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ZPRÁVA PRO MÉDIA 

V letošní Ekonomické olympiádě soutěží 
rekordních 15 000 žáků 

20.12.2018 
 

• Letošního ročníku celonárodní Ekonomické olympiády se účastní rekordních 15 000 
žáků ze čtvrtiny středních škol z celé ČR. 

• Soutěž ve znalostech o ekonomice a financích, konaná pod záštitou viceguvernéra 
České národní banky, vyvrcholí celostátním finále v květnu 2019 v prostorách ČNB. 

Rekordních 15 000 žáků z 337 přihlášených škol se zapojilo do letošního třetího 
ročníku Ekonomické olympiády, která je největší celostátní soutěží ve znalostech z 
ekonomie a z financí pro středoškoláky v Česku. To je více než trojnásobek počtu 
účastníků školních kol premiérového ročníku před dvěma lety. Větší povědomí o 
základních ekonomických a finančních otázkách tak díky olympiádě získávají žáci již ze 
čtvrtiny všech typů středních škol z celé České republiky. Soutěž, nad níž letos převzal 
záštitu viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký, vyvrcholí celonárodním finále 
v květnu 2019. Ti nejúspěšnější pak poměří své ekonomické znalosti s nejlepšími účastníky 
ze Slovenska a Maďarska v mezinárodním finále v září 2019 v Praze. 
 

Ekonomická olympiáda od premiérového ročníku 2016-2017, kdy vstoupila jako nováček 
na pole etablovaných středoškolských olympiád, získává každým rokem víc a víc příznivců mezi 
žáky i učiteli.  

Do prvního ročníku se přihlásilo 100 škol a zapojilo více než 4 000 žáků ze všech typů 
středních škol (gymnázia, střední odborné školy, obchodní akademie a obchodní lycea).  

Ohlasy na první ročník byly velmi pozitivní, jelikož soutěž, která prověřuje ekonomické 
znalosti, chyběla nejen žákům středních škol, ale také učitelům. Ve druhém ročníku usilovalo o 
postup do finále 230 škol a díky plošnému on-line testování soutěžilo více než 10 000 žáků.  

Do letošního třetího ročníku se přihlásilo celkem 337 škol a počet soutěžících ve školních 
kolech dosáhl 15 000 žáků. Celkem se v letošním ročníku podařilo zapojit 25 % škol z celé ČR. V 
některých krajích se Ekonomické olympiády účastnilo více než 30 % škol v daném kraji. Nejvíce 
žáků otestovalo své znalosti ve Středočeském, Ústeckém a Zlínském kraji. 

Na školní kola Ekonomické olympiády navážou koncem ledna a začátkem února krajská 
kola, jejichž výsledky budou vyhlášeny na konci února 2019. Celonárodní finále, do kterého 
postoupí studenti s nejlepšími výsledky z krajských kol, se uskuteční v květnu 2019, a to nyní již 
tradičně v reprezentativních prostorách pražského ústředí České národní banky.  

Novinkou bude v příštím roce mezinárodní finále, které poskytne jedinečnou příležitost k 
poměření ekonomické znalostí finalistů z ČR, Slovenska a Maďarska. Zatímco v Maďarsku se 
Ekonomická olympiáda letos uskutečnila premiérově, do druhého ročníku na Slovensku se 
přihlásilo již více než 180 škol. Mezinárodní finále se bude konat v září 2019 v Praze.  
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O Ekonomické olympiádě 
Ekonomická olympiáda je unikátním projektem, jejímž cílem je zvyšovat povědomí a 

znalosti středoškoláků o ekonomice a financích a vyhledávat nejnadějnější budoucí ekonomy. 
Soutěž pořádá a odborně garantuje nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání z.ú. 
(INEV). Správní rada institutu se skládá z ekonomů z České národní banky a Vysoké školy 
ekonomické. Ekonomická olympiáda má k dispozici vysoce kvalifikované odborníky (autory úloh, 
lektory, konzultanty a organizační pracovníky) převážně z řad pedagogů, vědeckých pracovníků. 
odborníků z praxe a vysokoškolských studentů.  

 
 

 
 
 
Kontakt pro média: 
 
Marek Petruš 
 
tel: +420 736 524 613 
email: petrus@inev.cz 
 


