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Na začátek trochu statistiky… 

 1,02 milionů (tj. 9.7%) Čechů žije pod hranicí chudoby  

(pozn. Příjmová chudoba je, pokud člověk nemá ani 60% mediánu příjmů. V roce 2016 to je 10.691,-- Kč) 

 1,3 biliónu Kč si lidé půjčili v roce 2016 od bank 

 4,5 miliónu exekucí je vedeno proti 834 tisícům dlužníků 

 228 tisíc exekucí pro 68 tisícům právnických osob 

 4 a více exekucí má přes 400 tis. Čechů 

 Celkem vymáhaný dluh v exekucích v roce 2016 325 mld. Kč. 

 55 bodů ze 100 mají Češi bodové ohodnocení finanční gramotnosti, 
které měřila ČBA. Rok předtím bylo naměřeno 54 bodů ze 100. Neúspěch ve 
výuce je přikládán přiliš odborným informacím. 

 



Finanční vzdělání jako prevence před 

neúměrným zadlužováním 

“Neřešme důsledky, ale hledejme příčiny.” mh 

Výchozí stav: 

- Finanční sektor hlásí nadstandardní zisky. 

- Obchodní sítě jsou motivovány provizemi. 

- Školení obchodníků zacíleno na obchodní dovednosti a psychologii 
prodeje. 

 Co jsme doposud udělali: Regulace volného podnikání - prosinec 
2016 úprava zákona:  o pojišťovnictví a změny v odměňování 
obchodních sítí u IŽP, o spotřebitelském úvěru. 

 Co je příčinou: FINANČNÍ NEGRAMOTNOST  



 Výuka finanční gramotnosti 

jednoduchou a srozumitelnou 

formou. 

 VŘSR finanční gramotnosti aneb 

Jak peníze Vydělat, Řídit, Spravovat 

a Rozmnožovat 

 Minimum teorie – maximum praxe 

(návrat k zdravému selskému 

rozumu) 



Projekt Kuřátko Pípo radí dětem 
 

 NEVINNÍ DLUŽNÍCI 

Stále více rodin v ČR se bezvýchodně zadlužuje. 
Kontinuálně rostoucí nabídka trhu podporovaná masivní 
reklamou typu „tohle musíte mít“ vede k impulzivnímu 
uspokojování tužeb a žádostí bez zvážení následků. Děti 
v těchto rodinách se tak stávají nevinnými oběťmi 
nejen nesprávného ekonomického chování své rodiny, 
ale celého systému.   

 NAUČENÉ UTRÁCENÍ   

Behaviorální ekonomie dokazuje, že způsob nakládání 
s penězi, ať už v makroekonomii nebo v hospodaření 
domácností a jednotlivců je naučeným chováním, tedy 
(ne)dovedností získanou. Základní postoje ke světu, 
druhým lidem, ale i k penězům se vytvářejí do 6 let 
věku dítěte. Co jsou to peníze, k čemu slouží a jak 
s nimi nakládat se tedy dětí učí primárně od svých 
rodičů a rodinných příslušníků. Proto se dobré i 
chybné vzorce chování nakládání s penězi kopírují do 
celých generací. Spořivá rodina bude pravděpodobně 
vychovávat své děti ke spořivosti a rozumnému 
utrácení, rodiny (či celé rody), zvyklé utrácet „na 
doraz“, toto chování bezpečně předají svým 
potomkům.  

 

 

 Pípo platí – oblast PENÍZE 

 Pípo na trhu – oblast TRHY 

 Pípo hospodaří – oblast HOSPODAŘENÍ 
DOMÁCTNOSTI 

 Pípo je bohatý – oblast INVESTIC 

 Pípo dlužníkem – oblast DLUHŮ 

 Pípo pracuje – oblast PŘÍJMŮ 

 

www.kuratkopipo.cz 

 

 



 
Na podporu finanční gramotnosti a zmírňování chudoby. 
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