
O finanční gramotnosti se v posledních 
několika letech stále hodně hovoří. Existu-
je mnoho studií a průzkumů zaměřených 
na poznání finanční gramotnosti lidí. Vět-
šina z nich přináší nelichotivé výsledky. 
Jedním z mála pozitiv je, že se finanční 
vzdělávání pomalu dostává do základních 
a středních škol. Výsledkem pak je, že se 
finanční gramotnost mladých lidí v tuzem-
sku zvyšuje, i když velmi pomalu.  
 Zvýšený důraz na finanční gramotnost 
není samoúčelný. I když to nemusí tak 
vypadat, je porozumění financím a jejich 
správné řízení důležitým prvkem ochrany 
před hazardem. Rozumné řízení osobních 
financí může pomoci ochránit před neu-
váženými kroky typu půjček s vysokými 
úroky a následně z toho plynoucím chy-
cením do dluhové pasti či neuváženým 
vložením prostředků do produktů, které 
nejsou pro investora vhodné (např. z titu-
lu měnového rizika či vysoké náklado-
vosti), o nevhodném nastavení pojištění 
ani nemluvě. Výsledkem neuvážených 
kroků může být v lepším případě ztráta 
prostředků, v horším případě existenční 
problémy.   

SEBEVĚDOMÍ NECHYBÍ 
 
Člověk má, zejména pokud jde o finanční 
otázky, často vysoké sebevědomí. Kupří-
kladu v případě posledního mezinárodního 
průzkumu ING Pojišťovny byli účastníci 
nejdříve dotázáni, jak hodnotí sami sebe. 
Češi uvedli, že nejsou žádnými finančními 
experty, ale přesto se asi třetina z nich do-
mnívala, že umí s financemi pracovat a 
dvě procenta uvedla, že jsou ve financích 
velmi dobří. Ovšem ve výsledku bylo 
dobře finančně gramotných jen 21 % re-
spondentů. Pozoruhodné bylo, že 81 % 
respondentů s výsledkem svého hodnocení 
souhlasilo, jakožto s odpovídajícím popi-
sem jejich finanční gramotnosti. V tomto 
srovnání však za světem nijak nezaostává-
me. Lidé ve světě si věří více než Češi. A 
stejně tak se i přeceňují.  
  
STŘEDNÍ GENERACE ZAOSTÁVÁ 
 
Jak je vidět z grafu 1, nejhůře podle prů-
zkumu dopadli lidé ve věku 35-49 let. Te-
dy pokud budeme abstrahovat od věkové 
skupiny 65 a více let, která vzhledem k 

charakteru průzkumu (probíhal on-line) 
nemá vypovídající hodnotu. Naopak nejlé-
pe si vedli mladí lidé mezi 20 až 34 lety. 
Což by naznačovalo, že finanční vzdělává-
ní ve školách nese určité ovoce. Je však 
třeba rozlišovat mezi ekonomickým a fi-
nančním vzděláním. Ekonomické vzdělání 
totiž k finanční gramotnosti příliš nepřispí-
vá. Mezi lidmi s výborným a se špatným 
finančním vzděláním je v obou případech 
přibližně pětina lidí, kteří prošli střední 
nebo vysokou školou ekonomického za-
měření. Ukazuje se, že pouhé teoretické 
vzdělávání nestačí.  
 
FINANČNÍ REZERVA 
 
Neustálé opakování nutnosti mít finanční 
rezervu již může vypadat jako klišé. 
Nicméně jedná se o velmi důležitou část 
finanční gramotnosti. Každá domácnost 
by měla mít finanční rezervu. Ta by měla 
sloužit především ke krytí nenadálých vý-
dajů a výpadků příjmu. Obvykle se dopo-
ručuje, aby byla v takové výši, aby pokry-
la výdaje rodinného rozpočtu po dobu 3 až 
6 měsíců a měla by být pohotově dostupná 
(např. na spořicím účtu). Finanční rezervy 
mají mnoho druhů. Mohou být např. na 
zajištění v postproduktivním věku apod. 

Člověk má, zejména pokud jde o finanční otázky, často vysoké 
sebevědomí. Finanční gramotnost může pomoci ochránit před 
nenadálými negativními finančními událostmi.  

Finanční gramotnost 

chrání  
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Finanční gramotnost je schopnost rozumět 
financím. Přesněji se jedná o soubor znalostí 
a vědomostí, které umožňují jednotlivci dělat 
informovaná a efektivní rozhodnutí na základě 
toho, jak rozumí financím.  
 
Finanční vzdělanost můžeme charakterizo-
vat jako způsob, kterým spotřebitelé spravují 
své finance. Definice zahrnuje 4 úrovně fi-
nanční gramotnosti a jejich návaznost na 
motivaci a chování ohledně financí.  

Vysvětlení pojmů 

Graf 1: Finanční gramotnost dle věku Graf 2: Finanční rezerva 
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Jedná se o základní prvek ochrany před 
finančním rizikem. Jak vyplývá z grafu 2, 
bez finančních rezerv žije  čtvrtina respon-
dentů. Naopak rezervy na více než rok má 
13 % účastníků šetření. Menší než doporu-
čenou rezervu má téměř polovina účastní-
ků průzkumu.   
 
