžeme setkat s finančním vzděláváním, které je začleněno 

do povinné školní docházky; účinek však nemusí být vůbec patrný. Výsledky studie naznačují potřebu 

systematické dlouhodobé změny. Témata finančního vzdělávání by měla být výslovně uvedena ve 

školních osnovách a učitelé by měli být dobře připraveni je učit. Kromě učení se finančním znalostem 

musí být finanční vzdělávání také zaměřené na aplikování probrané látky v praxi. Dospělí by neměli být 

z finančního vzdělávacího procesu opomenuti nejen proto, že hrají důležitou roli ve vzdělávání svých 

dětí, ale také proto, že během školní docházky se jim samotným finančního vzdělávání nedostalo. 

Dospělí by měli být zapojeni do finančního vzdělávání jako součást jejich celoživotního procesu učení 

a zdokonalování se, což může pomoci zvýšit finanční gramotnost celé populace. 

 

Reference: 
- Atkinson, A., Messy, F.-A. (2015) Financial Education for Migrants and their Families. OECD Working Papers on Finance, 

Insurance and Private Pensions. http://dx.doi.org/10.1787/5js4h5rw17vh-en 
- OECD (2015): National Strategies for Financial Education. OECD/INFE Policy Handbook, retrieved from: 

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/national-strate-gies-for-financial-education-policy-handbook.htm 
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Úvod 

Aby bylo možné účinně šířit finanční znalosti mezi zranitelnými skupinami, je důležité určit jejich 

potřeby za účelem vytvoření personalizované vzdělávací zkušenosti pro cílové skupiny. Proces v této 

studii zahrnoval diskusi s příslušnými účastníky, výzkum na toto téma a analýzu shromážděných dat. 

Tento dokument zahrnuje výsledky a hlavní zjištění průzkumné studie, jaká témata finanční 

gramotnosti jsou problematická a je třeba je zdůraznit mezi zranitelnými skupinami a sociálně 

znevýhodněnými. 

V současné době je finanční gramotnost důležitým tématem, protože všichni používáme peníze v 

každodenním životě. Je důležité spravovat naše peníze efektivně a být schopni finančně podporovat 

sebe a svou rodinu. Finanční gramotnost může pozitivně ovlivnit život a životní úroveň, kterou máme. 

Finanční gramotnost je definována jako „kombinace povědomí, znalostí, dovedností, postojů a chování 

nezbytných pro správné finanční rozhodování a v konečném důsledku vedoucí k individuálnímu 

finančnímu blahobytu“. (Atkinson a Messy, 2012) 

Dalším termínem používaným v této souvislosti je „finanční způsobilost“, která může být 

reprezentována jako „vnitřní schopnost jedince jednat ve svém nejlepším finančním zájmu za daných 

socioekonomických a environmentálních podmínek. Zahrnuje znalosti (gramotnost), postoje, 

dovednosti a chování spotřebitelů ve vztahu k řízení jejich (finančních) zdrojů, a pochopení, výběr a 

využívání finančních služeb, které vyhovují jejich potřebám.“ (Perrotti et. al., 2013) 

Pro navržení personalizovaného vzdělávání je nutné specifikovat nejprve finanční vzdělávání, což je 

„proces, kterým finanční spotřebitelé/investoři zlepšují své porozumění finančním produktům a 

konceptům, a prostřednictvím informací, instrukcí a/nebo objektivního poradenství, rozvíjejí své 

dovednosti a sebedůvěru k získání většího povědomí o finančních rizicích a příležitostech, aby mohli 

činit informovaná rozhodnutí, věděli, kam se obrátit pro pomoc, a přijímali další účinná opatření ke 

zlepšení jejich finančního blahobytu.“ (OECD, 2005) 

Zranitelné skupiny se v jednotlivých zemích mohou lišit, obvykle však zahrnují děti a mládež, ženy, 
občany s nízkými příjmy, seniory, migranty, podnikatele, pracovníky, nezaměstnané a skupiny různého 
etnického původu. (Atkinson a Messy, 2015; a G20, 2013) 
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Metodologie 

Cílem studie bylo prozkoumat, jaká témata finanční gramotnosti nebo témata související s financemi 

jsou problematická mezi zranitelnými skupinami a sociálně znevýhodněnými. Použitá metodologie 

zahrnovala analýzu současné situace týkající se systematických opatření v daných zemích. Navíc byli 

osloveni experti a odborníci z praxe, aby vyjádřili svá odborná doporučení na základě zkušeností z 

mnoha let strávených prací v dané oblasti. Bylo osloveno více než 300 azylových domů a dětských 

domovů, aby se studie zúčastnily v období jaro 2020. 

Zahrnutá témata finanční gramotnosti, na základě konzultace s odborníky z praxe, byla následující: 

• Tvorba rozpočtu 

• Výdaje: Rozlišení mezi nezbytnými a zbytnými výdaji 

• Druhy příjmů 

• Jak se vypořádat s rozpočtovým deficitem 

• Stanovení finančních cílů 

• Spoření – Jak spořit 

• Nakupování v rámci rozpočtu 

• Použití finančních prostředků: Hotovost a platební karty 

• Jak používat internetové a mobilní bankovnictví 

• Porovnání finančních produktů (př. běžné, spořicí účty) 

• Ekonomické souvislosti: Inflace, časová hodnota peněz apod. 

• Jak porozumět finančním informacím 

• Jak efektivně spravovat dluh 

• Jak porozumět dluhovým produktům a úrokům 

• Jak se vypořádat s vysokou zadlužeností 

• Přehled a charakteristika spořicích produktů 

• Přehled a charakteristika investičních produktů 

• Přehled a charakteristika pojistných produktů 

• Jak se zajistit na stáří 

• Sociální systém a sociální dávky 

• Jak najít zaměstnání 

• Právní gramotnost, ochrana spotřebitele 

• Kde hledat pomoc v případě finančních potíží 

 

Následující text je rozdělen do tří kapitol. První se zaměří na dětské domovy a bude se zabývat tématy 

souvisejícími s financemi, která jsou problematická mezi dětmi a mládeží. Druhá kapitola se blíže 

zabývá dospělými v azylových domech a poukazuje na problematická témata mezi zranitelnými 

skupinami a sociálně znevýhodněnými. Další kapitola se zabývá současným finančním vzdělávacím 

systémem v České republice a Národní strategií finančního vzdělávání. 
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Dětské domovy – Důležitá témata 

Hodnota peněz a rozlišování nezbytných výdajů byly mezi dětmi a mládeží v dětských domovech 

považovány za nejproblematičtější témata. Děti obvykle mají mylnou představu o penězích a nezdravé 

návyky týkající se řízení svých financí, které mnohdy odpozorovaly od jiných dospělých vzorů v jejich 

životě, jejichž vzorce chování napodobují. Mají také tendenci spíše peníze utrácet než spořit do 

budoucna. Podle výsledků jsou některé děti navyklé na měsíční příspěvky do té míry, že neberou 

v úvahu potřebu práce za účelem výdělku. Častým problémem byla skoro neexistence zdravých 

spořicích návyků a problém se zadlužováním. 

Obrázek č. 1 ukazuje výsledky průzkumu zaslaného 118 dětským domovům s 17 % návratností a 

ukazuje souhrnné odpovědi odborníků z praxe na otázku, na jaká témata by se finanční vzdělávání mělo 

zaměřit v rámci dané cílové skupiny. 

