
VYZNEJTE SE 
VE SVĚTĚ 

EKONOMIE A FINANCÍ
Největší ekonomická a finanční soutěž 

pro středoškoláky v České republice  
a na Slovensku



19 000 
studentů  

ve školních 
kolech

4. ročník

740 studentů 
ve 14 krajských 

kolech

Celkem 30 % 
zapojených škol 

z celé ČR

50 studentů  
postupujicích  

do finále



Milí přátelé, vážení podporovatelé,

na základě současné epidemiologické situace a doporučení 
Vlády a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme se 
rozhodli uspořádat letošní finále Ekonomické olympiády v on-line 
formě. Program finále budeme vysílat živě dne 25. září 2020 na 
našem YouTube kanále, kde budete moci přednášky zhlédnout 
také zpětně. Bližší program a medailonky hostů naleznete níže. 

Věříme, že se nám finále vydaří a Vy si ho společně s námi užijete.

Tým INEV

PROGRAM:

10:00 – 11:00 Diskusní panel I 
  Poznejte kompetence budoucnosti, ve spolupráci   
  se společností PwC a vysokými školami

11:15 – 12:00 Diskusní panel II 
  Ekonomika v době koronaviru,  
  panel pěti ekonomů na aktuální téma



ŘEČNÍCI

Jan Juchelka je absolventem Slezské Univerzity 
v Opavě. Do Komerční banky nastoupil v roce 
2006, nejprve na pozici ředitele pražské 
Obchodní divize korporátního bankovnictví 
a následně v tomtéž roce na pozici člena 
představenstva zodpovědného za řízení úseků 
Top Corporations a Investičního bankovnictví. 
Představenstvo KB zvolilo od roku 2017 
pana Juchelku předsedou představenstva 
a generálním ředitelem Komerční banky.

JAN JUCHELKA  
ÚVODNÍ ŘEČ PRO ÚČASTNÍKY FINÁLE

Monika stojí v čele Recruitment týmu 
společnosti PwC Česká republika. Nacházet 
talent v lidech, propojovat osobní cíle a 
ambice s projekty a cíli PwC, nacházet ty 
pravé týmy pro energii každého kandidáta, 
to je přesně to, co jí a její tým baví. Věnuje se 
strategii náboru s využitím funkčního mixu 
lidské inteligence a energie, technologií, data 
analytics a gamifikace.
Ve volném čase čerpá Monika energii z rodiny, 
přátel, modrého nebe, moře, hor a ticha - aby 
se pak mohla s radostí vrátit do světa, kde 
ticho není nikdy. 

MONIKA KRKOŠKOVÁ 
MODERÁTOR DISKUZNÍHO PANELU I



Martina je HR ředitelka společnosti PwC. 
Je zodpovědná za strategické cíle v oblasti 
lidských zdrojů s důrazem na adaptivitu 
a digitalizaci společnosti i jedince. Velmi ráda 
pomáhá ostatním objevovat jejich nadání 
a vášně a povzbuzuje je na cestě k dosažení 
jejich osobních a profesních cílů. Je zkušeným 
mentorem a coachem. Aktivně se účastní řady 
mezifiremních mentoringových programů 
jako např Odyssea či MyGrowSpace.
 Mimo práci relaxuje při vysokohorských 
túrách či cvičením jógy. Miluje skvělé jídlo 
a víno. Je matkou tří dospívajících dětí.

MARTINA KUČOVÁ 
ZÁSTUPCE PWC V DISKUZNÍM PANELU I

Pan docent David Tuček je děkanem FaME 
UTB ve Zlíně. Své studium absolvoval na  
Fakultě technologické UTB ve Zlíně (1998), 
následně získal titul Ph.D. v oboru Ekonomika 
a řízení průmyslu (2002) na VUT Brno, Fakultě 
podnikatelské.
Publikace v oblasti procesního řízení 
a průmyslového inženýrství, publikace 
v databázi Web of Science: 29, 
v databázi Scopus 30, ostatní cca 40.

Doc. DAVID TUČEK 
ZÁSTUPCE UTB V DISKUZNÍM PANELU I



Petr Budinský absolvoval studium na MFF UK 
v Praze, obor Pravděpodobnost a matematická 
statistika, na UK získal titul RNDr. a vědeckou 
hodnost CSc., od roku 2014 je docentem 
v oboru Finance, přičemž habilitační řízení 
proběhlo na VŠE. Od roku 2001 působí 
na Vysoké škole finanční a správní, kde je 
v současnosti ve funkci prorektora pro strategii 
a mezinárodní vztahy. Je pravidelně členem 
přípravného výboru mezinárodní konference 
Finanční trhy, dále je odborným garantem 
Finančního a investičního fóra a odborných 
panelů pořádaných v oboru finance. 

