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Co je INEV akademie: 

Již několik let pomáháme středoškolským pedagogům
poutavě učit témata z oblasti ekonomie, finanční
gramotnosti a podnikání. Programy našich kurzů jsou
vytvořeny předními odborníky z celé České republiky a
témata jsou probírána tak, aby je pedagog mohl bez dalších
příprav využít ve své výuce. K tomu slouží i prezentace a
videozáznam celého obsahu, které po skončení kurzu
obdrží každý účastník. 

Nabízíme akreditované osmihodinové kurzy pro
středoškolské pedagogy. Cena všech kurzů pořádaných
INEV akademií je 1720 Kč za jeden osmihodinový kurz.
Všechny kurzy INEV akademie mohou být proplaceny skrze
šablony MŠMT pro střední školy. 

Zakladatelka a CEO INEV

Ředitelka INEV akademie

Jsem moc šťastná, že mohu být Vám,
pedagogům, nápomocná a přispět tak ke
změně, která pomůže zlepšit finanční
gramotnost všech obyvatel České republiky.
Velice Vás obdivuji a také si velice vážím Vaší
píle a pracovitosti. Doufám, že naše kurzy Vás
ještě více obohatí o zajímavé poznatky z
různých ekonomických témat a také Vám ušetří
čas navíc, díky již připraveným materiálům k
výuce.   

Akreditované kurzy INEV akademie pro
pedagogy pořádáme od roku 2019. 
 Spouštěčem tohoto projektu byli právě
aktivní pedagogové z naší Ekonomické
olympiády, kteří nás žádali o kvalitní
materiály a podporu při výuce
ekonomických předmětů. Tuto podporu
učitelům nyní dlouhodobě poskytujeme a
vzdělávání učitelů je jednou z našich priorit.
Učitelé jsou navíc těmi, kteří jsou nositeli
opravdové, dlouhodobě udržitelné,
pozitivní změny ve společnosti. 



Proč naše kurzy?

ZAMĚŘTE SE NEJEN NA TEORII, 
ALE I PRAXI

 
KURZY NEJSOU JEN O VYSVĚTLENÍ 

TEORETICKÝCH POJMŮ, 
ALE I O KONKRÉTNÍCH PRAKTICKÝCH 

UKÁZKÁCH Z KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.

LEKTOŘI JSOU ŠPIČKY
V OBORU

 
KURZY JSOU VEDENY EXPERTY V DANÉM OBORU 

SE ZKUŠENOSTMI Z PRAXE
I Z OBLASTI LEKTORSTVÍ.

FINANCOVÁNÍ ZE 
ŠABLON MŠMT 

 
KURZY JSOU AKREDITOVÁNY 
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 

DÍKY TOMU JE LZE KOMPLETNĚ 
PROPLATIT Z ŠABLON MŠMT.

ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT 
O ABSOLVOVÁNÍ KURZU

 
NA ZÁVĚR KURZU OBDRŽÍTE 

CERTIFIKÁT O JEHO 
ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ.

ZÍSKEJTE SEBEVĚDOMÍ UČIT
EKONOMICKÁ TÉMATA

 
DÍKY NAŠIM KURZŮM SE LÉPE

VYZNÁTE V OBLASTECH EKONOMIE A
FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. 

NÁSLEDNĚ MŮŽETE VEŠKERÉ
ZNALOSTI 

PŘEDAT SVÝM ŽÁKŮM.

VYUŽIJTE NOVÉ MATERIÁLY 
PRO VÝUKU

 
NA KURZU ZÍSKÁTE ŘADU UŽITEČNÝCH 

MATERIÁLŮ, KTERÉ MŮŽETE VYUŽÍT PŘÍMO 
VE VAŠICH VYUČOVACÍCH HODINÁCH.



Harmonogram kurzů
jaro 2022

ČERVEN

ÚNOR

Úvod do finanční gramotnosti

Podnikání III.: Organizace, finance, daně 

Finanční gramotnost: Pojištění

LEDEN

BŘEZEN

KVĚTEN

DUBEN

Finanční gramotnost: investování a spoření

Podnikání II. Jak na to: Marketing a právo 

Finanční gramotnost: Úvěry  

Finanční gramotnost: Exekuce a dluhová past  

Finanční gramotnost: Kritické myšlení ve fin. světě  

Spotřebitelé, firmy a tržní struktury

Národní hospodářství a role státu v ekonomice



 
Alena Šafrová Drášilová

 
Vystudovala podnikovou ekonomiku a management na Masarykově univerzitě v
Brně a působí zde jako odborná asistentka na Katedře podnikového hospodářství
Ekonomicko-správní fakulty, kde vyučuje především předměty, které se týkají
podnikání a managementu. Zabývá se zde také výzkumem z oblasti
mezinárodního managementu. Kromě akademické půdy pracovala jako
manažerka marketingu a PR a příležitostně se věnuje i poradenství a lektorství na
volné noze. Autorsky se podílela na několika publikacích z oblasti managementu a
mezinárodního managementu a několika kapitolami zaměřenými na podnikání
přispěla i do učebnic pro střední školy. 

