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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Známe vítězku VI. ročníku Ekonomické olympiády 

• Vítězkou VI. ročníku Ekonomické olympiády pro střední školy se poprvé 

v historii stala žena, a to Kateřina Zedníčková z Gymnázia Vysoké Mýto. 

• Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží v ekonomii a financích 

pro středoškoláky a nově i žáky základní škol v ČR. 

• Celorepublikového finále soutěže pořádaného v reprezentačních prostorech 

České národní banky v Praze se zúčastnilo 45 mladých ekonomů a ekono-

mek, kteří postoupili z krajských kol. 

• Celkově se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 21 165 studentů ze 417 

středních škol, což je 32 % středních škol v ČR. 

 

 Vítězkou Ekonomické olympiády pro střední školy 2022 se stala Kateřina 
Zedníčková z Gymnázia Vysoké Mýto. Na druhém místě se umístila Jana Buchtová 

ze střední školy PORG Ostrava a třetí místo obsadil Filip Müller z Gymnázia Na 
Vítězné pláni na Praze 4. Slavnostní finále se uskutečnilo 21. června 2022 v repre-

zentačních prostorech Kongresového centra České národní banky. 

“Okolo Ekonomické olympiády se postupem let vytvořila úžasná komunita absol-
ventů, motivovaných učitelů a odborníků, se kterými významně zlepšujeme eko-

nomické a finanční vzdělávání. Díky letošnímu finále jsme měli možnost poznat 
novou generaci ekonomických talentů, se kterými budeme v úzkém spojení skrze 

síť absolventů ECONET,” říká Martina Bacíková, zakladatelka Ekonomické olympi-

ády a ředitelka INEV. 

 „Ekonomická olympiáda patří k těm nejlepším projektům v oblasti finanč-
ního a ekonomického vzdělávání, které v České republice máme. Svým dílem při-

spívá i Česká národní banka, respektive její Návštěvnické centrum, které se ško-
lám a veřejnosti otevřelo letos v květnu a rozšířilo tak původní nabídku. Přijměte 
mé osobní pozvání a nechte se provést širokou agendou činností ČNB. Správné 

pochopení jejího fungovaní je předpokladem dobré finanční kondice nejen každého 
z nás, ale i ekonomiky jako celku,“ dodal končící viceguvernér ČNB Tomáš Nide-

tzký. 

 „Ráda bych pogratulovala všem, kteří v letošním ročníku Ekonomické olym-

piády uspěli. Rostoucí zájem studentů o ekonomické obory mě velmi těší a je be-
zesporu dobrým signálem pro celou společnost. Po kvalitních odbornících, kteří se 

spolehlivě orientují ve světě čísel, je totiž trvalá poptávka v soukromé i státní 
sféře,“ říká Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro brand strategii a komunikaci 
Komerční banky. 

 V rámci programu finálového kola proběhla přednáška o analýze dat finanční 
gramotnosti v ČR od Dagmar Biersakové, ředitelky INEV akademie, křest Brožury 

ekonomických her a dále také tři panelové diskuse.  
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 První diskusní panel se zástupci univerzit nesl název “Ekonomické dopady 

konfliktu na Ukrajině”. Panel byl moderován Martinou Bacíkovou, zakladatelkou 
INEV a účastnili se ho Petr Valouch (proděkan pro kombinované studium, celoži-

votní vzdělávání a kvalitu ECON MUNI), docent Jan Černohorský (vedoucí Ústavu 
ekonomických věd FES UPCE) a docentka Martina Jiránková (vedoucí Katedry me-
zinárodních ekonomických vztahů FMV VŠE). Druhý panel “Jak může vypadat 

Vaše kariéra?” se zaměřil na představení různých studijních oborů a jejich uplat-
nění v rámci kariérní cesty. Profesor David Tuček (děkan FaME UTB) představil 

obor Finance a finanční technologie, paní Dana Hague (přednášející na University 
of New York in Prague) hovořila o oboru Informační technologie a pan Petr Jedlička 
(vedoucí pojistněmatematického a analytického týmu ČAP) představil obor Po-

jistná matematika. Po představení oborů následovala krátká diskuse pod vedením 
Martina Kylara, člena spolku absolventů Ekonomické olympiády – ECONET. Třetí 

panelová diskuse nesla název “Digitální budoucnost” a moderace se ujal Domi-
nik Stroukal. Panelové diskuse se účastnila Hana Kovářová (ředitelka Komunikace 
KB), Tomáš Nidetzký (viceguvernér ČNB) a Jakub Nádvorník (Senior Executive 

Manager v Kooperativě) 

 Vedle vítěze VI. ročníku Ekonomické olympiády byli také vyhlášeni vítězové 
ceny ČAP, ČNB, Komerční banky, UNYP, UTB a MUNI ECON. Cílem těchto cen je 
povzbudit studenty v další mimoškolní aktivitě a zároveň tak mohou získat velmi 

hodnotné ceny jako například stáž v pojišťovně Kooperativa. 

Cena ČNB 

 Pro vítěze Ceny ČNB měla veřejnost možnost hlasovat od 6. do 17. června 

2022. Videa od účastníků soutěže zároveň hodnotila odborná porota složená z od-
borníků z České národní banky. Soutěžní téma “Mají se centrální banky anga-

žovat v ochraně klimatu?” bylo vylosováno v rámci krajských kol Ekonomické 
olympiády. Nejlepší video dle poroty a veřejnosti vytvořil Václav Výstup, student 
střední školy MESIT v Mařaticích okres Uherské Hradiště. „Cílem ceny ČNB je od 

počátku Ekonomické olympiády hledat odpovědi na aktuální ekonomická témata. 
“Jsme si vědomi, že komunikace je jedním z důležitých nástrojů nejen centrální 

banky. Proto v rámci doprovodné soutěže umožňujeme studentům prostřednictvím 
jejich video příspěvků trénovat nejen jejich ekonomické znalosti, ale také komu-
nikační dovednosti. Velmi mě těší, že rok od roku jsou příspěvky nejen po obsa-

hové stránce, ale zejména té prezentační profesionálnější,“ řekl před vyhlášením 
vítěze končící viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký. Václav Výstup bude mít možnost 

strávit jeden den v ČNB, kde se potká se členy bankovní rady, seznámí se s činnosti 
centrální banky, bude mít možnost navštívit veřejnosti obvykle nepřístupné pro-
story a v neposlední řadě se podívá do Návštěvnického centra ČNB, kterým ho i s 

výkladem provede zástupce ČNB. 

Cena Komerční Banky 

 Cenu KB za nejbližší správnou odpověď na otázku „Jaký je počet studentů 

na středních školách v ČR?“ získal Daniel Kos z Gymnázia Jaroslava Heyrovského 

na Praze 5. Daniel vyhrál sluchátka Apple AirPods.  

Cena České asociace pojišťoven 

 Cenu ČAP za nejlepší esej v rámci písemného testu o problematice inflace 
vyhrála Jana Buchtová ze střední školy PORG Ostrava. Jana získala 10 000 Kč a 



stáž ve společnosti Kooperativa. „Soutěže se účastním v roli porotce již několiká-

tým rokem a je velmi potěšující vidět zvyšující se kvalitu esejí. Budu za celý po-
jistný trh rád, když kdokoli z účastníků najde v našem oboru uplatnění, protože v 

těchto mladých lidech vidím velký přínos. Příležitostí pro profesní růst je v pojiš-
ťovnách nespočet,“ dodává vedoucí pojistněmatematického a analytického týmu 

ČAP, pan Petr Jedlička. 

 

Cena University of New York in Prague 

 Cenu UNYP za nejlepší odpověď na bonusovou otázku v anglickém jazyce v 

rámci písemného testu získala také Jana Buchtová ze střední školy PORG Ostrava. 

Jana obdržela stipendium ve formě příspěvku na školné v hodnotě 100 000 Kč. 

 

Cena UTB  

 Cena UTB byla udělena pro nejlepší studenty za Zlínský, Olomoucký a Mo-
ravskoslezský kraj. Nejlepším studentem za Zlínský kraj se stal Václav Výstup ze 

střední školy MESIT v Mařaticích, okres Uherské Hradiště. Za Olomoucký kraj zís-
kal cenu Matěj Běťák z Gymnázia Jana Škody v Přerově a za Moravskoslezský kraj 

Jana Buchtová ze střední školy PORG Ostrava. 

Cena ECON MUNI 

 Cenu MUNI ECON za nejlepšího studenta v Jihomoravském kraji získal Fran-

tišek Lukáš z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. 

 

O Ekonomické olympiádě  

Ekonomickou olympiádu od roku 2016 pořádá a odborně garantuje nezisková or-

ganizace Institut ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV). Ekonomická olympiáda je 
největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky 

a nově i žáky základních škol. Cílem projektu je atraktivní formou zvyšovat pově-
domí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a financích a vyhledávat na-
dějné budoucí ekonomy. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo přes 21 165 

studentů ze 417 středních škol a 3 496 žáků ze 147 základních škol napříč Českou 
republikou. Naší misí je seznámit studenty se základními ekonomickými tématy a 

zároveň zvyšovat jejich znalosti a také poukazovat na problémy studentů zjištěné 
z analýzy dat výsledků.  Udáváme trend ekonomického vzdělávání a analyzujeme 
stav ekonomického vzdělání na středních a základních školách v České republice 

a osmi dalších zemí 

Kontakt pro média:  

Martina Bacíková, ředitelka INEV a zakladatelka Ekonomické olympiády  

E-mail: bacikova@inev.cz  
Telefonní číslo: 731 826 750 
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