Obrázek č. 1 – Důležitá témata založená na výsledcích z dětských domovů 

 

Zdroj: Práce autorky na základě analyzovaných dat  
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Za nejdůležitější a nejproblematičtější téma mezi dětmi a mládeží v dětských domovech považovali 

odborníci schopnost odlišení nezbytných výdajů od zbytných výdajů. Druhým důležitým tématem bylo, 

jak si šetřit a jak používat internetové a mobilní bankovnictví. Další významné téma se týkalo toho, jak 

efektivně spravovat dluh, co je třeba si uvědomit při přijímání úvěru a důsledky zadluženosti. 

Znalosti a dovednosti pro děti na úrovni základních a středních škol 

Doporučení odborníků pro děti na základních školách ve věku 6-10 let zdůraznila význam schopnosti 

znát ceny zboží a životní náklady, schopnosti porovnat ceny zboží, pochopit význam příjmů, výdajů a 

úspor, být schopen platit v hotovosti a spočítat případné drobné, a rozumně spravovat své kapesné. 

Témata doporučená pro děti ve věku 11-15 let byla postavena na předchozích tématech, jen směřovala 

více do hloubky. Kromě toho by ale děti ve věku 11-15 let měly být schopny porozumět položkám v 

rodinném rozpočtu, vytvořit rozpočet, upřednostňovat důležité výdaje a omezit současnou spotřebu 

pro spotřebu budoucí. Žáci by také měli pochopit princip půjčky a její důsledky. Mládeži na středních 

školách (ve věku cca 15-18 let) byly doporučeny praktické dovednosti v oblasti finanční gramotnosti, 

jako je správa financí domácnosti, pravidelné spoření, získávání příjmů z brigády nebo zaměstnání, 

pochopení fungování nejpoužívanějších finančních produktů, otevření běžného a spořicího účtu, jak 

používat on-line bankovnictví a šetřit si na dlouhodobé finanční cíle. 

Hlavní rizika týkající se spravování financí mezi dětmi v dětských domovech 

Analýza odpovědí respondentů odhalila také hlavní rizika týkající se osobního finančního řízení a 

finančního rozhodování mezi dětmi a mládeží v dětských domovech, jež jsou následující: 

• Nemyslet na důsledky finančních rozhodnutí. 

• Řešení finančního deficitu půjčkami. 

• Okamžitá spotřeba, nákup nepotřebného zboží. 

• Krátkodobá orientace – spíše utrácet nyní než šetřit do budoucna. 

• Nezdravé finanční návyky vytvořené v minulosti, nízká motivace, nedůvěra. 

• Vrstevníci nebo jiní příbuzní s negativním vlivem nebo finančními problémy. 

Klíčové kompetence pro děti a mládež 

Na základě výsledků studie vyvstala nutnost definovat klíčové kompetence pro mládež. Tyto 

kompetence jsou převážně zaměřeny na rozvoj zdravých finančních návyků, jež se zaměřují na 

porozumění hodnoty peněz, aplikaci pravidelného spoření, na to, jak rozlišovat mezi nezbytnými a 

zbytnými výdaji, dále na osvojení zdravých návyků pro správu financí, efektivního řízení dluhu nebo 

zmírnění vysoké zadluženosti. 
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Obrázek č. 2 – Klíčové kompetence pro děti a mládež jako zranitelné skupiny 

 

Zdroj: Práce autorky 

Nevýhody systému – Děti a mládež v dětských domovech 

I když je v České republice finanční vzdělávání pro děti na základních a středních školách povinné, 

neexistuje systematické finanční vzdělávání pro mládež v dětských domovech. Většinou je to 

v kompetenci managementu daného domova a dostupných finančních prostředků, které jsou poměrně 

vzácné. 

Na základě nasbíraných dat lze najít řadu projektů finanční gramotnosti, ale tyto projekty obvykle 

nejsou moc účinné, ani systematické. Každý jednotlivec v dětských domovech má také různé potřeby 

a bylo by vhodné, aby jejich finanční vzdělávání bylo cílenější, a uplatnitelné v praxi a dlouhodobější. 

Kromě toho by dětem a mládeži měla být dána větší odpovědnost za jejich finance a finanční 

rozhodnutí. 

Návrhy a doporučení – Děti a mládež v dětských domovech 

Z výsledků studie vyplývá potřeba pro systematickou a dlouhodobou změnu. Daná doporučení 

navrhují, aby děti byly finančně vzdělávány pravidelně, ne jednorázově. Další návrhy zahrnují zavedení 

cíleného finančního vzdělávání, které by se promítlo do reálného života/praxe a rozvíjelo celoživotní 

finanční dovednosti a podporovalo racionální finanční rozhodování dětí a mládeže. 
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Azylové domy – důležitá témata 

Tato kapitola je zaměřena především na dospělé, zejména zranitelné skupiny a sociálně znevýhodněné. 

Obrázek 3 ukazuje výsledky výzkumu zaslaného 200 azylovým domům s 24 % návratností. Odborníci 

identifikovali u dospělých v azylových domech nejdůležitější témata v rámci finanční gramotnosti, jež 

zahrnují schopnost stanovit si finanční cíle, dosáhnout úspor, najít zaměstnání, pochopit ekonomický 

kontext a hodnotu peněz, efektivně řídit svůj dluh a výdaje. Jako nejméně důležité byly považovány 

typy příjmů, finanční produkty a informace nebo tvorba rozpočtu. 

Obrázek č. 3 - Důležitá témata na základě výsledků z azylových domů 

 

Zdroj: Práce autorky na základě analyzovaných dat 
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Odpovědi, které byly shromážděny z azylových domů, zahrnující zranitelné skupiny, jsou znázorněny 

na Obrázku č. 4. Vzorek zahrnoval osoby v obtížných životních situacích, oběti domácího násilí, osoby 

v sociálně znevýhodněných podmínkách, dospělé s dětmi, osoby v osobní krizi, osoby se sníženými 

fyzickými nebo duševními schopnostmi, osoby bez přístřeší a další. 

Obrázek č. 4 – Sociálně znevýhodněné a zranitelné cílové skupiny 

 
Zdroj: Práce autorky dle analyzovaných dat 

Hlavní rizika týkající se spravování financí mezi dospělými v azylových domech 

V závislosti na typu azylových domů a cílové skupině, která tam žije, se převážně vyskytovalo několik 

rizik a negativních situací nebo důsledky, kterým musí cílové skupiny čelit. Celkově mezi nejčastější 

rizika patřily následující: 

• Předlužení, vysoké dluhy, exekuce majetku; 

• Neefektivní dluhový a finanční management; 

• Nezdravé finanční návyky, okamžitá spotřeba, nákup nepotřebného zboží; 

• Krátkodobý přístup – spíše výdaje nyní než si spořit do budoucna; 

• Problémy s různými typy závislostí; 

• Partner nebo okolí s negativním vlivem nebo finančními problémy, 

• Nízká motivace, nedůvěra. 

