
   
 

 

Tisková zpráva 

V Česku proběhl online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti 
dětí 

14. dubna 2021 – Letošní celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD) Global Money Week (GMW) je za námi. Česká republika se do ní zapojila společně se 174 
jinými zeměmi. Týden finančního vzdělávání se letos uskutečnil i navzdory pokračující pandemii 
nemoci Covid-19 a virtuálně přivítal více než 18 000 účastníků. Dlouhodobým posláním GMW je 
bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost, inspirovat k podnikání a šířit osvětu v 
oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Národním koordinátorem této akce je v České 
republice Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR. 

Letos proběhla akce poprvé kompletně digitálně a měla podtitul: „Take care of yourself, take care 
of your money“ („Pečuj o sebe i  o své peníze“). Atraktivnost programu letos podtrhly oblíbené online 
soutěže a hry, jako je turnaj „FinGRplay“,  krajská kola „Soutěže Finanční gramotnost“ či „Rozpočti si 
to!“. Online běžely také známé vzdělávací programy některých finančních institucí, jako je například 
„Abeceda peněz“ (Česká spořitelna), „Finanční a digitální vzdělávání Filip“ (ČSOB), „NEZkreslená věda“ 
(Komerční banka) a další. 

Mezi vyhledávaná on-line setkání letošního GMW patřily webináře s podnikateli Šárkou Zídkovou, 
Tomášem Korostenským a Janou Merunkovou, které oslovily stovky studentů, zástupce z řad dětských 
domovů, pedagogů a širokou veřejnost. Cílem webinářů bylo sdílení podnikatelských příběhů o tom, 
jak se dnes úspěšní podnikatelé ke svému businessu dostali a jakými slastmi i útrapami si při podnikání 
prošli. Pro mnohé účastníky byly webináře zajímavou inspirací, motivací a možností získat nový pohled 
na to, jak může v dnešní době podnikání a podnikavost vůbec vypadat. 

GMW se letos věnoval především následujícím otázkám: jak na rodinný rozpočet, jak tvořit úspory v 
této nejisté době, na co si dát pozor u úvěrů, jaká je správná prevence zadlužení, jak vybrat pro starší 
děti ten správný finanční produkt, jak správně řídit rodinné finance, jak se vyhnout exekucím, jaké jsou 
možnosti investic a zhodnocení peněz atd.  

Global Money Week 2021 vyvrcholil 31. března odbornou konferencí, která proběhla v online režimu. 
Moderace se ujaly organizátorky Jana Merunková za yourchance a Marta Gellová za EFPA ČR. Akce 
proběhla pod záštitou Ministerstva financí, České národní banky a Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Úvodem akce poděkovala ministryně financí Alena Schillerová za organizaci celého 
týdne a za aktivní účast všech, kteří se do programu letošního netradičního ročníku zapojili. Vyzdvihla 
také potřebu pracovat na rozvoji našich finančních znalostí a dovedností. 

„Orientace v problematice peněz a rodinných financích se v době pandemie stává o to důležitější 
občanskou dovedností. Schopnost předvídat budoucí finanční rizika a správně se rozhodovat při 
sjednávání finančních služeb nám velmi usnadní projít těžkými časy s menšími šrámy a v lepších časech 
se mít o to lépe. Finanční vzdělávání přitom není něco, co začíná nebo končí školní docházkou. Je to 
skutečně celoživotní proces,“ zdůraznila ministryně financí Alena Schillerová. 

Aleš Michl, člen bankovní rady ČNB, seznámil účastníky s podstránkou www.cnb.cz/feg, na které jsou 
k dispozici vzdělávací materiály ČNB k finanční i ekonomické gramotnosti vhodné i pro distanční výuku. 
Poznamenal, že by chtěl ve veřejnosti vzbudit zájem nejen o ekonomii a úkoly, které ČNB ze zákona 
plní, ale také o to, jak přemýšlet o osobních financích. „Rád bych ještě více ČNB otevřel veřejnosti, aby  

 



   
 

 

lidé poznali, co děláme, a porozuměli naší politice. Osobně budu jezdit po školách a podporovat 
finanční a ekonomickou gramotnost,“ přislíbil.  

Více jak padesát účastníků konference diskutovalo o možných nových přístupech k výuce finanční 
gramotnosti, které prezentovali zástupci významných finančních institucí (Komerční banka, Česká 
spořitelna, NN, ČSOB, ING Bank) a pedagogů (Jana Doležalová, učitelka matematiky na ZŠ Vimperk, 
Martin Svoboda, učitel ekonomických předmětů na Střední škole technické a ekonomické Brno). 

Součástí konference byly i ukázky kreativních příspěvků dětí a studentů na téma „Jak bychom se chtěli 
učit finanční gramotnost u nás ve škole“, jež se účastnily krajských kol Soutěže finanční gramotnosti. 

O způsobech práce s dětmi v oblasti finančního vzdělávání pohovořila závěrem události také Alena 
Novotná, ředitelka dětského domova v Ústí nad Labem. Příspěvek Kateřiny Lichtenberkové, expertky 
v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti se věnoval  tématu domácích rozpočtů a 
hospodaření v době krize a tomu, jak může pokračující pandemie ovlivnit a změnit finanční situaci 
rodin i jednotlivců do dalších let. Kateřina nastínila cesty, jak tuto složitou dobu finančně zvládnout a 
rozvíjet při tom ještě vlastní podnikavost. 

 
O Global Money Week  (více zde) 
GMW probíhá ve 175 zemích světa v týdnu od 22. 3. do 28. 3. 2021. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí České republiky, 
organizátory této prestižní iniciativy jsou pak yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti 
a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich 
získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní 
myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním 
službám. 
 
O yourchance o.p.s. – sledujte nás na sociálních sítích: Facebook yourchance, Facebook FGD, LinkedIn, Twitter  
yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků 
základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především 
na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy 
zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou 
pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti 
Finanční gramotnost do škol a Začni správně.  
 
O EFPA Česká republika  - sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter 
Evropská asociace finančního plánování Česká republika (EFPA ČR) je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti 
v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást 
EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí 
evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho 
dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její revize. Více o aktivitách EFPA ČR na 
webu www.efpa.cz. 
 
Kontakt pro média:  
Mgr. Renata Majvaldová, PR manažerka yourchance, e-mail: media@yourchance.cz, tel.: +420 731 468 857 
Mgr. Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR, email: marta.gellova@efpa.cz, tel: +420 774 737 101 
 
 