Jak na podnikání II.: Marketing a právo  (Únor 2022)

Jak na podnikání III.: Organizace, finance a daně (Květen 2022)

Lektorka těchto kurzů:

Nadcházející kurzy:

Další informace o lektorce 

https://www.muni.cz/lide/136922-alena-safrova-drasilova

Ukázka knihy Základy úspěšného podnikání

Jak na podnikání 

Prolistovat knihu zde

https://books.google.cz/books?id=TGrBDwAAQBAJ&printsec=frontcover&key=AIzaSyDlPfI89JdFhWBVsMVsavVo6aNh057xlTc&output=embed
https://www.muni.cz/lide/136922-alena-safrova-drasilova
https://books.google.cz/books?id=TGrBDwAAQBAJ&printsec=frontcover&key=AIzaSyDlPfI89JdFhWBVsMVsavVo6aNh057xlTc&output=embed


Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se 
stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

Jak na podnikání II.: 
Marketing a právo 

Obsah kurzu:

Marketingový výzkum a marketingová strategie (2+2 hodiny)

Marketingový výzkum

Jak zrealizovat kvalitní marketingový výzkum? Co výzkum řeší? Jaké základní techniky
marketingového výzkumu může podnikatel použít? Jak zformulovat vhodné cíle a
otázky v marketingovém výzkumu?

Marketingová strategie

Jak najít vhodný segment zákazníků? Na který segment se zaměřit a proč? Jak
vybudovat konkurenční výhodu? Co by měla obsahovat marketingová strategie.

úterý 8. února 
čtvrtek 10. února
úterý 15. února
čtvrtek 17. února 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektorka: Alena Šafrová Drášilová, autorka knihy Základy úspěšného podnikání.

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z
důvodu nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku,
nebojte, vyřešili bychom to individuálně. 

Číslo akreditace: 8321/2021-2

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://inev.cz/kurzy/online-kurz-jak-na-podnikani/
https://forms.gle/eJX9HgdApfzdQdZ77


Právo a další aspekty podnikání (2 hodiny)

Právní formy podnikání
S jakými zdroji regulace podnikání je potřeba počítat? Jak vhodně zvolit právní formu
podnikání?

Další aspekty podnikání
Jak pracovat s etikou, ekologií a společenskou odpovědností? Jak rozpoznat tzv.
greenwashing? Jak se v podnikání projevuje digitalizace, e-commerce a automatizace?

Jak na podnikání II.: 
Marketing a právo 

Video-ukázka kurzu

Produkt
Jaký je rozdíl mezi produktem a službou?
Jak využít Design thinking ve tvorbě
produktu?

Cena
Jak správně stanovit cenu? Jaké cenové
strategie můžeme použít a jaké jsou jejich
výhody/nevýhody?

Distribuce
Jak vybrat vhodné distribuční kanály
pro konkrétní produkt? Čím se od
sebe distribuční kanály liší na
různých trzích?

Propagace
Které propagační strategie a nástroje
mají podniky k dispozici? Je
propagace náklad nebo investice?

Marketingový mix  (2 hodiny)

Podívejte se,

jak kurz

probíhá 

https://youtu.be/XPDcTJ2xdmY
https://youtu.be/XPDcTJ2xdmY


Jak na podnikání III.: 
Organizace, finance a daně 

Obsah kurzu:

Organizování a personalistika (2 h)

Struktura podniku

Jak vytvořit funkční organizační strukturu? Co je to formální a neformální struktura a
jak se ovlivňují? Kdy je organizační struktura neefektivní?

Výběr zaměstnanců a regulace trhu práce

Kde hledat zaměstnance? Jak používat kompetenční model? Jak zorganizovat výběrové
řízení? Jaká omezení jsou spojena s výběrem zaměstnanců? Na co se (ne)můžete
zeptat u pohovoru? Kdy (ne)můžeme ukončit pracovní poměr?