Vysoká zadluženost, neefektivní dluhový a finanční management a nezdravé finanční návyky ve většině 

případů vedou k nedostatku finančních prostředků, jež mnohdy vyústí v „okamžité a snadné“ řešení 

obstarání si rychlých půjček vedoucí k vyššímu zadlužení nebo dluhové spirále. V některých případech 

nedostatek financí bránil i zaplacení věcí jako jízdenky na veřejnou dopravu, aby se mohli lidé dopravit 

na pracovní pohovor, a nezaměstnanost pak ještě více snižuje jejich životní úroveň. Kromě toho 

negativní vliv partnera nebo okolí a pocit beznaděje snižují motivaci k řešení jejich finančních nebo 

situačních problémů.  
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Klíčové kompetence pro sociálně znevýhodněné (dospělí) 

Problematická témata finanční gramotnosti mezi sociálně znevýhodněnými vedly k vytvoření klíčových 

kompetencí (viz Obrázek č. 5) jako jsou např. dlouhodobé finanční plánování, schopnost spořit, stanovit 

finanční cíle, rozlišovat zbytné výdaje od těch nezbytných, rozumně řídit své dluhy a najít si zaměstnání. 

Obrázek č. 5 – Klíčové kompetence pro sociálně znevýhodněné (dospělé) 

 
Zdroj: Práce autorky 

K rozvoji výše uvedených klíčových kompetencí bude zapotřebí dlouhodobého a cíleného finančního 

vzdělávání. Finanční problémy však nejsou jediné problémy, jež musí sociálně znevýhodněné osoby 

řešit. Může být proto zapotřebí třeba zahrnout i psychologické poradenství a další mentoring. 

Nevýhody systému – Sociálně znevýhodnění občané 

V současné době neexistuje ucelený systematický přístup k finančnímu vzdělávání dospělých v 

azylových domech. Finanční vzdělávání dospělých závisí na dostupnosti finančních prostředků 

azylového domu a dostupných nabídkách vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti zaměřeného na 

zranitelné skupiny. I když jsou některé vzdělávací programy a odborná příprava nabízeny 

prostřednictvím sociální péče nebo úřadů práce, chybí dlouhodobé kurzy finanční gramotnosti, které 

by byly specificky přizpůsobeny potřebám dospělých v azylových domech. 

Návrhy a doporučení 

V předchozích subkapitolách jsou uvedena hlavní rizika a důsledky, mezi nimi i předluženost, která 

zatěžuje sociální systém a zvyšuje potřebu sociálních dávek. Odborníci z praxe by přivítali 

specializované kurzy finanční gramotnosti pro dospělé, kteří během povinné školní docházky nezískali 

žádné finanční vzdělání. Další navrhovaná opatření zahrnovala právní reformu týkající se exekucí 

majetku, právní reformu v oblasti sociálních služeb, prevenci zadlužování se při pobírání sociálních 

dávek a preventivní vzdělávací programy.  
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Finanční vzdělávání v České republice 

Česká republika byla jednou z prvních zemí, která měla strategii finančního vzdělávání. Již v roce 2005 

byla na Ministerstvu financí vytvořena Pracovní skupina pro finanční vzdělávání. V roce 2007 byla 

vytvořena strategie, která následně vyústila v Národní strategii finančního vzdělávání schválenou v 

roce 2010. 

Co se týče iniciativ v oblasti finanční gramotnosti je Česká republika součástí Mezinárodní sítě pro 

finanční vzdělávání (INFE) a v letech 2010, 2015 a 2020 se ČR podílela na mezinárodních měřeních 

finanční gramotnosti dospělé populace. Česká republika se také zúčastnila hodnocení finanční 

gramotnosti u 15letých studentů (PISA). Kromě toho byla v roce 2020 revidována a aktualizována 

národní strategie pro finanční vzdělávání, jež více specifikovala cílové skupiny, kompetence a 

odpovědnosti organizací a institucí spojených s finančním vzděláváním.  

Definice finanční gramotnosti v České národní strategii finančního vzdělávání 2.0 

 

 

 

Česká národní strategie pro finanční vzdělávání 

 

Finanční vzdělávání 

Podle české Národní strategie finančního vzdělávání je finanční vzdělávání charakterizováno jako 

„proces směřující ke zvyšování úrovně finanční gramotnosti“. A „jeho cílem je posílení osobní 

odpovědnosti jednotlivce za hospodaření se svými financemi, resp. změna chování směřující k 

odpovědnějšímu rozhodování v oblasti financí, a tím zajištění finanční prosperity jednotlivce i jeho 

rodiny.“ (MFČR, 2020) 

Systém finančního vzdělávání v České republice 

Česká republika byla jednou z prvních zemí, která zavedla povinné finanční vzdělávání, v roce 2009 pro 

střední školy a pro základní školy od roku 2013. Český systém finančního vzdělávání tvoří dva pilíře – 

jeden se zaměřuje na děti a mládež a druhý se zaměřuje na dospělou populaci (viz Obrázek č. 6). 

První pilíř zahrnuje povinné finanční vzdělávání dětí na základních školách cca ve věku 6-15 let a 

mládeže na středních školách ve věku cca 15-18 let. Na povinné finanční vzdělávání dohlíží Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvo financí (MF). Standardy finanční gramotnosti 

(MFČR, 2017) jsou rozděleny do tří úrovní odpovídajících úrovni vzdělávání, zahrnující témata jako 

nakupování a placení, hospodaření domácnosti a rozpočet. 

Cíl:

Vytvořit efektivní systém finančního vzdělávání, který umožní zvýšení úrovně
finanční gramotnosti obyvatel České republiky.

„... soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční 

prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.“ 
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Druhý pilíř je zaměřen na dospělé (nad rámec povinné školní docházky), kteří by měli získat finanční 

gramotnost prostřednictvím např. celoživotního vzdělávání. Tato oblast by měla být zajištěna 

soukromým sektorem, profesními sdruženími, neziskovými a nevládními organizacemi, vzdělávacími 

institucemi a médii. Důraz je však v druhém pilíři kladen na prioritní cílové skupiny definované v 

revidované národní strategii z roku 2020, jejichž finanční vzdělávání by měly zajistit státní a vládní 

instituce. Mezi tyto instituce patří především Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, které poskytuje odbornou podporu. 

Obrázek č. 6 – Český systém finančního vzdělávání 

 
Zdroj: Práce autorky na základě NSFV, MFČR (2020) 

Kromě dětí a mládeže jsou prioritními cílovými skupinami nezaměstnaní registrovaní na úřadech práce 

ČR, příjemci pomoci v hmotné nouzi a senioři. V rámci definovaných prioritních cílových skupin vznikla 

potřeba vzdělávat další skupiny, tj. budoucí a stávající učitele, zaměstnance veřejného sektoru včetně 

sociálních pracovníků, zaměstnanců ÚP a obecních úřadů, policistů, zaměstnanců Probační a mediační 

služby a Vězeňské služby (MFČR, 2020).  
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Principy finančního vzdělávání 

Podle České národní strategie finančního vzdělávání by se finanční vzdělávání mělo řídit standardy 

finanční gramotnosti a dodržovat následující principy (MFČR, 2020): 

• Princip objektivity 

o Informace jsou sdělovány objektivně bez subjektivního hodnocení. Příklady v 

prezentaci mohou zahrnovat skutečná data a konkrétní produkty, ale vždy musí být 

založeny na nestrannosti. Důležité informace by neměly být zamlčeny. 

• Princip nezávislosti 

o Finanční vzdělávání je oddělené od marketingových aktivit a nepropaguje ani 

nedoporučuje konkrétní produkt, službu nebo finančního poskytovatele. Během 

prezentace projektu finančního vzdělávání by logo sponzora nemělo být nadužíváno. 

• Princip odbornosti 

o Je zajištěna přesnost a relevance obsahu, stejně jako odborné znalosti a dostatečné 

pedagogické, odborné schopnosti a dovednosti vzdělavatelů. 

