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FOTKA 

Nějaká obecná z finále 



 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
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V ážení příznivci INEV a EO, 

 
 

v rámci školního roku 2018/2019 si Ekonomická olympiáda opět splnila řadu dlouhodobých 
cílů. Obsahem této výroční zprávy jsou nejen zrealizované cíle, ale také důležité milníky, kte-
ré spojují činnost INEVu (Institutu ekonomického vzdělávání) a koncepci Ekonomické olympi-
ády do mozaiky.  
Každý nový ročník Ekonomické olympiády pro nás představuje výzvu, kterou jsme opět spl-
nili se 100% nasazením. Práce našeho týmu tvoří bezpochyby nezastupitelnou část úspěchu 
soutěže. Za každou uskutečněnou vizí našeho „bucket listu“ je především úsilí, čas a potřeb-
ná dávka optimismu. Naše úspěchy jdou také ruku v ruce s vynikající podporou našich dár-
ců, sponzorů a podporovatelů.  
Děkujeme všem za dosavadní podporu a věřím, že v následujících letech bude naše spolu-
práce v rámci rozvoje Ekonomické olympiády úspěšně pokračovat. 
 
Srdečně, 
 

 
 

Martina Bacíková 

zakladatelka & ředitelka INEV a Ekonomické olympiády 



 

 

PŘEHLED ROKU 

 

PwC A KOMERČNÍ BANKA PARTNEREM 

Z velké čtyřky jsme mezi svými partnery 

přivítali společnost PwC. Pozici generální-

ho partnera Ekonomické olympiády zís-

kala Komerční banka.  

 

ŠKOLNÍ KOLA OLYMPIÁDY 

Začátek prosince byl ve znamení škol-

ních kol, která byla realizována za po-

moci online testování. Vyplnění testu 

zabralo jednu vyučovací hodinu. 

 

FORBES A ČTK MEDIÁLNÍMI PARTNERY EO 

Ke stávajícím mediálním partnerům  se 

přidal časopis Forbes a Česká tisková kan-

celář (podepsání memoranda o spoluprá-

ci). 

 

PILOTNÍ ROČNÍK EO V MAĎARSKU 

Začátkem roku 2019 byl zahájen pilotní roč-

ník Ekonomické olympiády u „našeho sou-

seda“ a to v Maďarsku.  

 

KRAJSKÁ KOLA OLYMPIÁDY 

Test v krajských kolech je náročnější a obsahuje jak uzavřené, tak 

otevřené otázky. Místem konání krajských kol byly převážně kraj-

ské úřady v příslušných městech.  

 

SPUŠTĚNÍ NOVÉHO ROČNÍKU  

EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY 

V září 2018 bylo spuštěno přihlašování 

do třetího ročníku Ekonomické olympi-

ády. Učitelé z celé České republiky 

mohli svoje studenty registrovat až do 

konce listopadu.  
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2018/2019 

 

PŘÍPRAVY NA PRVNÍ MEZINÁRODNÍ FINÁ-

LE 2019 

Dne 10. září 2019 se uskutečnilo historic-

ky první mezinárodní finále Ekonomické 

olympiády. Finále se zúčastnili studenti 

ze Slovenska, Maďarska a Česka.  

 

AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ  

MŠMT 

V březnu 2019 nám byla udělena akredita-

ce od MŠMT pro vzdělávání pedagogů a 

pořádání vzdělávacích kurzů z ekonomie a 

financí. Vzápětí jsme proto spustili připra-

vovanou vzdělávací platformu INEV akade-

mii. 

 

TISKOVÁ KONFERENCE V ČNB 

Dne 22. května 2019 se konala tisková konference 

INEVu k rozsáhlé analýze dat naměřených v rámci 

Ekonomické olympiády. Byla prezentována rozsáhlá 

analýza s úspěšností středoškoláků v EO zejména o 

jejich znalostech v ekonomii a financích.  

FINÁLÉ EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY 

Dne 23. května 2019 se konalo celodenní finále III. ročníku 

Ekonomické olympiády. Jako již tradičně se finále odehráva-

lo v reprezentativních prostorách České národní banky. 50 

nejlepších studentů mezi sebou porovnávalo svoje ekono-

mické znalosti a schopnosti argumentace. Kromě tes-

tování byl také připraven doprovodný program 

v podobě panelových diskuzí a prezentací.  

 

CENA ČAP 

Cena ČAP se udělovala za 3. místo v rámci 

celorepublikového finále EO. Vítězem se stal 

Emil Javůrek, který obdržel jako odměnu 

částku 10 000 Kč a k tomu stáž 

v Kooperativě. Emil se seznámil s náplní prá-

ce v různých oddělení pojišťovny.  