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

úterý 3. května 
čtvrtek 5. května 
úterý 10. května 
čtvrtek 12. května 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektorka: Alena Šafrová Drášilová, autorka knihy Základy úspěšného podnikání.

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z
důvodu nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku,
nebojte, vyřešili bychom to individuálně. 

Číslo akreditace: 8321/2021-2

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://inev.cz/kurzy/online-kurz-jak-na-podnikani-iii-organizace-finance-a-dane/
https://forms.gle/MutRyht6QpR3dzQE6
https://forms.gle/MutRyht6QpR3dzQE6


Daně (2 h)

Typy daní

Jak aktuálně funguje daňová správa v ČR? S jakými typy daní nejčastěji pracujeme?
Jak do podnikání zasahuje sociální a zdravotní pojištění?

Aktuální sazby a postupy

Specifika daní pro OSVČ, DPFO, DPH, DPPO, Spotřební daně, silniční daň a další
povinnosti Kromě odpovědí na uvedené otázky se v tomto bloku účastníci naučí
vyhledat aktuální sazby daní a identifikovat jejich dopad na konkrétní podnik.
Součástí bloku bude ukázka tematických aktivit do výuky na středních školách ke
každému z probíraných témat.

Jak na podnikání III.: 
Organizace, finance a daně 

Práce s náklady a výnosy

Jaké známe kategorie nákladů a výnosů
a čím se liší? K čemu slouží kalkulace a
jak s nimi v podniku pracovat? K čemu
slouží a co udává bod zvratu?

Role účetnictví v podniku

K čemu slouží účetnictví a jak se v něm
orientovat? Co najdeme v základních
účetních výkazech? Jak jsou spolu
výkazy propojené?

Financování a investice

Jak určit výši potřebných investic?
Jaké jsou možné zdroje financování?
S jakými jsou spjaty výhodami a
nevýhodami?

Sestavení finančního plánu

K čemu slouží finanční plán? Z čeho
se skládá a jak se tvoří? Jaké jsou
nejčastější chyby?

Finanční řízení (2+2 h)

Video-ukázka kurzu

"UKÁZKA INTERAKCE
LEKTORKY S ÚČASTNÍKY

WEBINÁŘE"

https://youtu.be/mhZaugV0HKs
https://youtu.be/mhZaugV0HKs


Průvodce základy ekonomie (podzim 2022)

Lektor všech kurzů:

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Působí od roku 2002 na Ústavu ekonomie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně. V letech 2007 – 2014 vedl Výzkumné centrum Provozně ekonomické
fakulty, kde garantoval řadu vědecko-výzkumných i vzdělávacích projektů. Dnes pracuje
na Mendelově univerzitě jako přednášející a garant odborných předmětů v oblasti
Mikroekonomie a Makroekonomie. V rámci své akademické kariéry absolvoval
dlouhodobý studijní pobyt v Birminghamu ve Velké Británii a výzkumnou stáž ve Vídni.  

Kurzy ekonomie

Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je analýza
hospodářských cyklů, a ekonomie evropské integrace. V
rámci své dosavadní kariéry se podílel na řešení
tuzemských i zahraničních výzkumných projektů včetně
projektu v 7. Rámcovém programu, programu Horizon
2020, GAČR a dalších.  Kromě působení v oblasti ekonomie
patří mezi jeho aktivity také školení a lektorování v
projektech zaměřených na vzdělávání pedagogických
pracovníků na základních a středních školách např. v
oblasti koučování a mentoringu.   

Spotřebitelé, firmy a tržní struktury (Březen 2022)

Národní hospodářství a role státu v ekonomice (Květen 2022) 

"Pan Rozmahel je rozený kantor s empatií o kterou je bohužel
v našem školství nouze."

"Lektor byl skvělý a jeho erudice a přístup je motivací přihlásit
se na další jeho kurz"

Nadcházející kurzy:



Průvodce základy ekonomie  

Obsah kurzu:

Chcete umět vysvětlit rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, ale také rozdíl mezi
makroekonomií a mikroekonomií? Vysvětlete svým studentům, jak na poptávku a
nabídku pomocí paradoxu diamantu a vody. Celkově se nabídce a poptávce budeme
věnovat jeden celý blok, kde probereme pojmy jako poptávka,  poptávané množství,
nabídka a nabídkové množství a samozřejmě také tržní rovnováha. Vše si ukážeme na
jednoduchých grafech a ukážeme si i praktické ukázky posunů jednotlivých křivek tak,
aby studenti věděli, co se stane s chováním zákazníků, když se například zvedne cena
hovězího masa. Cílem kurzu je vysvětlit základní principy ekonomického způsobu
myšlení a rozhodování, objasnit význam ekonomických modelů jako hlavních nástrojů
pro pochopení souvislostí mezi proměnnými a popsat hlavní teoretické a metodické
přístupy ke zkoumání ekonomických problémů v rámci ekonomie hlavního proudu. 