• Princip zacílení 

o Při poskytování finančního vzdělávání jsou používané nástroje a metody vybrány tak, 

aby odpovídaly schopnostem a úrovni komunikace dané cílové skupiny. 

Souhrnně, tato kapitola poskytla přehled o systému finančního vzdělávání v České republice, jež má 

zavedenou povinnou finanční výuku na základních a středních školách. Definice finanční gramotnosti a 

finančního vzdělávání v českém kontextu byly uvedeny společně s cílem národní strategie. V následující 

části byl vysvětlen systém finančního vzdělávání a specifikovány cílové skupiny se zvláštním důrazem 

na děti a vybrané prioritní skupiny. Principy finančního vzdělávání byly uvedeny na konci této kapitoly. 
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Atkinson, A., Messy, F.-A., 2012. Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on 
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https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en 

MFČR (2020), National Strategy for Financial Education. Czech Ministry of Finance. Retrieved from WWW: 

https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumenty 

MFCŘ (2017), Standard finanční gramotnosti. Czech Ministry of Finance. Retrieved from WWW: 

https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumenty#standard 
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from WWW: https://www.oecd.org/finance/financial-education/advancing-national-strategies-for-financial-

education.htm 
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Průzkumná studie: Jaká témata související 

s financemi jsou problematická mezi 
zranitelnými skupinami v Rakousku 

Prof.Dr. Bettina Fuhrmann 

 

Tento výstup zahrnuje základní a hlavní výsledky výzkumu finanční gramotnosti v Rakousku, včetně 

průzkumné studie, a dále to, jaká témata finanční gramotnosti jsou problematická mezi zranitelnými 

skupinami v Rakousku. 

Obecné informace o finanční gramotnosti v Rakousku 

Za účelem získat vice informací o úrovni finanční gramotnosti obyvatel Rakouska, Institut pro obchodní 

vzdělávání na Vídeňské univerzitě ekonomie a obchodu (Institute for Business Education, Vienna 

University of Economics and Business) a rakouská centrální banka analyzovaly rakouská data z 

mezinárodní studie OECD/INFE „Measuring Financial Literacy.“ Celkově výsledky ukazují, že – stejně 

jako v mnoha jiných zemích – existují i v rámci rakouské populace pozoruhodné rozdíly ve finančních 

znalostech, zejména mezi ženami, mladými, seniory, i obyvateli s nízkou úrovní vzdělání. Z analýzy 

rovněž vyplývá, že tento nedostatek finančních znalostí může vést k rizikovému finančnímu chování, 

jako jsou nedostatečné úspory na „horší časy“ nebo odchod do důchodu, zakládání finančních 

rozhodnutí na nekvalifikovaných radách či nedostatečném srovnání, nebo sjednávání půjček z 

nerelevantních důvodů, jako jsou např. impulzivní nákupy nebo dárky (Silgoner et.al., 2015) 

Podle zprávy o stavu dluhů zveřejněné v dubnu 2019 dostalo v Rakousku pomoc z dluhově-

poradenského centra alespoň jednou v předchozím roce více než 60 000 lidí. Přibližně 23 % z nich bylo 

mladších nebo rovno 30 let, byli to tedy lidé, kteří nahromadili dluhy již v mladém věku. Následné 

splacení těchto dluhů pro ně představuje problémy. Podle neziskové organizace zastřešující dluhové 

poradny, ASB Schuldnerberatungen GmbH (2019) činí průměrný dluh lidí z této skupiny přibližně 32 

500 EUR. 

Četné studie ukazují, že v Rakousku, ale i mezinárodně, mají některé skupiny obyvatel značně nízkou 

úroveň finančních znalostí nebo finanční gramotnosti a trpí tak důsledky z ní plynoucími (srov. 

Silgoner/Weber 2015; De Beckker/De Witte/Van Campenhout 2019). Kromě mladých lidí, kteří jsou 

nejdůležitější cílovou skupinou finančního vzdělávání, jsou za zranitelné skupiny považovány také 

osoby s nízkými příjmy, relativně nízkou úrovní vzdělání a migranti (OECD 2015). 

Průzkumná studie finanční gramotnosti mezi mladými lidmi 

Johannes Jetschgo, absolvent magisterského programu Obchodní vzdělávání (Business Education) na 

Vídeňské univerzitě ekonomie a obchodu, napsal diplomovou práci o studiu finančních postojů, 
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zkušeností a chování mladých lidí. Studie se zaměřila na ty, kteří mají potenciálně nedostatečnou 

úroveň finanční gramotnosti. Během tohoto procesu bylo prostřednictvím řízených osobních 

rozhovorů dotazováno 15 osob ve věku od 13 do 24 let. Pokyny pro rozhovor byly z velké části založeny 

na tematicky podobném výzkumu, jako je výzkum Nußbaumer/ Hemedinger / Lehner (2013), Silgoner 

/ Weber (2015) nebo Grohs-Müller (2018). Hodnocení bylo provedeno za použití kvalitativní analýzy 

obsahu podle Mayring (2015). 

Podle dotazované cílové skupiny jsou peníze primárně spojeny s každodenní spotřebou a motivací 

k vynaložení úsilí. Kromě toho byly peníze spojeny s pojmy jako nezávislost, možnost neomezené 

spotřeby a autonomie, ale také s mocí, silou a vlivem. To je připisováno k možnosti řešení problémů a 

dosažení cílů. Peníze jako symbol statusu, který lze použít k získání uznání, byl také několikrát zmíněn. 

Většina dotázaných přikládá penězům ve svém vlastním životě střední důležitost. Podobně jako 

výsledky jiných studií (srov. např. Grohs-Müller 2018), peníze v této studii představují především „a 

hygiene factor“ podle Herzbergovy dvoufaktorové teorie, což znamená, že mít peníze může zabránit 

nespokojenosti a stresu, ale nezaručuje štěstí a spokojenost. 

U většiny respondentů byl hlavní důraz kladen spíše na utrácení peněz než na spoření. Přestože se 

někteří mladí dospělí považují za příliš mladé na to, aby přemýšleli o spoření dlouhodobě, většina z 

nich pochopila, že úspory předcházejí utrácení peněz. Devět z 15 respondentů bylo schopno přesně 

odhadnout množství peněz, které mají stále k dispozici na svém běžném bankovním účtu. Je však 

důležité poznamenat, že respondenti, kteří již byli zaměstnáni na plný úvazek (a měli odpovídající 

příjem), si byli vědomi současného stavu své finanční situace jen odhadem. Zdroje jejich příjmů se 

značně lišily jak v typu, tak v jejich výši. 

Při nakládání s penězi je nejdůležitějším místem pro učení se návykům domov. Prohlášení mladých lidí 

naznačují, že hospodaření s penězi se učí především nezávisle nebo prostřednictvím odpovídajících 

zkušeností s rodinou a přáteli. Teprve když byli respondenti dotázáni přímo, šest z nich uvedlo, že 

hospodaření s penězi se učili také ve škole. Pouze tři z nich byli schopni pojmenovat konkrétní témata 

vyučovaného obsahu. Finanční instituce a média hrají jako místa učení se těmto návykům pouze 

druhotnou roli. 

Co se týče spotřeby a spoření, respondenti uvedli, že by si spořili pouze v případě, když by měli 

konkrétní přání nebo cíl, který by si chtěli pořídit. Aby se zajistilo, že úspory nebudou použity pro 

každodenní spotřebu, uvedli dotázaní dvě hlavní strategie, jak si spořit: buď peníze svěří jiným osobám 

(jako např. rodiče) nebo je nechají raději doma, aby zabránili tomu, že je utratí na každodenní spotřebu. 