Petr Valouch vystudoval finanční podnikání 
na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 
univerzity. V současné době zde působí 
jako proděkan pro kombinované studium 
a celoživotní vzdělávání. Odborně se zabývá 
problematikou daní, účetnictví a podnikových 
financí, je autorem či spoluautorem více než 
100 odborných publikací, monografií a knih 
z této oblasti.

Doc. PETR BUDINSKÝ  
ZÁSTUPCE VŠFS V DISKUZNÍCH PANELECH I A II

Dr. PETR VALOUCH 
ZÁSTUPCE ESF MU V DISKUZNÍM PANELU I



Dominik Stroukal studoval na VŠE obor 
Ekonomická analýza, na stejné univerzitě 
absolvoval také své doktorské studium 
zaměřené na ekonomickou teorii. Dominika 
můžete znát z pořadů Kdo to platí nebo Dáme 
to, mohli jste ho slyšet přednášet na CEVRO 
institutu nebo číst některou z jeho knih.

Dr. DOMINIK STROUKAL  
MODERÁTOR

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní 
rady ČNB a od roku 2018 zastává funkci 
viceguvernéra. Po studiích na Vysoké škole 
ekonomické a na Oklahoma City University 
v USA působil ve Středisku cenných papírů 
a posléze v manažerských funkcích ve skupině 
Penzijního fondu České spořitelny. Později 
zastával vedoucí pozice ve skupinách ING/NN 
a ČSOB. V letech 1999–2004 byl členem 
prezidia Asociace penzijních fondů České 
republiky a České asociace pojišťoven.

TOMÁŠ NIDETZKÝ 
ZÁSTUPCE ČNB V DISKUZNÍM PANELU II



Jan Matoušek vystudoval Masarykovu uni-
verzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel 
kabinetu ministra průmyslu a obchodu, 
generální sekretář Italsko-české obchodní 
a průmyslové komory a jako rada velvy-
slanectví České republiky v Římě. Poté byl 
ve funkci náměstka výkonného ředitele 
v České bankovní asociaci. Od roku 2015 
je výkonným ředitelem ČAP a současně  
České kanceláře pojistitelů.

Jan Vejmělek je od prosince 2010 hlavním 
ekonomem Komerční banky. Do Komerční 
banky nastoupil v roce 1998 na pozici 
analytika trhu cenných papírů. Od roku 2002 
zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický 
a strategický výzkum Investičního 
bankovnictví Komerční banky. Jan se 
zaměřuje především na makroekonomickou 
analýzu českého hospodářství a na devizový 
trh. Jan Vejmělek je absolventem Fakulty 
financí a účetnictví VŠE v Praze (hlavní 
specializace Finance, vedlejší specializace 
Ekonomika průmyslového podniku). 

JAN MATOUŠEK 
ZÁSTUPCE ČAP V DISKUZNÍM PANELU II

Dr. JAN VEJMĚLEK 
ZÁSTUPCE KB V DISKUZNÍM PANELU II



Je absolventem Národohospodářské fakulty 
VŠE v Praze, kde získal také svůj doktorský titul. 
Od roku 2008 vyučuje na katedře ekonomie 
NF VŠE kurzy teoretické ekonomie, zejména 
pak kurzy pokročilé a středně pokročilé 
makroekonomie v anglickém jazyce. Pavel 
je členem správní rady INEV a zabezpečuje 
všechna kola testování studentů.

Dr. PAVEL POTUŽÁK 
ODBORNÁ POROTA

Dagmar Vágnerová Linnertová vystudovala 
finance na Masarykově univerzitě, kde 
rovněž působí jako odborná asistentka. 
Věnuje se problematice finančních trhů 
a oceňování. Působí jako recenzentka 
v českých i mezinárodních časopisech  
či jako hodnotitelka veřejných projektů.

Pracuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, 
Fakultě managementu a ekonomiky. Paní 
profesorka Pavelková je emeritní děkan-
ka, v současnosti ředitelka Ústavu financí 
a účetnictví. Dlouhodobě se věnuje pedago-
gické a výzkumné činnosti v oblasti finanční 
výkonnosti, oceňování a síťování podniků.