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

Podzim 2022

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektor: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D., docent na ústavu ekonomie na MENDELu

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z důvodu
nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku, nebojte, vyřešili
bychom to individuálně. 

Číslo akreditace:13886/2021-6-475 

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://inev.cz/kurzy/online-kurz-pruvodce-zaklady-ekonomie/
https://forms.gle/a7hzbaDz9SqCE1kdA
https://forms.gle/a7hzbaDz9SqCE1kdA


Průvodce základy ekonomie  

Vysvětlit rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií

Vyjmenovat a stručně popsat vstupy – výrobní faktory.

Vysvětlit rozdíl mezi normativní a pozitivní ekonomie

Navrhnout pozitivní ekonomický výrok.

Navrhnout normativní ekonomický výrok.

Vysvětlit rozdíl mezi utopenými náklady a náklady obětované příležitosti.

Historie ekonomického myšlení, hlavní
ekonomické školy a teoretické proudy;
které se podílely a podílejí na formování
soudobé ekonomie hlavního proudu;
historický kontext; klasická politická,;
neoklasická, keynesiánská  a nekonzer-
vativní ekonomie;  intervencionismus vs.
liberalismus;

První výukový blok

Ekonomie: vymezení pojmu; Principy
ekonomického způsobu myšlení:
vzácnost a volba; racionální uvažování a
chování; mezní výnosy a náklady;
mikroekonomie vs. makroekonomie;
pozitivní vs. normativní ekonomie; krátké
a dlouhé období v ekonomii; praktická
procvičení získaných poznatků.

Druhý výukový blok

Ekonomická metodologie; význam
ekonomických modelů pro pochopení
souvislostí mezi proměnnými v rámci
reálné ekonomiky; význam hypotéz a
výzkumných otázek v ekonomickém
výzkumu; exogenní a endogenní
proměnné; modelové předpoklady;
příklady využití ekonomických modelů;

Třetí výukový blok Čtvrtý výukový blok

Poptávková a nabídková strana
ekonomiky; trh a tržní rovnováha;
formování tržní rovnováhy; modelové
příklady formování tržní rovnováhy,
případová studie s využitím modelu
tržní rovnováhy.

Po absolvování tohoto kurzu budete umět odpovědět na následující otázky:

Využijete poznatky a materiály z kurzu ve výuce svého předmětu?
 

Rozhodně ano

určitě - praktické příklady, rozšíření

znalostí a pochopení látky
Ano.

Využiji je, jak při výuce Ekonomiky na SŠ,

 tak při výuce odborných předmětů na VOŠ

Stoprocentně a už jsem je iprůběžně využívala.



Spotřebitelé, firmy a tržní struktury

Obsah kurzu:

Principy utváření rovnováhy trhu v podmínkách tržní ekonomiky
Poptávková a nabídková strana tržní ekonomiky
Formování tržní poptávky pomocí analýzy chování a rozhodování spotřebitelů
Formování tržní nabídky pomocí analýzy chování a rozhodování firem
Produkce, Náklady a příjmy firem
Fungování firem v různých tržních strukturách: monopol, oligopol, monopolistická
konkurence
Praktické ukázky využití grafických modelů tržní rovnováhy
Řešení konkrétních tržních situací, vlivu působení různých faktorů na tržní
prostředí pomocí grafických modelů
Společné řešení případových studií  

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

pondělí 28. března 
úterý 29. března 
pondělí 4. dubna 
úterý 5. dubna 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektor: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D., docent na ústavu ekonomie na MENDELu

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z důvodu
nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku, nebojte, vyřešili
bychom to individuálně. 