Je vidět, že vyrovnat se s každodenním životem se všemi jeho pokušeními je pro některé mladé lidi 

velkou výzvou. 

V souladu i s jinými studiemi, tato diplomová práce také odhalila, že většina peněz dotázaných mladých 

lidí je použita na oblečení, včetně doplňků, jídlo a zábava venku s přáteli. V důsledku často štědrých 

finančních příspěvků rodičů lze předpokládat, že mnoho dotázaných má nezřídka bezstarostný postoj 

k penězům, který se vyznačuje radostí z utrácení a usilováním o symboly statusu. V případě, kdy se 

respondenti rozhodli pro drahé věci, byli schopni reflektovat svá rozhodnutí, a v případě nedostatku 

likvidních prostředků, se rozhodli pro alternativní řešení, jako je spoření na stanovené cíle nebo si věci 

nekoupit vůbec. 

Finanční problémy dotázaných jsou na jedné straně způsobeny nízkými příjmy a na druhé straně 

nedostatečným plánováním jednotlivých výdajů. Takzvané „in-game“ nákupy, investice do kryptoměn 

a sportovní sázky byly vyjmenovány jako nejčastější neplánované výdaje. Navzdory někdy poměrně 

rozsáhlému popisu chování spotřebitelů, nebyly problémy s placením, zadluženost nebo dokonce 
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předlužení respondentů, identifikovány jako relevantní problémy. V mnoha případech byly dluhy 

považovány za něco zásadně negativního a rodiče sami vedli své potomky k negativnímu postoji k 

dluhu. 

Pokud jde o budoucí kariérní rozhodnutí, tak peníze se ukázaly nebýt nejdůležitějším kritériem výběru 

budoucí kariéry. Kromě možnosti finančně nezávislého života se pozornost zaměřuje také na pocit 

odpovědnosti, potěšení z práce a altruistické motivy. 

Rozpor mezi vnímáním sebe sama a skutečným chováním týkající se hospodaření s penězi lze pozorovat 

zejména při každodenních finančních rozhodnutích. Zatímco cenová dostupnost a délka doby 

používání výrobků jsou při finančním rozhodování brány v potaz, podrobnější průzkum ukázal spíše 

neopatrné zacházení s penězi, pokud jde o každodenní rozhodování spotřebitelů. 

Z odpovědí na otázky o místech nebo osobách, od nichž by mladí lidé očekávali, že je lépe připraví na 

efektivní hospodaření s penězi, vyplynulo, že je třeba, aby se s toto téma řešilo intenzivněji ve školách. 

Podle respondentů je právě na školách a dalších zúčastněných stranách, které mají zájem na finančním 

vzdělávání mladých lidí, aby zajistily, že otázky mladých týkající se finanční gramotnosti nebudou 

ponechány bez odpovědi. 

Problematická a důležitá témata mezi mladými  

Mezi nejproblematičtější témata mezi mládeží patří nedostatek finančních znalostí, nedostatek 

finančních prostředků, nesledování jejich výdajů a nízká úspora peněz. Problematická témata 

související s financemi (Obrázek č. 1) zahrnovala také nezdravé finanční návyky, bezstarostný přístup k 

penězům, nedostatečné finanční plánování nebo rozpor mezi sebereflexí a skutečným finančním 

chováním. 

Obrázek č. 1 – Problematická témata mezi mladými související s financemi 

Zdroj: Práce autorky   
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Hlavní rizika týkající se mladých lidí a jejich hospodaření s penězi  

V závislosti na cílové skupině, věku a dalších socio-demografických charakteristikách existuje několik 

rizikových chování, kterým mladí lidé podléhají. Celkově mezi nejčastější patřily: 

• Nadměrné výdaje/spotřeba; 

• Absence spořicích návyků; 

• Spoléhání se na finanční podporu rodičů, a nepřevzetí finanční odpovědnosti za sebe sama; 

• Krátkodobé zaměření – spíše utrácet nyní než si šetřit do budoucna; 

• Nedostatek finančních znalostí. 

 

Klíčové kompetence pro mladé lidi 

Na Obrázku č. 2 jsou znázorněny klíčové kompetence související s financemi a finanční gramotností, 

jež by si mladí lidé měli osvojit, včetně schopnosti vedení rozpočtu, správy úspor, finančního plánování, 

sledování příjmů a výdajů, ekonomického myšlení a finančních znalostí. 

Obrázek č. 2 – Klíčové kompetence pro mladé lidi jakožto součást zranitelných skupin 

 

Zdroj: Práce autorky   
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Studie provedená Jetschgo, stejně jako další studie o finanční gramotnosti mladých lidí ukazují, že 

záležitosti peněz jsou ve škole málo diskutovány. Mnoho respondentů také uvádí, že jejich rodiče je 

obvykle nezapojují do svých každodenních finančních rozhodnutí. Nicméně každý den vnímají finanční 

chování svých rodičů a vrstevníků. Bohužel se v mnoha případech zdá, že ve svém sociálním prostředí 

nenajdou mladí lidé přesvědčivé pozitivní vzory (Greimel-Fuhrmann 2018). Mají-li vrstevníci vliv na 

finanční chování mladých lidí, obvykle to pak vede ke zbytným, demonstrativním nebo kompenzačním 

výdajům. Z tohoto důvodu má zásadní význam přímé vzdělávání rodičů (informování a poradenství), a 

i jejich nepřímé finanční vzdělávání (být vzorem pro děti). Rodiče umožňují dětem rozpoznat důležitost 

finančního plánování a být méně náchylní ke zbytným, demonstrativním a kompenzačním výdajům. 

Výsledky všech tří studií naznačují, že existuje obrovský potenciál pro finanční vzdělávání ve školách, 

jež ještě nebyl plně využit. Učební osnovy umožňují učitelům poskytovat finanční vzdělání, studenti 

mají zájem a uznávají význam finančního vzdělávání, ale zdá se, že ve školách se reálně děje jen málo 

pro to, aby se rozvíjely schopnosti studentů za účelem zlepšení jejich finančních dovedností. Kromě 

toho, jak mnozí studenti popisují význam diskuse o finančních otázkách doma, rodiče by měli být 

povzbuzováni, aby byli vzorem a zapojili své děti do finančního plánování domácnosti a ukázali tak 

proces finančního rozhodování (Greimel-Fuhrmann, 2018; Grohs-Müller & Greimel-Fuhrmann, 2018). 

Aby bylo finanční vzdělávání ve školách efektivní, musí být zaměřené na problémy a na aplikaci v praxi. 

Úkoly by měly studentům umožnit přenést jejich znalosti a dovednosti na finanční problémy mimo 

učebnu (Greimel-Fuhrmann 2018). Kromě toho má smysl podporovat i schopnosti rodičů řešit své 

finanční problémy tak, aby byli sami „finančně znalí“ a mohli být přesvědčivými vzory pro své děti 

(Grohmann & Menkoff 2015).  

Jako první by se měli žáci naučit základním principům plánování zdrojů, pak by měli být povzbuzováni 

k plánování svých vlastních finančních zdrojů a k vytváření svého vlastního (týdenního, měsíčního) 

rozpočtu a spořicích plánů. Školní projekty (např. praxe nebo juniorské firmy) často vyžadují také určité 

plánování zdrojů a mohou být účinné pro podporu této dovednosti. Žáci by se mohli podílet na tvorbě 

rozpočtu i na sledování příjmů a výdajů, mohli by být pověřeni kontrolou finančních aspektů svých 

projektů a podporovaní svými učiteli (Greimel-Fuhrmann 2018). 

