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ZPRÁVA PRO MÉDIA 

Ekonomická olympiáda: Zúčastnilo se 19 tisíc 
studentů, máme výsledky 

19.12.2019 
 

 
 

• Známe postupující z školních kol Ekonomické olympiády 
 

• Do školních kol se zapojilo téměř 400 škol 
 

• Z každé školy postupuje minimálně 1 a maximálně 5 studentů do krajského 
kola 
 

Školní kola probíhala po dobu 14 dnů na samotných středních školách.  Do 

školních kol se zapojilo rekordních 396 škol z celé České republiky, což je přibližně 

třetina všech středních škol v ČR (31 %). Je to o 59 škol více než v předchozím ročníku, 

což dokazuje vzrůstající oblíbenost Ekonomické olympiády jak u učitelů, tak  

u středoškoláků. Studenti mohli získat až 25 bodů, nejlepší dosažený výsledek byl 24 

bodů a dosáhli ho 2 žáci z celé ČR. Úspěšnost v testu byla 42 %. 

Ekonomická olympiáda odstartovala 2.12.2019 IV. ročník školních kol. Školní kola 

prověřila znalosti z mikroekonomie, makroekonomie, finanční gramotnosti  

a finanční ekonomie, z dějin ekonomického myšlení, mezinárodní ekonomie či z aktuálního 

dění a hospodářské politiky.  

Dnešním dnem (19.12.2019) byly na webu Ekonomické olympiády zveřejněny 
výsledky. Ze školních kol postupuje 1107 nejlepších studentů do kol krajských, která budou 
v jednotlivých krajích probíhat od 27.1.2020 do 14.2.2020 ve spolupráci s krajskými úřady či 
univerzitami. Z krajských kol potom postoupí 50 nejlepších studentů do slavnostního finále, 
které se bude již tradičně konat v České národní bance v červnu 2020.  

 

Dle vzoru České republiky se Ekonomická olympiáda koná také na Slovensku  

a v Maďarsku. Na Slovensku školní kola již proběhla a zúčastnilo  

se jich 202 škol, v Maďarsku budou školní kola probíhat začátkem příštího roku.  
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Kraj 
Počet 
postupujících 

Hlavní město Praha 96 

Zlínský kraj 106 

Liberecký kraj 49 

Pardubický kraj 38 

Plzeňský kraj 84 

Jihočeský kraj 94 

Středočeský kraj 104 

Olomoucký kraj 87 

Královéhradecký kraj 36 

kraj Vysočina 71 

Moravskoslezský kraj 87 

Jihomoravský kraj 117 

Ústecký kraj 99 

Karlovarský kraj 39 

 

O Ekonomické olympiádě  

 

Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie  

a z financí pro středoškoláky v Česku, na Slovensku a nově i v Maďarsku. Cílem tohoto 

unikátního projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol 

o ekonomii a financích a vyhledávat nadějné budoucí ekonomy. 

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 

Projektový 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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