Číslo akreditace:13886/2021-6-475 

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://inev.cz/kurzy/https-inev-cz-kurzy-brezen_online-kurz_spotrebitele_firmy_a_trzni_struktury/
https://forms.gle/eU1ojtANkrEF7Dfy8
https://forms.gle/a7hzbaDz9SqCE1kdA


Národní hospodářství a role
státu v ekonomice

Obsah kurzu:

principy fungování tržní ekonomiky: ekonomický koloběh
struktura národního hospodářství
poptávková a nabídková strana tržní ekonomiky
hlavní subjekty a sektory národního hospodářství
výkonnost národního hospodářství a hlavní národohospodářské ukazatele (HDP, míra
nezaměstnanosti, inflace atd.) + role státu v ovlivňování národního hospodářství, cíle
a nástroje hospodářské politiky
praktické ukázky modelování fungování trhů zboží a služeb a trhů výrobních faktorů 
ukázky modelování fungování národní ekonomiky pomocí modelu agregátní nabídky
a poptávky
vysvětlení soudobých národohospodářských problémů České republiky, Evropy i
zbytku světa pomocí grafických makroekonomických modelů  
Společné řešení případových studií  

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

pondělí 16. května 
úterý 17. května 
pondělí 23. května 
úterý 24. května 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektor: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D., docent na ústavu ekonomie na MENDELu

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z důvodu
nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku, nebojte, vyřešili
bychom to individuálně. 

Číslo akreditace:13886/2021-6-475 

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://inev.cz/kurzy/kveten_online-kurz_narodni-hospodarstvi-a-role-statu-v-ekonomice/
https://forms.gle/aM5viryTi5Zjk2sT7
https://forms.gle/a7hzbaDz9SqCE1kdA


 

Lektoři všech webinářů:

Od tohoto roku jsme prohloubili spolupráci s Asociací
finančních poradců v ČR, kteří vytváří unikátní komunitu
profesionálních finančních poradců, kteří pracují na bázi
placeného poradenství nebo k němu směřují. Naším
společným  cílem je zlepšit úroveň finanční gramotnosti v
České republice ve spolupráci s pedagogy a školami.

Finanční gramotnost: Úvod do finanční gramotnosti (Leden 2022)

Kurzy 
Finanční gramotnosti

Nadcházející kurzy:

Finanční gramotnost: Investování a spoření (Únor 2022)

Finanční gramotnost: Pojištění (Březen 2022)

Finanční gramotnost: Úvěry (první polovina dubna 2022)

Finanční gramotnost: Exekuce a dluhová past (konec dubna 2022)

Finanční gramotnost: Kritické myšlení ve fin. světě (Červen 2022)

Více jak 50 % osob ve věku od 18 do 30 let má nějakou finanční
půjčku - Pojďme se společně postarat o to, aby vaši studenti či
blízký neskončili v exekuci jako současných 775 000 obyvatel České
republiky 



Úvod do finanční gramotnosti 

Cíl kurzu

Záměrem kurzu Úvod do finanční gramotnosti je seznámit účastníky se základními
pravidly a technikami, se kterými je možné si stanovit finanční cíle a sestavit plán.
Cílem kurzu je zároveň vysvětlit základní principy jednotlivých oblastí finančních
produktů a také základní pravidla při jejich používání. Mimo jiné se tak účastníci
dozvědí, jaké jsou souvislosti mezi jednotlivými oblastmi finančního plánování, jak se
navzájem ovlivňují a jaké jsou jejich správné a špatné aplikace v praxi (nejčastější
chyby). Součástí každého bloku bude též praktické procvičení nabytých znalosti na
příkladech nebo případové studii a diskuse otázek z praxe. Kurz připraví absolventy
nejen na předávání základních informací a pravidel studentům, ale především
praktickým dovednostem, které je třeba dlouhodobě uplatňovat, aby se finanční
gramotnost projevila v jejich praktickém každodenním životě.

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

úterý 18. ledna 
čtvrtek 20. ledna 
úterý 25. ledna 
čtvrtek 27. ledna 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektor: Vladimír Kos, jednatel ve společnosti Saturia Invest, s.r.o. 

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z
důvodu nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku,
nebojte, vyřešili bychom to individuálně. 

Číslo akreditace: 32850/2018-2-899

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://inev.cz/kurzy/leden_online-kurz_uvod-do-financni-gramotnosti/
https://forms.gle/ii15K2u9tLFLEXW69
https://forms.gle/MutRyht6QpR3dzQE6


Úvod do finanční gramotnosti

Význam a důvody finančního plánování

Proč finančně plánovat? Jaká je přidaná hodnota finančního plánu? Důležitost
stanovení cílů a sledování plnění plánu. Jaká je hodnota finančního plánování.
Praktické příklady dlouhodobého stavu majetku s plánováním a bez něho.
Příklady finančních plánů. Případová studie. Informační zdroje a literatura.

Obsah kurzu:

Základní pojmy, rodinný rozpočet, plánování a kontrola cash-flow.