Dr. DAGMAR VÁGNEROVÁ LINNERTOVÁ 
ODBORNÁ POROTA 

PROF. DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ 
ODBORNÁ POROTA



Díky výsledkům jednotlivých testů v rámci Ekonomické 
olympiády jsme schopni analyzovat ty oblasti vzdělání, 
ve kterých studenti pokulhávají nejvíce. Abychom 
usnadnili pedagogům výuku těchto oblastí, pořádáme 
jednodenní kurzy, které jsou připraveny odborníky na 
ekonomii a finanční gramotnost. Kurzy jsou akreditovány 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a lze je 
tedy financovat skrze šablony.  

Pedagogové díky nám získají nové materiály pro výuku, 
seznámí se s předními českými ekonomy a společně 
s námi pomůžou zvyšovat finanční gramotnost studentu 
v České republice!



Ekonomická olympiáda probíhá už na 10 mil. km2!

Ekonomickou olympiádu se v posledních letech po-
dařilo rozšířit do několika dalších zemí, jmenovitě jde 
o Slovensko, Maďarsko, Polsko, Čínu nebo třeba Řecko.  
V příštím roce plánujeme zapojit další země, pracujeme ale 
také na dalších mezinárodních projektech.   

Nejlepší studenti jednotlivých zemí se díky nám mohou po-
tkat na mezinárodní finále Ekonomické olympiády a rozšířit 
díky tomu své znalosti a navázat nová přátelství, a to nás těší!
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© 2020 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské 
společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited 
(PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří 
světovou síť společností PwC. Každá společnost je 
samostatným právním subjektem.

pwckariera.cz

  PwC, to je největší auditní tým v České republice, technologie, 
právo, daně, poradenství i datové nebo forenzní týmy. Zjisti i ty, jak 
snadno se dají tyto znalosti spojovat, když jsi na správném místě.  
V PwC Česká republika získáš možnost nahlédnout do toho, jak se 
dělá byznys ve velkých fi rmách. Jsme součástí mezinárodní sítě fi rem 
s více než 250 tisíci kolegů ve 158 zemích světa. 

Finanční 
audit

Daně

Podnikové 
a finanční 

poradenství

Právní 
služby

Technologické 
poradenství

Řízení 
IT rizik

Posuň se dál.

Doplň energii pro svůj talent.

na sobě
Makám

i mimo práci
Posuň se dál.

Doplň energii pro svůj talent.

na sobě
Makám

i mimo práci



VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
www.vsfs.cz

Make 
me 

Study



www.cap.cz

Partner Ekonomické 
olympiády 2020



Nevyšlo ti finále EO? Nevadí, zkus jiné programy 
a soutěže, které zvýší tvou šanci se k nám dostat. 
Všechny je najdeš na

bit.ly/econ-muni-bez-prijimacek

Jsi z Brna a okolí? Zapoj se do programu TouchEcon 
a vyzkoušej si studium na naší fakultě na vlastní kůži  
už na střední škole. Jsi z větší dálky? Pak je pro 
tebe ideální korespondenční soutěž Seminář 
ekonomických mozků (SEM). Účastnit se můžeš 
i multioborové soutěže Bohatství země.

Jsi týmový hráč? Vezmi celou svou třídu (i s učiteli) 
a přijďte se k nám podívat. Provedeme vás fakultou 
a připravíme pro vás zajímavý seminář. Jste z větší 
dálky? Přijedeme za vámi a seminář uděláme 
přímo u vás ve škole. Neváhej a domluv se se svými 
vyučujícími na zajímavém oživení výuky.

Stačí napsat na email 
stredoskolaci@econ.muni.cz

Stále nevíš a máš plnou hlavu otázek? Přijď  
k nám v listopadu nebo v lednu na Den otevřených 
dveří. Budou tě tu čekat studenti a na všechno  
ti odpoví. Navíc si prohlédneš fakultu a po přijetí  
už se tu budeš cítit jako doma.econ.muni.cz

/econmuni

MUNI
ECON

Ekonomicko
správní fakulta 
Masarykovy 
univerzity 
nabízí nejlepším 
účastníkům 
celorepublikového 
finále Ekonomické 
olympiády přijetí 
bez přijímaček! 
A to i zpětně!

Přijetí bez 
přijímaček!
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Institut ekonomického vzdělávání z. ú.
Husníkova 2080/8, 158 00  Praha

info@inev.cz
www.ekonomickaolympiada.cz
www.inev.cz
www.inevakademie.cz

Twitter – @Ekonomickaolymp
Instagram – @Ekonomicka.olympiada
Facebook - Ekonomickaolympiada
Facebook - INEVcz

Generální partner: Pod záštitou:

Hlavní partneři:

Partneři:

Mediální partneři: Podporovatelé:


