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ZPRÁVA PRO MÉDIA 

Ekonomická olympiáda: Vítězem prvního 

mezinárodního finále se stal Jakub Kučerák ze 

Slovenska 

10.9.2019 

 

 

• Vítězem I. ročníku mezinárodního finále Ekonomické olympiády je Jakub Kučerák, 

letošní absolvent Gymnázia Jura Hronca na Slovensku 

 

• Ekonomická olympiáda je největší soutěž v ekonomii a financích 

pro středoškoláky v České republice, v loňském roce expandovala i na Slovensko 

a letos nově také do Maďarska 

 

• Pozvánku na mezinárodní finále obdrželo 15 studentů, z každé země právě pět 

nejlepších 

 

Jakub Kučerák z Gymnázia Jura Hronca, Slovensko, se stal vítězem I. ročníku 

mezinárodního finále Ekonomické olympiády. Mezinárodní finále se uskutečnilo 

v prostorách České národní banky v Praze a mohlo se uskutečnit díky přispění Visegrad 

Fundu. Soutěžící byli podrobeni písemnému i ústnímu testování, v obou částech byl 

kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry 

na základě znalosti ekonomických pojmů a principů. Celá akce (včetně testování) 

probíhala v anglickém jazyce. 

„Já si velmi užívám, že jsme mohli přijet zadarmo do Prahy, mít velmi pěkný hotel a 

hlavně přijít do centrální banky, která vypadá jako velmi honosná budova plná historie. Podařilo 

se mi vyhrát, takže jsem velmi spokojený s dnešním dnem. Otázky byly podle mého názoru velmi 

dobře strukturované, bylo tam mnohem více argumentace o reálném světě, než o teorii. Takže já 

jsem opravdu velmi spokojený, jak to celé probíhalo,“ komentuje průběh celého dne Jakub 

Kučerák, který letos nastupuje na University of Warwick ve Velké Británii.  

Na druhém místě skončil Šimon Pekar, student Bilingválného gymnázia Milana Hodžu 

na Slovensku. Třetí se umístil Jan Pytela, čerstvý absolvent Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. 

Vítěz národního kola Ekonomické olympiády, Pavel Králík, se umístil těsně za stupni vítězů, na 

čtvrtém místě. Další účastník z České republiky, Emil Javůrek, se pak umístil na místě sedmém. 

Poslední z českých studentů, Martin Neumann, obsadil místo jedenácté. 

„Šlo o první ročník mezinárodního finále Ekonomické olympiády, který jsme si již dlouhou 

dobu přáli zorganizovat. Poté, co se do Ekonomické olympiády letos poprvé zapojilo také 
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Maďarsko, věděli jsme, že přišel čas posunout naše národní Ekonomické olympiády i na onu 

mezinárodní úroveň,“ říká Martina Bacíková, ředitelka Institutu ekonomického vzdělávání  

a zakladatelka Ekonomické olympiády. „Finále bylo úžasné, všichni účastníci se během akce 

poznali a je to celé příslibem budoucí mezinárodní spolupráce v ještě zajímavějším rozsahu,“ 

dodává. 

 

O Ekonomické olympiádě  

 

Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z 

financí pro středoškoláky v Česku a na Slovensku. Nově se soutěže účastní také studenti 

z Maďarska. Cílem tohoto unikátního projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a 

znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích a vyhledávat nadějné budoucí 

ekonomy. 

V loňském ročníku se soutěže zúčastnilo přes 15 000 studentů z 337 škol napříč Českou 

republikou. Na Slovensku se II. ročníku soutěže zúčastnilo téměř 5 500 studentů.  

Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková 

organizace Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV), která vytváří zázemí pro studium a 

výuku ekonomie a financí na středních školách, a tak přispívá ke zvýšení celkové ekonomické 

a finanční gramotnosti ve společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pro média: 

 

Kristýna Kocmanová 

PR manažer INEV 

tel: +420 775 695 955 

email: kocmanova@inev.cz 

 

Martina Bacíková 

Ředitelka INEV a Ekonomické olympiády 

tel: +420 731 826 750 

email: bacikova@inev.cz 
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