Finanční gramotnost 2012
10. května 2012 / 9:00 / Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4

Program akce
8:30 - 9:00
9:00 - 9:10

Registrace účastníků
Oﬁciální zahájení - úvodní slovo
Dalibor Z. Chvátal - Internet Info

9:15 - 9:35

Jak se vyhnout dluhové spirále a osobnímu bankrotu?
Pavel Voříšek - Česká spořitelna
Stále více lidí končí v osobním bankrotu nebo v rukou lichvářů. Důvodem je dluhová past - neřešitelná ﬁnanční situace. Jak
taková situace vzniká? Hrozí všem nebo jen někomu? Jak se vyhnout dluhové spirále a hrozícímu osobnímu bankrotu a jak
si správně zvolit úvěrový produkt?

9:40 - 10:05

Podepsat můžeš, přečíst musíš – co v osnovách chybí a co nás „draze“ musí naučit
“trh“
David Šmejkal - Poradna při ﬁnanční tísni
Zatím řídké projekty metodické podpory výuky a pomůcek by měly stavět na poznatcích z praxe a měly by být evaluovány
nezávislou autoritou. Finanční vzdělávání dospělých je možné jen působením v uzlových bodech, kde se střetává vlastní
zkušenost posílená motivací ke změně s odbornou radou a kvaliﬁkovaným, nezávislým a nestranným vedením.

10:10 - 10:30

Rozhovor: Konkrétní svědectví - Předlužení na vlastní kůži
"Paní Martina"
I člověk se smyslem pro zodpovědnost se může dostat do situace, kdy už nezvládne hradit své závazky. Následují
upomínky, telefonáty na mobil, k zaměstnavateli, takřka nepřetržitý tlak na splnění povinností. Nejprve vám připadá, že
jste nejhorší na světě, po nějaké době je vám už všechno jedno. Co dlužník prožívá, jaká je jeho psychika a co se okolo něj
děje? Poslechněte si svědectví paní Martiny, která si toto prožila na vlastní kůži.

10:35 - 10:55

Coﬀee break

11:00 - 11:20

Navigátor bezpečného úvěru jako bič na úvěrové predátory?
Petr Teplý - EEIP, a.s.
• Racionalita zadlužování vs. Uroboros
• Zodpovědné úvěrování = férová hra dlužníka i věřitele
• Bezpečný věřitel vs. predátor
• Výsledky projektu Navigátor bezpečného úvěru

11:25 - 11:40

Průzkum ﬁnanční gramotnosti
Petra Průšová - Millward Brown Czech Republic, s.r.o.
Zájem lidí o ﬁnanční osvětu je malý, jak aktuálně ukázal výzkum Millward Brown pro Českou spořitelnu. Přesto se dají najít
způsoby, jak českou populaci v oblasti ﬁnancí vzdělávat. Jde jen o to, zvolit vhodná témata a poskytnout je na těch
správných místech.

11:45 - 12:00

Finanční vzdělávání ve školách
Daniel Kozák - Česká spořitelna
Stávající situace ﬁnančního vzdělávání v českých školách je poměrně nesourodá. Implementace ﬁnančního vzdělávání do
výuky je v současnosti pokročilejší na středních školách. Z řady společenských výzkumů přitom vyplývá, že nejpotřebnější
je z hlediska co nejširšího oslovení populace už ve výuce na základních školách.
Nový výukový program Dnešní ﬁnanční svět je významným příspěvkem ke koncepční implementaci ﬁnančního vzdělávání
do systému výuky v základních a středních školách v ČR. Ve školním roce 2011/2012 především prostřednictvím
metodicko-didaktické části pro vyučující. Ve školním roce 2012/2013 pak ve formě moderních učebnic atlasového typu pro
základní školy a pro střední školy vždy v kombinaci tištěné digitální verze s internetovou podporou.
Výukový program Dnešní ﬁnanční svět napomáhá i v odborných debatách o proporčním časovém a oborovém začleňování
ﬁnančních a ekonomických témat do praktické výuky a v neposlední řadě i v základní orientaci tohoto druhu vzdělání pro
praktický život.

12:05 - 13:00

Oběd

13:00 - 13:25

Vývoj ﬁnančních trhů v Evropě v kontextu ﬁnanční krize
Petr Zahradník - Česká spořitelna
Dražší máslo nebo pohonné hmoty nemusejí být jen důsledkem vyšších českých daní. Na běžné výdaje domácností mají
vliv i světové ﬁnanční trhy. Všichni jsme totiž spojeni do jedné globální pavoučí ﬁnanční sítě. Jak jsme na tom se znalostmi
ﬁnančího trhu a jak další evropské národy? A jak se v tom všem můžeme vyznat?

13:30 - 14:20

Panelová diskuze: Dluhy a jejich následky
Kamil Kavka, M. B. A. Finance
Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město
David Šmejkal, Poradna při ﬁnanční tísni

14:25 - 14:45

Coﬀee break

14:50 - 15:10

Nejčastější chyby a ﬁnty ve spotřebitelských smlouvách
Miloš Borovička - dTest, o.p.s.
Smlouva, všeobecné obchodní podmínky, předsmluvní informace, reklama, co všechno musíme přečíst, abychom
pochopili obsah úvěrové smlouvy? Informací máme buďto málo, nebo moc a správná orientace je nesnadná. Ukážeme si
nejčastější chyby v dokumentaci , ﬁnty věřitelů a zprostředkovatelů, se kterými se potýká náš spotřebitel.

15:15 - 15:35

Jak si vybudovat úvěrovou historii a úvěrovou budoucnost?
Jiří Rajl - CRIF - Czech Credit Bureau
Drobná opomenutí a ležérní přístup ke každodenním ﬁnančním závazkům může během let vytvořit zbytečné překážky
např. při získání úvěru a bydlení. Úvěrové registry hlídají nejen záporné, ale i kladné chování klientů. Jeké jsou nejčastější
chyby, jak napravit a jak nevytvořit nagativní záznam v registru?
Registry klientských informací
- jak registry fungují
- úvěrová zpráva
- využití dat z registrů ﬁnančními institucemi
Odpovědné zadlužování
- desatero odpovědného zadlužování
- právní úprava a přístup ﬁnančních institucí

15:40 - 16:00

Morálně-etický pohled na ﬁnanční gramotnost
Patrik Nacher - Digitaiment
Možná už víme, co je to RPSN, kreditní karta nebo úrok, jenže peníze se takřka stávají alfou a omegou. Lidé jsou schopni
zradit kamaráda, protože potřebují něco prodat, nebo obelstít vlastni rodiče, aby získali nějaký ﬁnanční bonus nebo
půjčku. Kde jsou morální a etické hranice odpovědného chování a jak je najít?