Vymezení základních pojmů v osobních financích, jako příjmy, výdaje, majetek,
rizika, úrok a další. Zlatá pravidla finanční gramotnosti a jak je uplatňovat v praxi.
Motivace a role jednotlivých hráčů na trhu (stát, banky, producenti finančních
produktů, zprostředkovatelé, poradci, klienti). Klíčové finanční návyky. Plánování
rodinného rozpočtu. Sledování cash-flow. Praktická ukázka. Sestavení rozpočtu a
cash-flow bilance.

Principy a pravidla k pojištění a úvěrům.

K čemu má sloužit pojištění a co je jeho cílem a k čemu naopak sloužit NEMÁ.
Nejdůležitější rizika a na co si dát pozor. Principy stanovování pojistných částek.
Základní rozdělení pojistných produktů. Definice dobrého a špatného dluhu,
praktické příklady jak pracovat s dobrými a špatnými dluhy. Nejdůležitější
parametry úvěrových produktů.

Základní informace, principy a pravidla ke spoření a investicím

Základní pravidla ve spoření a investování. Složený úrok a čas. Vztah volatility
(rizika), likvidity a výnosu. Základní tipy aktiv, jejich specifika, výhody a nevýhody.
Diverzifikace a její význam. Struktura majetku českých a zahraničních
domácností. Jak budují majetek úspěšní institucionální investoři? Co zkoumat na
nabídkách investičních nástrojů?



Finanční gramotnost
Investování a spoření 

Cíl kurzu

Záměrem kurzu investování a spoření je seznámit účastníky s tím, jak vypadá finanční
trh v praxi, objasnit rozdíly mezi teorií a praxí, naučit účastníky prakticky využívat
spořící a investiční produkty jako nástroje pro splnění finančních cílů. Účastníci se
naučí, jak rozpoznat podezřelé investiční nabídky a správně zařazovat různé typy
produktů do investičního portfolia. Účastníci také po kurzu rozpoznají, jaký je rozdíl
mezi spořením, investováním a spekulací. Cílem kurzu je také rozptýlení obav a
odstranění předsudků spojených s investováním. 

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

pondělí 21. února 
středa 23. února  
pondělí 28. února 
středa 2. března 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektorka: Michala Janatová, https://www.jamico.cz

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z
důvodu nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku,
nebojte, vyřešili bychom to individuálně. 

Číslo akreditace: 32850/2018-2-899

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://www.jamico.cz/
https://inev.cz/kurzy/unor_online-kurz_investovani_a_sporeni/
https://forms.gle/QNofd6hXS4GREE9G9
https://forms.gle/MutRyht6QpR3dzQE6


Finanční gramotnost
Investování a spoření

Úvod do spoření a investování

Co je finanční trh a principy jeho fungování; úloha centrálních bank v ekonomice
(teorie a praxe); základní finanční instrumenty (akcie, dluhopisy, fondy…);
technická, fundamentální a psychologická analýza; investiční dotazníky a jejich
význam, kontrolní funkce ČNB; zprostředkování obchodů vs. poradenství; rozdíl
mezi spořením, investováním a spekulací; investiční trojúhelník; inflace; úrokové
sazby; jak lidé v budují majetek v ČR a v zahraničí

Obsah kurzu:

Investiční plánování a druhy aktiv

Investiční plán a investiční strategie; faktory nejvíce ovlivňující výkonnost
portfolia (diverzifikace a strategická alokace); definice a kalkulace investičních
cílů; finanční aktiva a jejich role v portfoliích (hotovost, dluhopisy, akcie,
nemovitosti, alternativní investice); fyzická vs. finanční aktiva. 

Produkty a jejich praktické využití

Jaké faktory by měly hrát roli při rozhodování o volbě investičních nástrojů, podle
čeho vybírat produkty; přehled finančních produktů na trhu; termínované vklady
a spořicí účty; důchodové připojištění; fondy; aktivní vs. pasivní správa; přímý
nákup cenných papírů; stavební spoření; investiční životní pojištění; srovnání
produktů z hlediska výnosů, rizik, likvidity

Nejčastější chyby v investování

časování trhu; historická výkonnost; nevhodné produkty pro daný investiční cíl;
špatný odhad rizik; spekulace a trading; vliv emocí na investiční rozhodování;
přecenění nebo podcenění poplatků; vliv médií, influencerů a blízkých/přátel;
praktické příklady chybných investičních rozhodnutí; kde hledat a jak si ověřovat
informace; doporučená literatura a zdroje



Finanční gramotnost
Pojištění 

Cíl kurzu

Vzdělávacím cílem tohoto kurzu je, aby pedagogové získali základní povědomí o
fungování pojištění, jeho principech a členění pojištění dle jednotlivých typů. Také má
tento kurz za cíl získání dovedností práce s výpočtem vhodných pojistných částek a
výběru rizik dle jejich důležitosti a vlivu na výši finančních škod.

