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I. Úvod

Finanční gramotnost spotřebitelů je stále významnější prioritou. Zpravodaj v návrhu zprávy 
vyzve Evropskou komisi k přijetí konkrétních opatření a iniciativ s cílem zlepšit finanční 
vzdělání evropských občanů v oblasti všech činností finančního řízení: řízení peněžních toků, 
řízení úvěrů, spoření i investování.

Je třeba zdůraznit, že v EU existují země, které zaznamenaly významný pokrok v oblasti 
finančního vzdělávání a v nichž jsou zavedeny osvědčené postupy. Existují však také země, 
ve kterých takový způsob vzdělávání neexistuje.

II. Význam finančního vzdělávání 

Finanční trhy jsou v dnešní době mimořádně dynamické, rychle se rozvíjející a stále složitější. 
Dochází k neustálému rozvoji nových a komplexnějších služeb. Finanční trhy jsou globální, 
jsou do určité míry deregulovány a došlo k vytvoření nových distribučních kanálů pro 
finanční produkty a služby.

Na druhé straně jsou komplexnější i finanční potřeby jednotlivců. Vzhledem k tomu, že 
v mnoha členských státech mají programy sociálního zabezpečení stále úspornější charakter, 
průměrná délka života se prodlužuje a životní styl se mění (častější změny zaměstnání, 
vzrůstající počet rozvodů), existuje potřeba zdravého řízení osobních financí, jež vyžaduje 
např. větší povědomí o penzijním zabezpečení.

Nicméně velmi často pozorujeme negativní účinek této zvýšené složitosti. Bohužel, čím jsou 
finanční trhy složitější, tím zmatenější jsou zákazníci, kteří nejsou schopni plně porozumět 
možnostem, které jim finanční trhy nabízí. Používaná terminologie a jazyk jsou velice 
náročné a nejasné, zejména pro zákazníky, kteří nemají znalosti z oblasti ekonomie a financí. 

To vede ke dvěma typům neúčinnosti trhu:

1. Ačkoli někteří spotřebitelé mají pouze chabé znalosti z oblasti financí, mohou se 
rozhodnout využít služeb, které finanční trhy nabízejí. Při takovém kroku se však 
mohou dopustit chyb, které mohou vést k finančním ztrátám, a existuje vyšší 
pravděpodobnost, že se stanou oběťmi zneužití. 

2. Na druhé straně existují spotřebitelé, kteří se obávají využít možností nabízených 
finančními trhy, jelikož nejsou obeznámeni s pravidly, nerozumějí složitým 
finančním produktům a obávají se, že mohou učinit nesprávná rozhodnutí 
a zadlužit se. Z tohoto důvodu se jednoduše rozhodnou se do finančních trhů 
nezapojit (finanční vyloučení) a nemohou tudíž využívat možností, jež nabízejí 
finanční produkty a inovace. Spotřebitelé rovněž nemají plány pro budoucnost, ať 
se již jedná o zřízení hypotéky či o účast v penzijním fondu.
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III. Výhody vyplývající z finančního vzdělání

Finanční vzdělání není důležité pouze pro jednotlivce, ale také pro celou společnost i 
hospodářství.

 Výhody pro jednotlivce – Čím více jsou spotřebitelé informováni, tím lépe se mohou 
rozhodovat (posilování spotřebitelů). Mohou rovněž pokládat správné dotazy (kriticky 
zhodnotit nabídky, které jim byly učiněny) a lépe porozumět informacím, které jsou jim 
předkládány. Toto je zvláště důležité pro studenty, kteří hledají možnost financování svých 
studií, jelikož v případě přijetí nesprávného rozhodnutí se mohou zadlužit ještě předtím, než 
začnou pracovat. 

 Výhody pro společnost – finanční vzdělávání může napomoci řešení problémů 
finančního vyloučení – osoby, které již získaly nějaké vzdělání v oblasti finančních 
záležitostí, se s mnohem vyšší pravděpodobností zapojí do tradičního finančního odvětví; 
vyšší úroveň vzdělání v oblasti financí může povzbudit i spotřebitele s nižšími příjmy, aby 
spořili peníze a plánovali budoucnost.

 Přínos pro ekonomiku – předpokladem fungování konkurenceschopných trhů jsou 
informovaní zákazníci. Finanční vzdělání může přispět k finanční stabilitě, jelikož 
spotřebitelům pomáhá zvolit si vhodné produkty a služby, což snižuje podíl nesplacených 
úvěrů a hypoték a dochází k diverzifikovanějšímu, a tudíž i bezpečnějšímu spoření 
a investování. Občané, kteří získají dostatečnou zkušenost s investováním, mohou poskytnout 
kapitálovým trhům dodatečnou likviditu, která může být využita k financování malých 
podniků v EU, které hrají klíčovou úlohu při podpoře růstu a vytváření pracovních míst. 
Finanční vzdělání také spotřebitelům umožní lépe využívat možností, které nabízí jednotný 
trh.

IV. Opatření přijatá na úrovni EU

Finanční vzdělání zajišťuje celá řada různých institucí a organizací – finanční dozorčí orgány, 
finanční odvětví, agentury, jejichž úkolem je zvyšování finanční gramotnosti dospělých, 
zástupci zákazníků atd. Vnitrostátní orgány v jedenácti členských státech jsou hlavní hybnou 
silou vzdělávání v oblasti financí. Hlavním vyučovaným předmětem je teorie peněz, přičemž 
zvláštní pozornost je věnována využívání bankovního účtu. Programy zaměřené na finanční 
vzdělávání rovněž zahrnují řízení úvěrů a půjček a týkají se záležitostí jako investice, spoření, 
pojištění a řízení rizik.

Evropská komise vyvinula v oblasti finančního vzdělávání následující iniciativy: 

 Komise založila internetové stránky Dolceta nabízející spotřebitelské vzdělávání 
dospělých – internetové stránky jsou přeloženy do všech úředních jazyků EU (kromě 
rumunštiny a bulharštiny) a jsou přizpůsobeny potřebám všech vnitrostátních trhů. 
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 „Evropský deník“ – brožurka rozšiřovaná mezi středoškolské studenty, která je 
informuje o jejich spotřebitelských právech. Zahrnuje oddíl o penězích a dluhu, který 
objasňuje, jak fungují finanční orgány a finanční produkty, a varuje před nebezpečím 
nadměrného vypůjčování peněz. 

 V březnu 2007 Komise uspořádala konferenci na téma „Vzrůstající finanční 
zdatnost“ s cílem upozornit na význam poskytování vysoce kvalitního vzdělávání 
v oblasti financí a zajistit fórum pro výměnu nejlepší praxe. 

 Zelená kniha o maloobchodních finančních službách uváděla, že na podporu 
finančního vzdělávání by bylo možno učinit více.

V. Jaká opatření by měla být v budoucnosti přijata

1. Vnitrostátní vlády by měly hrát klíčovou úlohu ve finančním vzdělávání. V oblasti 
finančního vzdělávání by však měl být realizován základní vzdělávací program na úrovni EU. 
Tento program musí vytvořit společná pravidla a zásady, které lze uplatňovat ve všech 
členských státech. Tento program by rovněž měl být přizpůsoben konkrétním požadavkům 
každého členského státu a měl by být zahrnut do studijního plánu. 

2. Měl by být navržen zvláštní postup pro zlepšování finanční gramotnosti různých sociálních 
skupin – dětí na základních školách, dospívajících na středních školách, studentů na 
univerzitách, dospělých a důchodců.

3. Členské státy by měly být podněcovány, aby vytvořily síť pro finanční vzdělávání, v jejímž 
rámci bude působit vládní i nevládní odvětví, stejně jako speciálně vyškolení lektoři.

4. Evropská komise by měla povzbuzovat členské státy k zavedení zvláštní formy finančního 
vzdělávání určené konkrétně pro zákazníky, kteří již ukončili svou profesní dráhu nebo jsou 
již v důchodu. Tato záležitost má klíčový význam vzhledem k tomu, že dnešní systémy 
sociálního zabezpečení jsou koncipovány takovým způsobem, že riziko nesou občané a nikoli 
stát.

5. Evropský parlament by měl vyzvat Komisi, aby vytvořila rozpočtovou linii pro realizaci 
programů zaměřených na finanční vzdělávání na úrovni EU. Kromě toho je třeba vyhradit 
finanční zdroje pro mediální kampaně, jejichž prostřednictvím bude zvyšováno povědomí 
spotřebitelů o problémech způsobených nízkou úrovní finanční gramotnosti v EU. Posledně 
uvedené opatření by mělo být přijato co nejdříve, jelikož ve všech členských státech jsou již 
zákazníci zahlceni četnými reklamními inzeráty na „skutečně výhodné finanční obchody“, 
které mohou snadno zvábit ty, kdo nejsou dostatečně informováni.
6. Internetové stránky „Dolceta“ by měly být aktualizovány, aby informace, které poskytují, 
byly užitečnější pro každodenní život spotřebitelů. Tyto internetové stránky by rovněž měly 
být přeloženy do všech úředních jazyků EU (v současné době nejsou k dispozici v rumunštině 
a v bulharštině).
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