 

CENA ČNB 

Během slavnostního finále byl 

vyhlášen vítěz Ceny ČNB o nej-

lepší video na téma „Proč vzni-

kají největší rizika pro finanční 

stabilitu v ekonomicky nejlep-

ších časech?“. 
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V e školním roce 2018/2019 proběhl již III. ročník Ekonomické olympiády, původem čes-

ké, mezinárodní středoškolské soutěže v ekonomii. Zúčastnilo se jej přes 15 000 stu-

dentů z 337 škol z celé České republiky. Zastoupení v počtu školy měla jak gymnázia, ob-

chodní akademie i odborné střední školy. Ekonomická olympiáda je soutěží postupovou – 

nejprve je pro studenty připraveno online testování v rámci školních kol. Test je koncipo-

ván z uzavřených otázek, jejichž zodpovězení nezabere časově déle než vyučovací hodinu. 

Několik desítek nejlepších studentů postupuje do kol krajských, kde se obtížnost testu 

zvyšuje. Při testování na krajských kolech se klade důraz především na studentovy znalos-

ti z mikroekonomie, makroekonomie či dějin ekonomického myšlení a vzájemné propoje-

ní s jejich názory na ekonomické jevy. Pro úspěšné složení testu byla potřebná také zna-

lost aktuálních problémů. 50 nejlepších řešitelů postoupilo do slavnostního finále, které 

se konalo 23. května 2019 v reprezentativních prostorách České národní banky za účasti 

významných osobností z businessu. Vítěz Ekonomické olympiády musel splnit úspěšně 

náročný teoretický test a společně s těmi nejlepšími poměřit svoje ekonomické znalosti 

v rámci ústního zkoušení před odbornou porotou. Finálový den nebyl však jenom o testo-

vání. Pro studenty, učitele a hosty byl připraven doprovodný program v podobě prezenta-

cí a diskuzních panelů tematicky zaměřených na aktuální ekonomické dění.  

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA V ČR 
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QR kód odkazující na video z 

finále 

Pavel Králík s Mojmírem Hamplem po vyhlášení 

vítězů 



 

 

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA V ZAHRANIČÍ 
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E konomická olympiáda je soutěží mezinárodní – v současné době se koná nejen 

v České republice, ale i na Slovensku a nově i v Maďarsku, kde proběhl pilotní ročník 

EO, který pořádala naše nová partnerská organizace Hungarian Economic Association ve 

spolupráci s  Maďarskou národní bankou. Na Slovensku se Ekonomické olympiády zú-

častnilo 5 400 studentů a v Maďarsku 200. 

 
Ekonomická olympiáda chce v následujících letech oslovit další státy k vzájemné spolu-
práci, která by umožnila expanzi této soutěže. Zároveň by se jednalo o kooperaci se za-
hraničními partnery.  

 

Minulý školní rok byl ve znamení plánování a nastavení procesů k organizace Mezinárod-
ního finále Ekonomické olympiády. Je nám potěším, že školní rok 2018/2019 nezůstal 
pouze u plánů, ale naopak, tento školní rok byl ve znamení akce a činů. Historicky první 
mezinárodní finále EO se uskutečnilo 10. září 2019 v prostorách České národní banky 
v Praze. Finále se zúčastnili studenti ze Slovenka, Maďarska a Česka. Z každé země se zú-
častnilo právě 5 studentů. Testování v rámci mezinárodní finále probíhalo za pomocí pí-
semné, tak i ústní zkoušky. Veškeré zkoušení proběhlo v anglickém jazyce. V odborné po-
rotě zasedli zástupci všech zúčastněných zemí. Mezinárodní finále nám poskytuje mož-
nost, jak porovnat znalosti studentů napříč zúčastněnými zeměmi.  
 



 

 

DALŠÍ AKTIVITY 
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INEV AKADEMIE 

Krom Ekonomické olympiády, kde se soustředíme na znalosti studentů, se také snažíme 

posílit znalosti pedagogů těchto žáků. Proto jsme v letošním školním roce spustili odbor-

né kurzy pro pedagogy. Tyto kurzy, pod názvem INEV akademie, vedou odborníci v oblas-

ti ekonomie a financí. Pedagogové mohou více nahlédnout do chodu Ekonomické olympi-

ády, jelikož se setkají s tvůrci otázek pro jednotlivá kola EO a jsou jim také poskytnu-

ta data z minulých let (porovnání jednotlivých krajů, ale i České republiky s ostatními ze-

měmi). Hlavním cílem těchto kurzů je seznámit učitele s moderními výukovými metoda-

mi. Celé kurzy jsou vedeny ve formě ukázkových vyučovacích hodin, kde tyto nabyté in-

formace a metody mohou ihned přenést do svého pracovního prostředí. Vůbec první 

kurz se uskutečnil v březnu 2019 v Brně, kde hlavním tématem kurzu byla makroekono-

mie a mezinárodní ekonomie, zde byl kurz rozdělen na tři části a kde se probíraly základ-

ní ekonomické principy, přínos nejznámějšího ekonoma Adama Smithe a také teorie ve-

řejné volby. Další kurz se uskutečnil na začátku května 2019 v Praze. Kurzu zaměřeného 

na finanční gramotnost se zúčastnilo 7 pedagogů. Třetí a poslední kurz se konal na konci 

letních prázdnin v Praze. Třináct pedagogů středních škol se zdokonalilo v dějinách eko-

nomického myšlení a mikroekonomie. V budoucnu počítáme s nadále úspěšným pokra-

 

SOUTĚŽ O CENU ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

Soutěž o „Cenu České národní banky“ mají možnost studenti, kteří získali nejvyšší počet 

bodů v krajských kolech zabojovat, stejně jako o titul vítěze Ekonomické olympiády. Zadá-

ní soutěže spočívalo v natočení tříminutového videa na téma: „Proč vznikají největší rizika 

pro finanční stabilitu v ekonomicky nejlepších časech?“ Na základě hlasů od veřejnosti a 

odborné poroty ČNB vyhlásil vítěze viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký, který nad projek-

tem Ekonomické olympiády převzal osobní záštitu.  

Fotografie z kurzu pro učitele 

 



 

 

PŘÍJMY 1.9.2018 - 31.8.2019 

FINANCE 
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Od státu 0 Kč 

Od firem a nadací 1 669 701 Kč 

Od individuálních dárců 80 000 Kč 

Skrze naše projekty 147 871 Kč 

Celkové příjmy 1 897 572 Kč 

Hodnota nepeněžních darů 317 098 Kč 

Celkové příjmy i s nepeněžními dary 2 214 670 Kč 

VÝDAJE 1.9.2018 - 31.8.2019 
Mzdy interních zaměstnanců 1 137 624 Kč 

Zaměstnanecké výhody 149 892 Kč 

Externí spolupracovníci a služby 80 611 Kč 

Cesty a schůzky 153 639 Kč 

Zásoby 27 028 Kč 

Tisk a kopírování 29 252 Kč 

IT služby a webové stránky 69 441 Kč 

Nájem za prostory 41 807 Kč 

Catering na akcích 78 789 Kč 

Jiné 90 713 Kč 

Celkové výdaje 1,858,796 Kč 

Hodnota nepeněžních výdajů 317 098 Kč 

Příjmy bez výdajů 38 776 Kč 

Celkové výdaje včetně nepeněžních 2 175 894 Kč Kč 

 



 

 

NÁŠ TÝM 
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Martina Bacíková, zakladatelka a ředitelka INEV a EO  

Pavel Potužák, předseda správní rady INEV 

Mojmír Hampl, člen správní rady INEV 

Gabriela Kárníková, Event and Business Development Manager 

Pavlína Olšáková, Senior projektová manažerka EO 

Marek Petruš, PR manager  

Karina Kratochvílová, Director for International Relations 

Tomáš Nikodym, Foundation Relationship  

Kristýna Kocmanová, Project manager 

Markéta Malá, Business Development Manager  

Václav Syruček, Event Manager 

František Mašek, Researcher a člen hodnotící komise 

Veronika Homolová, Junior projektová manažerka EO 



 

 

DÁRCI A PARTNEŘI 
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               HLAVNÍ PARTNEŘI 

PARTNEŘI 

SPOLUPRACUJEME S 

GENERÁLNÍ PARTNER 

SPECIÁLNÍ GRANT PRO MEZINÁRODNÍ EXPANZI EO 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI 

Robert Blažek     Jan Čapek     Martin Štefunko 



 

 

KDE NÁS NAJDETE 
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  www.inev.cz         

www.ekonomickaolympiada.cz 

/INEVcz 

/Ekonomickaolympiada 

INEV 

Institut ekonomického vzdělávání z. ú. 

Husníkova 2080/8, PSČ 158 00 
Praha - Stodůlky 

info@inev.cz 

+420 731 826 750 

ekonomicka.olympiada 

inev.cz
ekonomickaolympiada.cz
facebook.com/INEVcz
facebook.com/Ekonomickaolympiada
https://www.youtube.com/channel/UCmRtlYLko3awKl6tVv-gtkA
mailto:info@inev.cz
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