JE KDE BRÁT 
 
Součástí průzkumu byla i otázka, jak by se 
respondenti zachovali, kdyby jim poklesl 
příjem o 20 %. Tedy o hodnotu, která byla 
v mnoha případech v minulých letech (a 
možná znovu bude v příštích letech) na-
prosto reálnou. Nejvíce respondentů by 
nejelo na dovolenou (viz. graf 3) či začalo 
více šetřit energiemi, případně omezilo 
nákupy luxusního zboží. V průzkumu ne-
byla zaznamenána odpověď, že by respon-
denti přehodnotili nastavení některých 
svých produktů (např. snížili platby pojiš-
tění), čímž by měsíčně ušetřili určitě více, 
než nechozením do restaurací (kin atd.) či 
úsporou el. energie. Případně to může být 
naopak dobrou zprávou, že všechny port-
folia jsou naprosto v pořádku. Tomu se 
však nedá příliš věřit.  
 
ZNALOST PRODUKTŮ  
 
Finanční gramotnost rovněž úzce souvisí 
se znalostí produktů. Z tohoto pohledu to 
nevypadá s tuzemskými respondenty zase 
tak špatně. Průměr správně zodpověze-
ných otázek se pohybuje mezi 40 procenty 
a 67 procenty. Pravda, mohlo by to být 
mnohem lepší, ale taky horší. Zajímavostí 
je výborná znalost produktů týkající se 
spoření a investování, která dosahuje úrov-
ně téměř 90 %. Pozitivní je poměrně dobré 

procento znalostí úvěrů. To je však výraz-
ně ovlivněno charakterem průzkumu, ne-
boť se jej účastnili lidé, kteří jsou schopni 
pracovat s internetem a porovnávat pro-
dukty či se o nich dozvědět relevantní in-
formace. To u člověka, který nepracuje s 
internetem či nemá dobrého finančního 
poradce, není příliš pravděpodobné. 
 
CHCEME SE ZLEPŠOVAT, ALE ... 
 
Pozitivní je, že 90 % účastníků průzkumu 
se chce, dle svého vyjádření, v oblasti fi-
nanční gramotnosti zlepšovat. Negativem 
však je, jak už to bývá, že hledají spíše 
výmluvy než způsoby, jak to udělat. Signi-
fikantní je to při pohledu na tabulku č. 1. 
Pokud si vezmeme pouze Českou republi-
ku, největší procento získala „výmluva“ 
nemám na to čas. Lidé věnují, mnoha času 
denně vydělávaní peněz. Ale nejsou 
ochotni, „protože nemají čas“, věnovat pár 

hodin týdně jejich správnému spravování. 
Ovšem na množství „daleko důležitějších 
věcí“ jako je sledování TV apod. mají ča-
su dost. V dalších odpovědích se odráží 
strach a nedostatek sebejistoty při spravo-
vání financí. Zhruba čtvrtina respondentů 
své rozhodnutí zlepšit se v oblasti finanční 
gramotnosti neustále odkládá, 23 % re-
spondentů neví, kde má začít a 17 % z 
nich tvrdí, že je to příliš komplikované. 
Alarmující je, že 18 % účastníků průzku-
mu vlastně finanční gramotnost až tak 
moc nezajímá.  
 Zde se otevírá prostor pro kvalitního 
finančního poradce. Lidé, kteří neví kde 
začít, či se jim problematika finančního 
trhu zdá komplikovaná, určitě ocení po-
moc od dobrého finančního poradce. Urči-
tě by si našli čas na setkání s ním a neustá-
le by jej neodkládali, jak to činí při proce-
su „sebevzdělávání“. ■ 

Igor Polanský 
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Svět 27 % 26 % 24 % 22 % 18 % 9 %

Korea 43 % 36 % 19 % 39 % 42 % 3 %

Japonsko 33 % 27 % 23 % 17 % 41 % 7 %

Mexiko 31 % 19 % 5 % 44 % 6 % 2 %

Indie 30 % 34 % 24 % 39 % 18 % 6 %

USA 29 % 23 % 17 % 18 % 13 % 8 %

Španělsko 25 % 23 % 16 % 19 % 12 % 9 %

Rumunsko 23 % 23 % 39 % 19 % 9 % 9 %

Česká republika 23 % 26 % 36 % 10 % 17 % 18 %

Slovenská republika 23 % 23 % 48 % 10 % 14 % 14 %

Polsko 22 % 36 % 25 % 15 % 13 % 7 %

Belgie 18 % 16 % 21 % 13 % 17 % 14 %

Holandsko 13 % 22 % 12 % 5 % 12 % 20 %
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Tabulka 1: Důvody, proč se lidé nezlepšují ve finanční gramotnosti 
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Graf 4: Znalost produktů 
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Graf 3: Co by Češi dělali při nenadálých událostech 


