


 

 

Finanční vzdělávání 
jeden z klíčových cílů  

Aliance proti dluhům  

 

Radek Jiránek  

 
zástupce ředitelky 

odbor prevence kriminality  

Ministerstvo vnitra ČR  



• Aliance proti dluhům – vznikla v květnu 2011  

• zakladatelé - Probační a mediační služba ČR,   

  odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR,     

  Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. nyní  

  pod názvem Rubikon centrum, o.s.  

• subjektivita - odborná aliance, volné sdružení  

  odborníků a angažovaných subjektů, právnických    

  i fyzických osob  
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Cíl  

• předcházet a minimalizovat rizika předlužování pro 
osoby v obtížené sociálně-ekonomické situaci včetně 
pachatelů protiprávní činnosti a působit tak preventivně 
proti jejich recidivě 

Způsob dosažení cílů  

• v rámci široké odborné platformy analyzovat nejvážnější 
rizika a problémy spojené s předlužeností  

• navrhovat možnosti jejich minimalizace a řešení 

• spojovat poznatky širokého okruhu odborníků  

• postupovat komplexně, systematiky, s důrazem na trvalé 
a udržitelné efekty, ovlivňovat legislativu i implementační 
praxi  

• pilotovat inovativní návrhy a zajistit celorepubliková 
standardizovaná řešení  
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Členové aliance = zástupci 20 organizací  

• zakladatelé  

• ústřední správní úřady – Ministerstvo spravedlnosti, 
Ministerstvo financí, Generální ředitelství vězeňské 
služby ČR,  

• státní instituce a veřejná správa – Pražská správa 
sociálního zabezpečení, Rada vlády pro záležitosti 
romské menšiny, Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, 
Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad veřejného 
ochránce práv  

• zákonodárci – poslankyně TOP 09 

• nestátní neziskové organizace a podnikatelské subjekty 

• příznivci a účastníci akcí  
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Způsob práce aliance  

• základní prohlášení aliance a 10 konkrétních 

dílčích cílů  

• dílčí cíle rozděleny do 4 tématických okruhů – 

vytvoření 4 pracovních skupin - pořádání 

tématických diskusních kulatých stolů.  

• popis problému, navrhování řešení, hledání 

způsobu řešení a partnerů, samotná akce, 

vyhodnocení úspěšnosti, nové návrhy  
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Tématické okruhy 

1) Finanční vzdělávání a poradenství  

2) Spotřebitelské úvěry  

• přiměřenost smluvních pokut, využívání bianco směnek, bezplatná 
právní pomoc dlužníkům, státem garantovaný registr dlužníků, 
využívání rozhodčích doložek a praxe rozhodců po novele zákona     
o rozhodčím řízení, činnosti finančního arbitra (projekt MF),  

3) Programy oddlužení  

• alternativní způsoby oddlužení v případech, kdy nelze využít osobní 
bankrot, vytvoření sanačního fondu a hledání zdrojů jeho financování, 
oddlužení formou úpadku pro osoby samostatně výdělečně činné, 
zákonná úprava oddlužení manželů  

4) Vymáhání pohledávek  

• výhodnost dobrovolné úhrady dluhu, doručení informací dlužníkovi 
před zahájením soudního řízení, náklady řízení (nalézací či exekuční) 
vysoce převyšují vymáhanou částku, slučování exekučních řízení 
v případě totožných účastníků a povahou totožných pohledávek 
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Finanční vzdělávání – priority 

A) finanční vzdělávání dětí a mládeže – gesce 

MŠMT a MF 

B) finanční negramotnost až naivita veřejnosti   

• mediální aktivity – sporná efektivita, dopad, 

účinek  

• vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím 

zaměstnavatelů – dobrá praxe nestátních 

neziskových organizací a odborových svazů – 

využití evropských fondů 2014+   
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Finanční vzdělávání – priority 

C) nízká míra vzdělání a informovanosti profesionálů  

• projektové aktivity  
– vytvořit celostátní vzdělávací projekty zvyšující finanční 

gramotnost pracovníků územní veřejné správy a Úřadu práce – 
využití evropských fondů 2014+     

– dobrá praxe ve vzdělávání profesionálů – Probační a mediační 
služba ČR, Vězeňská služba ČR, grantové projekty a dílčí 
aktivity neziskového sektoru  

• legislativní opatření  
– do zákona o sociálních službách nebo do tvořícího se profesního 

zákona (gesce MPSV) doplnit povinnost pro sociálního 
pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách absolvovat 
vzdělávací kurz zvyšující jeho finanční gramotnost  

– vytvořit a ukotvit standard lektora finanční gramotnosti – zajištění 
jednotného minimálního standardu pro oblast finančního 
vzdělávání  
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Vize 2014 + 

 
• Materiál „Dohoda o partnerství pro programové 

období 2014 až 2020 - Vymezení programů a 
další postup při přípravě ČR pro efektivní 
čerpání fondů Společného strategického rámce“ 
= 8 tématických okruhů   

• zvýšení úrovně finanční gramotnosti dospělých 
občanů i profesionálů = minimálně 3 okruhy 
– Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 

– Podpora začleňování, boje s chudobou a systém 
péče o zdraví 

– Zvýšení konkurenceschopnosti podniků a ekonomiky 
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Děkuji za pozornost.  

 

Mgr. Radek Jiránek  
zástupce ředitelky odboru prevence kriminality  

Ministerstva vnitra ČR 

tel.: 974 833 797 

e-mail: radek.jiranek@mvcr.cz   

   


