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Institut pro finanční poradenství
 

jsmejsme úspěšným manažerem a odborným řešitelem projektů finanční gramotnosti. Finančním poradcům pomáháme 
poznávat svět financí a investičních produktů s cílem udržovat dlouhodobý a oboustranně výhodný vztah s klienty. Firma 
vznikla transformací společnosti CCB Training, která se od počátku devadesátých let specializovala na vzdělávání 
manažerů. Svoji nynější produkci staví na zkušenosti autorského tandemu ze světa financí a komunikace. Vydala dvě 
publikace o investicích v době krize a zajištění na penzi. Nabízí řadu školení, její manažeři jsou dlouhodobě aktivní v 
oblasti finančního vzdělávání a publikují v médiích na témata spojená se světem investic a osobními financemi.

DnešníDnešní svět finančního poradenství ukazuje, jak důležité je, aby lidé získávali základní návyky - pokud jde o řízení 
vlastních financí - již ve škole. Jedině tak se mohou vyhnout úskalím v podobě nebezpečných půjček, absence úspor apod. 
Jedině tak budou ochráněni před tím, aby se stali oběťmi neseriózních prodejců a finančních predátorů. Na vyšší úrovni 
finančního vzdělání občanů této země vydělají všichni kromě těch, kteří chtějí něčí nevědomosti či nouze zneužít. 
Doufejme, že k tomu přispěje i naše investiční hra, ve které se hovoří nejen o výnosu (což rád slyší každý investiční 
manažer), ale též o riziku (kterého by si měl všímat každý dospělý člověk).

Ing. Ing. Eva Filipová, jednatelka společnosti

Edifice Construction & Consulting 
 
jsmejsme předním poskytovatelem konzultačních služeb v oblasti investování a managementu zejména investic v realitním 
sektoru a v tomto oboru úspěšně působíme již 10 let. V našem podnikání při jednání s investory a zástupci municipalit si 
každý den uvědomujeme, jak důležitý je odpovědný přístup k financím vynaloženým do investice jak ze soukromých tak 
z veřejných rozpočtů. Věříme proto, že odpovědnost k osobním financím a správné nakládání s nimi přímo souvisí s 
kvalitou našeho života. A uvědomujeme si, že elementární rozhodnutí jedince z oblastní finanční gramotnosti může mít 
zásadní dopad na celé rodiny a jejich nejbližší. 

PokládámePokládáme proto za velmi důležité zvyšovat v rodinách i ve škole finanční gramotnost dětí. A to hravou formou, s 
možností úspěchů i povolených omylů. V okamžiku, kdy se zanedlouho začnou částečně nebo úplně samy rozhodovat, 
jak nakládat se svými prostředky. Naší firmě, jejíž projektoví manažeři mají v průměru dva a více potomků, dělá velké 
potěšení, že se společně s erudovanými partnery v oblasti finančního vzdělávání může podílet na tomto výjimečném 
projektu. Přibližujeme v něm svět financí a investic dětem hravou formou. A pomáháme jim tak nahlédnout do 
praktických oblastí, které by jim jinak, mnohdy až do dospělosti, zůstávaly skryty

PROFIL ŘEŠITELŮ

Finanční gramotnost neboli znalost a dovednost umožňující porozumět financím a správně s nimi zacházet je v ČR mezi žáky základních škol 
na nedostatečné úrovni. Když v roce 2013 vzdělávací organizace Generation Europe provedla průzkum mezi 996 žáky 9. tříd ze 46 základních 
škol z celé ČR, dosáhla průměrná úspěšnost testu mapujícího finanční gramotnost žáků 9. tříd základních škol 57 %. Největší problémy přitom 
dělaly žákům otázky týkající se finančních produktů.1  

JednouJednou z příčin je, že pouze třetina dotazovaných žáků čerpá své vědomosti z oblasti finanční gramotnosti ve škole, což je způsobeno zejména 
nedostatečnými zkušenostmi učitelů s touto vzdělávací oblastí. Učitelům podle našich zjištění také jim chybí praktické výukové nástroje, pomocí 
kterých by se žáci naučili orientovat ve složitém finančním světě.

  Projekt Investování hrou jsme proto sestavili tak, aby děti naučil vše o investování, podílových fondech a burze pomocí zábavné hry. 
Vzdělávání probíhá prostřednictvím jednoduché simulace fungování fiktivní firmy - investiční společnosti a vývoje jednoho jejího podílového 
fondu v několika obdobích. Žáci zúčastněných škol tvoří týmy, které mezi sebou soutěží formou zábavné hry. Na jejím základě pochopí, jak 
funguje investování, kam mohou lidé a podílové fondy na burze investovat a jak se vyvíjí hodnota investovaného majetku. Porozumí podstatě 
osobních investic, základním investičním produktům a jednoduchým investičním strategiím. Seznámí
sese s rozdílem co je spoření, co je dlouhodobé investování a co jsou pravidelné investice. Pochopí, co jsou investiční rizika a jak mohou ovlivnit 
hodnotu úspor. Věříme, že nové znalosti a nabyté zkušenosti pomohou formovat úvahy žáků ale i učitelů o penězích a finančním světě.
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