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

pondělí 14. března 
středa 16. března  
pondělí 21. března 
středa 23. března 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektorka: Ing. Dagmar Věčorková, EFA, https://www.vecorkova.cz 

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z
důvodu nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku,
nebojte, vyřešili bychom to individuálně. 

Číslo akreditace: 32850/2018-2-899

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://www.vecorkova.cz/
https://www.vecorkova.cz/
https://inev.cz/kurzy/unor_online-kurz_investovani_a_sporeni/
https://forms.gle/YzQ8qkqA3hRh7swaA
https://forms.gle/MutRyht6QpR3dzQE6


Finanční gramotnost
Pojištění

Úvod do světa pojištění

Co je účelem pojištění?
Jak pojištění v principu funguje? (sdílená a moderovaná solidarita)
Typy pojištění a důvody jejich existence (situace)
Pojmy (druhy pojistných částek, limity a sublimity, karence, pojistná doba,...)
Hlavní výluky, nejčastější výluky a na co si v PP dát pozor?
Příklady z praxe + kvízové otázky

Obsah kurzu:

Pojištění osob

Jaká rizika jsou nejpodstatnější? (důraz na velká rizika - invalidita, zajištění úvěrů
a rodiny,...)
Jak správně spočítat pojistné částky?
Jak pracovat s pojistnými částkami?
Kde případně efektivně ušetřit?
Co ovlivňuje cenu?
Jak se chovat ke starým pojistkám? (změnit, nahradit,...?)
Nejčastější chyby, příklady z praxe + kvízové otázky

Neživotní pojištění (auta, majetek, odpovědnost)

Pojmy (nová vs časová cena; tržní vs. reprodukční)    
Jaká rizika jsou nejpodstatnější?
Jaké pojištění co kryje? A z čeho se co plní?
Jak správně nastavit pojistné částky?
Kde případně efektivně ušetřit?
Majetek - pronájmy / vlastnictví, podpojištění
Nejčastější chyby, příklady z praxe + kvízové otázky

Další druhy pojištění

Odpovědnost zaměstnance (limit, rizika, spoluúčast…)
Cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno,...)
Pojištění občan vs. živnostník (odpovědnost OSVČ,...)
Bankopojištění + další druhy (sportovní výbava,...)
Benefit - možnost čerpání příspěvku
Srovnávače, příklady z praxe + kvízové otázky



Finanční gramotnost
Úvěry 

Cíl kurzu

Záměrem kurzu „Úvěry“ je seznámit účastníky s touto problematikou více do hloubky.
Z Praxe budou probrány nejčastější typy úvěrů, co všechno ovlivňuje jejich schválení,
kdy je vhodné jednotlivé typy úvěrů použít, kdy to smysl nedává, ale také nejčastější
chyby, kterých se klienti dopouštějí při jejich pořizování. Součásti každého výukového
bloku bude prostor pro konkrétní dotazy z praxe, na které budou odpovídat zkušení
poradci, toho času v pozici lektorů. Celý kurz je postaven tak, aby účastnici této
problematice opravdu porozuměli, nabyté zkušenosti dokázali využít v praxi a také je
dokázali předávat dále svým studentům.

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

úterý 5. dubna 
čtvrtek 7. dubna  
úterý 12. dubna 
čtvrtek 14. dubna 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektor: Ing. Miroslav Pustelník, MBA, EFA 

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z
důvodu nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku,
nebojte, vyřešili bychom to individuálně. 

Číslo akreditace: 32850/2018-2-899

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://www.linkedin.com/in/miroslavpusteln%C3%ADk/
https://www.linkedin.com/in/miroslavpusteln%C3%ADk/
https://inev.cz/kurzy/duben_online-kurz_uvery/
https://forms.gle/pw58JSNNA1xRxSFP6
https://forms.gle/MutRyht6QpR3dzQE6


Finanční gramotnost
Úvěry

Typy úvěrů, se kterými se nejčastěji setkáváme

Rozdělení na dobré a špatné dluhy
Základní typy úvěrů - jejich rozdělení a jejich základní charakteristika 
RPSN - jednotný ukazatel všech úvěrů, podle kterého mohu srovnávat
Úrokové sazby - od čeho se odvíjí, vývoj úrokových sazeb u jednotlivých typů
úvěrů + Prostor pro dotazy (10-15 min)

Obsah kurzu:

Co všechno ovlivňuje schválení úvěru v bance

typ příjmů, výdaje, DSTI, DTI, věk, profese, rodinný stav, počet a věk dětí, 
délka úvěru, výše vlastních zdrojů, národnost žadatele, ad.