Nevýhody systému 

I když je finanční vzdělávání začleněno do učebních osnov rakouského povinného vzdělávání, většina 

studentů se ve škole dozví o problémech týkajících se peněz jen v nedostatečné míře. Témata finanční 

gramotnosti by měla být výslovně uvedena v učebních osnovách a učitelé by měli být dobře připraveni 

je učit. 

Doporučení a návrhy 

Výsledky studie ukázaly potřebu systematické dlouhodobé změny. V současné době se připravuje 

národní strategie navržená OECD s cílem zvýšit finanční gramotnost na všech úrovních školní docházky 

i celého obyvatelstva Rakouska. 
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Průzkumná studie o finančních otázkách 
mezi vybranými zranitelnými skupinami v 

Německu 
Prof. Dr. Dr. habil. Eric Frère, Philippe Krahnhof, Prof. Dr. Alexander Zureck 

 

Úvod 

Všeobecné finanční vzdělávání je po celém světě na nízké úrovni. V důsledku toho byly vypracovány 

četné plány na zlepšení finančního vzdělávání, zejména pro (mladé) studenty v zemích OECD. Termín 

„finanční gramotnost“ se používá v kontextu všeobecného finančního vzdělávání. 

Reprezentativní studie z roku 2016 ukazuje, že méně než 50 procent respondentů (školáků a dospělých) 

nebylo schopno dosáhnout minimálního počtu bodů v průzkumu v rámci kvantifikace základních 

finančních znalostí (OECD, 2015). V důsledku toho má Spolková republika Německo z různých důvodů 

zájem na zlepšení úrovně finančního vzdělávání. 

Dobré finanční znalosti mohou mimo jiné přispět k boji proti chudobě ve stáří. Vzhledem k probíhající 

fázi nízkých úrokových sazeb a demografickému vývoji jsou spotřebitelé vyzýváni, aby investovali do 

soukromých důchodů. Němci jsou známí investováním do nízkorizikových tříd aktiv, jako jsou spořicí 

vklady a vklady na požádání. Četné studie ukázaly, že čím vyšší je úroveň finančního vzdělání 

spotřebitelů, tím je pravděpodobnější, že budou investovat do vysoce rizikových aktiv s vyššími výnosy, 

jako jsou cenné papíry. Aktivní investice jsou obzvláště důležité vzhledem k nízkým úrokovým sazbám. 

Cílová skupina 

Cílem projektu FLIP je zprostředkovat finanční znalosti zranitelným skupinám. V Německu byli mladí 

dospělí označeni za zranitelnou skupinu, pokud jde o jejich finanční budoucnost. Pokud odejdou do 

důchodu, budou konfrontováni s výše uvedenými problémy. 

Užší vymezení pak může být na mladé dospělé, kteří nejsou akademici. Tato skupina lidí má často 

nízkou úroveň finanční gramotnosti. Po ukončení odborné přípravy nedostávají mladí lidé žádné další 

finanční vzdělávání. 

Možná i proto tato skupina obyvatel často uzavírá drahé smlouvy o mobilních telefonech, pojištění a 

úvěrové smlouvy. Kromě toho nešetří a ani neinvestují peníze. Cílem výzkumu v rámci projektu FLIP je 

šířit klíčové finanční znalosti mezi zranitelnými skupinami včetně mladých lidí. Analyzováni jsou také 

lidé s nižšími finančními příjmy, včetně migrantů. 
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Aktivity v Německu v rámci programu FLIP (Financial Literacy International 

Programme) 

Co se týče cílové skupiny, tak online průzkum byl proveden v období od září do října 2019. Celkem se v 

tomto průzkumu zúčastnilo 368 lidí z celého Německa ve věku od 18 do 35 let. Respondenti neměli 

tolik odborných zkušeností. Většina z nich byla zaměstnána a měla akademický titul. Vzorek obsahoval 

více mužů než žen. Účastníci nebyli v manželství, ale většinou žili ve vztahu a byli bez dětí. 

Obrázek č. 1: Geografické rozvržení respondentů 

 

Zdroj: Vlastní ilustrace 

Aby bylo možno čelit výše jmenovaným problémům týkajícím se úspor na důchod, bylo analyzováno 

spořicí chování respondentů. Oproti očekávání, kdy mnoho lidí investuje do akcií a fondů, tak většina 

lidí investuje do finančních nástrojů s nízkými úroky, jako jsou peníze na likvidních účtech na stavebním 

spořením. 

Zejména riziko chudoby ve stáří se v posledních letech ve Spolkové republice Německo zvýšilo. V 

mnoha případech zákonné důchodové pojištění poskytuje výlučně pouze základní příjem/důchod. V 

důsledku toho se spolková vláda zajímá zejména o vysokou úroveň finanční gramotnosti s cílem snížit 

šíření chudoby ve stáří obzvláště mezi zranitelnými skupinami, jako jsou migranti a osoby s nízkými 

příjmy. Proto byla data použita k analýze dalších podskupin v rámci nasbíraných dat. 
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Gender, čistý příjem a stupeň vzdělání 

Pro určení sociodemografických charakteristik účastníků byla formulována následující první otázka: 

„Ovlivňuje gender, čistý příjem a úroveň vzdělání pravděpodobnost vyšší úrovně finanční 

gramotnosti?“ Aby se finanční gramotnost mohla změřit, je třeba provést výzkum. Výzkum v této 

oblasti je obvykle založen na konceptu otázek finanční gramotnosti Annamarie Lusardi a Olivie S. 

Mitchell. Tento koncept z roku 2008 se také nazývá „Velká trojka“. Obě akademičky vypracovaly tři 

otázky/okruhy, jež mají být zahrnuty do průzkumu finanční gramotnosti, a týkají se schopnosti 

provádět výpočty týkající se úrokových sazeb, pochopení inflace a diverzifikace rizik (Lusardi & 

Mitchell, 2014). 

První prováděcí část se zabývá pravděpodobností výskytu finanční gramotnosti pod vlivem 

demografických charakteristik pohlaví, čistého příjmu a akademického titulu. 

V přímém srovnání byla úroveň finanční gramotnosti výrazně vyšší u mužů než žen. Účastníci průzkumu 

jsou většinou ve věkové skupině mezi 21 a 30 lety (n = 238). Zejména lidé ve věku od 26 do 30 let mají 

vysokou finanční gramotnost – necelých 92 %. Nicméně, věk však v této studii není dále analyzován v 

empirickém hodnocení. 

Výše čistého měsíčního příjmu je v regresní analýze zohledněna s přesnými hodnotami, protože 

respondenti uvedli svůj skutečný příjem. Za účelem klasifikace vzorku je vzorek rozdělen do příjmových 

tříd. Většina účastníků má měsíční čistý příjem mezi 1001 a 3000 eury (n = 228) a to odpovídá 

německému průměru. Podle Destatis je čistý měsíční příjem asi 2079 eur. Vztah mezi měsíčním 

příjmem a finanční gramotností neměl statisticky významné výsledky. 

Další výsledky a informace o této dílčí studii budou zveřejněny v: Daus, Krahnhof, Zureck (2020): 

Kritická analýza důchodů s přihlédnutím k vybraným aspektům finanční gramotnosti, nepublikovaný 

rukopis, ISF Institute for Strategic Finance na FOM University of Applied Sciences. 

Přistěhovalecké zázemí a jeho vliv na osobní investiční chování 

Další zranitelnou skupinou jsou lidé z přistěhovaleckého prostředí – migranti. Kulturní rozdíly a jiné 

okolnosti ovlivňují investiční chování této konkrétní skupiny. V této části je analyzováno investiční 

chování osob z přistěhovaleckého prostředí a mimo něj. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že více než 20 % německého obyvatelstva má podle údajů 

Spolkového statistického úřadu přistěhovalecké zázemí. V roce 2016 bylo absolutní číslo kolem 18,6 

milionů lidí. Během tří let se tento počet zvýšil na 20,8 milionů, tedy o zhruba 11,8 % (Spolkový 

statistický úřad, 2019). Vzhledem k pokračujícímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků se počet 

migrantů v Německu bude v nadcházejících letech nadále zvyšovat. 

Zatímco v minulých desetiletích byly zákonné důchodové dávky pro většinu německého obyvatelstva 

dostatečné, dnes se stále více lidí musí vypořádat se soukromým penzijním pojištěním (Zureck, Reiter 

& Svoboda, 2018). To je jeden z důvodů, proč Němci obvykle dávají přednost bezpečným investicím 

ale s nízkým výnosem. Jejich postoj je vůči riziku odmítavý a vede k tomu, že dlouhodobě trpí 

finančními nevýhodami, protože jim chybí kapitálové výnosy nebo jiné rizikovější investice přinášející 

výnos přesahujícím míru inflace. Tento jev je také označován jako „finanční represe.“ Toto zdráhavé 

investiční chování v kombinaci s očekávaným obdobím nízkých úrokových sazeb je jedním z důvodů, 

proč studie předpovídají rostoucí chudobu ve stáří. 
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Chudobou ve stáří jsou ohroženi zejména dlouhodobě nezaměstnaní, ale také lidé z přistěhovaleckého 

prostředí, kteří v Německu nestrávili celý svůj pracovní život. Jsou ohroženi také vzhledem k tomu, že 

ve většině zemí původu oslovených migrantů neexistuje žádný důchodový systém. 

Lidé s migračním zázemím i bez něj se obvykle rozhodují v souvislosti s osobními finančními otázkami 

(51 a 55 %). Pokud je přesto někdo požádán o radu, je prvním kontaktním místem poradce v jejich 

hlavní bance (28 %). Toto zjištění zdůrazňuje skutečnost, že osobní poradenství je i nadále soukromými 

zákazníky vysoce ceněno. 

V souvislosti s analýzou investičního chování – do kterých finančních produktů respondenti investují – 

dvě klíčová zjištění jsou obzvláště pozoruhodná. Zatímco lidé z přistěhovaleckého prostředí jsou 

mnohem otevřenější novým digitálním investičním příležitostem v podobě kryptoměn (24 % investuje 

do této třídy aktiv), takovéto investiční chování u lidí bez přistěhovaleckého původu je méně výrazné 

(pouze 9 %). To naznačuje zásadně větší otevřenost vůči inovativním finančním produktům. Je třeba 

také zdůraznit, že lidé bez přistěhovaleckého původu investují přibližně o 10 % častěji do smluv o 

životním pojištění. U lidí, jež v Německu nejsou imigranty, lze tedy pozorovat výrazně větší odmítavý 

postoj k riziku. 

Tabulka č. 1 1 

Do kterých finančních produktů 
investují? 

S přistěhovaleckým zázemím 
(2019) 

Bez přistěhovaleckého 
zázemí (2019) 

Zavolejte peníze 26 51 % 203 66 % 

Termínovaný vklad 5 10 % 39 13 % 

Spořicí kniha 17 33 % 122 39 % 

Smlouva o stavebním spoření 
(produkt s německými specifiky) 

23 45 % 154 50 % 

Životní pojištění 9 18 % 83 27 % 

Zásoby 30 59 % 192 62 % 

Dluhopisy 13 25 % 51 17 % 

Fondy 26 51 % 191 62 % 

ETF (Burzovní obchodní fondy) 24 47 % 126 41 % 

Investiční certifikát 7 14 % 32 10 % 

Nemovitosti 14 27 % 85 28 % 

Kovy 10 20 % 50 16 % 

Kryptoměny 12 24 % 27 9 % 

Počet respondentů 51 309 
Zdroj: Vlastní ilustrace podle Frére, E., Krahnhof, P., Zureck, A. (2020): Kritická analýza vlivu migračního 

zázemí na investiční chování ve vybraných kategoriích, rukopis přijat k publikaci, ISF Institut pro strategické 

finance na FOM University of Applied Sciences. 

V mezinárodním srovnání se investoři v Německu nezaměřují především na výnos (u investic). Pokud 

jde o historii a zvyky, mají tendenci upřednostňovat formy investic s nízkou návratností se zvláštním 

zaměřením na bezrizikovost. Výše uvedené návyky lze vysledovat především v německém 

důchodovém systému, který až do posledních několika desetiletí vytvářel pro většinu obyvatel 

dostatečné výnosy k tomu, aby odešli do důchodu. Vzhledem k přetrvávající fázi nízkých úrokových 

sazeb však přebytek výnosů veřejných a soukromých pojišťoven prudce poklesl. 

Výsledky se proto zaměřují na finanční poradenství, vybraná aktiva, investiční cíle a výkonnost. Když 

obyvatelé s migračním zázemím nebo bez něj potřebují poradit, nejprve požádají o radu finančního 
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poradce ve své bance. Rodina a přátelé nejsou o finanční radu žádáni tak často. Zdá se, že finanční 

záležitosti jsou důvěrné a respondenti o nich nechtějí mluvit ve svém soukromém/rodinném prostředí. 

V obou skupinách mají převahu nezávislá finanční rozhodnutí. S ohledem na výše uvedené by se měla 

v Německu důrazněji prosazovat politická podpora všeobecného finančního vzdělávání. Povinné školní 

předměty finanční gramotnosti by mimo jiné mohly zajistit v Německu dobré všeobecné finanční 

vzdělávání osob z přistěhovaleckého prostředí i mimo něj. 

Na rozdíl od lidí z přistěhovaleckého prostředí je pravděpodobnější, že lidé bez přistěhovaleckého 

prostředí budou věnovat pozornost bezrizikovosti a likviditě. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, 

že etické investiční cíle a strategie, jako je např. „Sharia Investing“, nebyly zvažovány. Pro tuto skupinu 

obyvatel není důležité, že jejich investice vytvářejí vysoké výnosy. Obě skupiny dosahují se svými 

investicemi převážně kladných výnosů. Celkově neexistuje žádný významný rozdíl mezi oběma 

skupinami. 

Další výsledky a informace o této dílčí studii budou zveřejněny v: Frére, E., Krahnhof, P., Zureck, A. 

(2020): Kritická analýza vlivu migračního zázemí na investiční chování ve vybraných kategoriích, rukopis 

přijatý ke zveřejnění, ISF Institut pro strategické finance na FOM University of Applied Sciences. 

Budování diverzifikovaného penzijního portfolia 

Schopnosti starat se o osobní finance byla identifikována jako důležitý faktor zabraňující chudobě ve 

stáří. V následující části jsou diskutovány a analyzovány možnosti vytvoření osobního penzijního 

portfolia. Doporučení jsou návodem pro lidi vybudovat si vlastní penzijní portfolio. 

Ve Spojených státech existuje řada činností ke zvýšení finanční gramotnosti, protože výše důchodu je 

pouze 47 % z posledního platu, a proto lidé musí investovat do soukromých spořicích smluv nebo jiných 

finančních nástrojů, aby si zajistili důchod. Odpovídající vzdělávací opatření jsou stále častěji 

zmiňována v tištěných médiích, a dokonce i v supermarketech (YourHub, 2019). 

V Německu se důchodové dávky v posledních letech výrazně snížily. Jedním z důvodů je pokračující 

období nízkých úrokových sazeb. V důsledku toho by lidé v Německu měli investovat do soukromých 

důchodů (Zureck, Reiter & Svoboda, 2018). 

Tento příklad ukazuje, že zvýšení všeobecného finančního vzdělávání je v zájmu spolkové vlády. 

Opatření ke zvýšení tohoto druhu vzdělávání však nejsou povinným úkolem státu. Tato skutečnost je 

jedním z důvodů, proč v posledních letech nebylo do finančního vzdělávání mladých lidí v Německu 

příliš investováno. Ani v německých školách se finanční vzdělávání nevyučuje jako povinný předmět. 

Samozřejmě, že v Německu existují určité povinné aktivity, ale všechny jsou individuální. Bohužel 

neexistuje žádná strategie od státu (Bündnis ökonomischer Bildung Deutschland (BÖB)). 

Ve druhém šetření založeném na údajích o kapitálovém trhu byla vypočtena míra stažení 

diverzifikovaného penzijního portfolia pro německého investora. Cílem je poskytnout soukromým 

investorům s určitou úrovní finanční gramotnosti orientaci k vytvoření vlastního penzijního portfolia, 

Frankfurtská řada top segmentů (řada FTS) společností Stehle & Hartmond a Stehle & Schmidt (Stehle 

& Hartmond, 1991) byla použita k simulaci ročního výnosu německého tržního portfolia. Rexp se v této 

analýze používá k simulaci celkové návratnosti bezrizikového podílu v portfoliu s přihlédnutím ke 

změnám cen a výnosů z úroků. 
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Maximální míra bezpečného výběru ve stávajícím souboru údajů je 4 % a složení portfolia 50 % akcií a 

50 % státních dluhopisů je optimální po vyhodnocení průměrné konečné hodnoty aktiv, kterých bylo 

dosaženo. 

Další výsledky a informace o této dílčí studii budou zveřejněny v: Dziwisch, Krahnhof, Zureck (2020): 

Empirické stanovení bezpečné míry výběru pro diverzifikovaná penzijní portfolia, s přihlédnutím k 

historickým výnosům a míře inflace, rukopis předložený ke zveřejnění, ISF Institute for Strategic 

Finance na FOM University of Applied Sciences. 

Důležitá témata a problémy 

 

 

  

Chybějící národní strategie pro finanční vzdělávání

•Vzdělávání je organizováno v 16 spolkových zemích v Německu. Neexistuje žádná společná strategie,
která by čelila tématu finanční gramotnosti. Existuje jen několik soukromých iniciativ, jako je „Bündnis
ökonomischer Bildung Deutschland“ a některé federální státy implementovaly do školních osnov
obecnou ekonomiku včetně finanční gramotnosti.

Migranti

•V roce 2015 přišlo do Německa mnoho migrantů. Pokud jde o finanční gramotnost, zdá se, že ve
srovnání s německou všeobecnou populací nejsou migranti tolik znevýhodněni. Rizikem pro migranty
je, že mnoho migrantů nedosáhne na důchod ze svých domovských zemí a nezíská tolik důchodových
bodů pro německý systém. To může také skončit chudobou ve stáří.

Nízké úrokové sazby

•Němci nemají vysokou úroveň finanční gramotnosti, zejména co se týče investic. V důsledku toho
upřednostňují investování do riziku-averzních s nižším výnosem finančních produktů. Dlouhodobým
výsledkem může být skutečné znehodnocení peněz, po kterém následuje chudoba ve stáří.

Důchodové Portfolio

•Na základě údajů o německém dlouhodobém kapitálovém trhu jsme vytvořili dobře diverzifikované
portfolio důchodů z 50% akcií a 50% dluhopisů. Pro takové portfolio je možné použít 4% "withdrawal
rate".

Gender

•Nemáme žádné jednoznačné výsledky pro muže a ženy (v Německu - pozn.překl.). Existují studie,
které implikují, že ženy mají lepší finanční gramotnost. Nicméně naše data naznačují, že muži mají
vyšší finanční gramotností, ale nebylo to prokázáno jako statisticky významné.



 
 

 29 

Výsledky studií v kostce 

Údaje ukazují, že více mužů má vyšší úroveň finanční gramotnosti než ženy. To platí pouze pro tuto 

konkrétní sadu dat. To také odpovídá lidem ve věkové skupině mezi 21 a 30 lety. Čistý příjem 

v nasbíraném vzorku dat je ve srovnání s průměrem vysoký, a to by mohlo ovlivnit i výsledky. 

Studie se zaměřuje na finanční poradenství, vybraná aktiva, investiční cíle a výkonnost. Je-li třeba se 

poradit, lidé s migračním zázemím i bez něj o to nejprve požádají primárního poradce ve své domácí 

bance. Rodina a přátelé nejsou o radu žádáni často. Zdá se, že finanční záležitosti jsou důvěrné a že 

respondenti nechtějí o tomto tématu mluvit v soukromí. V obou skupinách dominují nezávislá finanční 

rozhodnutí. 

Další část studie analyzovala, zda se liší investiční chování lidí s přistěhovaleckým zázemí a lidí bez něj. 

V daném vzorku jsou určité tendence, ale k podrobnější analýze této zranitelné skupiny je nezbytné 

rozlišovat mezi lidmi z přistěhovaleckého prostředí. Studie také ukázala, že migranti jsou na rozdíl od 

Němců ochotni více investovat do rizikových aktiv. 

Analyzované údaje o kapitálovém trhu zdůrazňují, že dobře diverzifikované penzijní portfolio z 50 % 

akcií a 50 % dluhopisů může být tou správnou volbou pro osobní penzijní plán. V takovém portfoliu je 

použitelná sazba za výběr ve výši 4 %. 

Omezení a důsledky pro budoucí výzkum 

Aby se zlepšila reprezentativnost této průzkumné studie, musel by být vzorek výrazně rozšířen. Velikost 

tohoto vzorku (n=368) umožnila hodnocení jednotlivých tematických otázek částečně jen v omezené 

míře. 

Pro jednotlivé proměnné tematických otázek se v některých případech mezi sebou neukazovaly žádné 

vlivy a výsledek v těchto případech nemá žádný význam. Pro další studii se doporučuje rozšířit vzorek 

a získat více distribuovaných dat. Další optimalizací by bylo vzít v úvahu vyšší počet otázek finanční 

gramotnosti analyzovat tuto proměnnou z různých úhlů pohledu. 

Závěr & Výhled 

Předchozí výsledky zdůrazňují potřebu zvýšit finanční gramotnost v Německu. Pouze strategickými 

opatřeními je možné zajistit vyrovnané poměry pro lidi z marginalizovaných skupin, jako jsou migranti 

a lidé s nižším finančním zázemím. Připravují a zveřejňují se také další studie o investičním chování lidí 

s migračním zázemím i bez něj. 
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