Úvěrová historie klienta (registry) - do jakých registrů banky nahlížení, k čemu se
jednotlivé registry využívají
Bonita 

Zástava - hodnota zástavy, věcná břemena, pojištění zástavy
Nejčastější chyby – aneb tipy z praxe + prostor pro dotazy (10-15 min)

Hypotéky v souvislostech

Krátká x dlouhá doba splatnosti, výhody x nevýhody
Předčasné splacení hypotéky - zákonné možnosti
Fixace úrokové sazby - jakou fixaci kdy zvolit, refinancování

Zákon, který hypotéky upravuje - zásadní milník 1.12.2016, kdo může úvěr
poskytnout
Jak probíhá ideální proces vyřizování hypotéky
Optimální výše hypotéky

Význam a vliv na budoucí zápisy v katastru, pojištění a vinkulace
Nejčastější chyby – aneb tipy z praxe, rostor pro dotazy (10-15 min)

Ostatní úvěrové produkty v detailu

Úvěry ze stavebního spoření
Zajištěné úvěry a nezajištěné
Spotřebitelský úvěr, Kreditní karta, Kontokorent - výhody a nevýhody
Leasing - výhody a nevýhody, rozdíly mezi leasingem a úvěrem
Nebankovní úvěry - výhody a nevýhody
Nejčastější chyby – aneb tipy z praxe + Prostor pro dotazy (10-15 min)



Finanční gramotnost
Exekuce a dluhová past 

Cíl kurzu

Záměrem kurzu je vysvětlit pedagogům důležitost prevence vzniku stavu úpadku,
předlužení a insolvence (práce s rozpočtem; tvorba rezerv; “sebekoučování” při
utrácení a práci s penězi; stanovení mantinelů, které dodržujeme a cílů, které
sledujeme). Ukázat správný postup zodpovědného zadlužení (když už si úvěr vzít
musíme). Ukázat správné postupy komunikace s věřiteli. Vysvětlit, jak funguje
exekuční řízení. Vysvětlit, jak funguje insolvenční řízení a oddlužení nepodnikatelů
(osobní bankrot).
 

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

úterý 19. dubna 
čtvrtek 21. dubna  
úterý 26. dubna 
čtvrtek 28. dubna 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektor: Jakub Hesoun, další informace o lektorovi zde 

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z
důvodu nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku,
nebojte, vyřešili bychom to individuálně. 

Číslo akreditace: 32850/2018-2-899

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://penizepodkontrolou.cz/o-mne-a-o-projektu/
https://inev.cz/kurzy/duben_online-kurz_exekuce_a_dluhova_past/
https://forms.gle/RZ9jertzQ8eBJwc87
https://forms.gle/RZ9jertzQ8eBJwc87


Finanční gramotnost
Exekuce a dluhová past 

Úvod do problematiky tématu exekuce a dluhová past 

myšlení bohatých a chudých lidí
rodinný rozpočet - jak má vypadat
jak minimalizovat výdaje a maximalizovat příjmy
tvorba rezerv a jejich smysl (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá)
nejčastější finanční cíle

Obsah kurzu:

Kroky k zodpovědnému zadlužování 

dobré a špatné dluhy (RPSN, účel úvěru)
vznik dluhů (cizí vs. vlastní přičinění)
jak uchránit osobní doklady (OP, platební kartu) před zneužitím
jak komunikovat s věřiteli, registry dlužníků (SOLUS, BRKI, NRKI

Exekuční řízení

exekuční řízení (průběh, právní moc, vykonatelnost rozhodnutí, exekuční titul,
povinný vs. oprávněný, exekutor a jeho práce, způsoby exekucí)
průběh exekuce - přednostní / nepřednostní; srážky, příklady
dopady exekuce do běžného života

Insolvenční řízení

insolvenční řízení a oddlužení (průběh, insolvence, úpadek, platební
neschopnost, předlužení, dluhová past, insolveční správce a jeho práce, způsoby
řešení úpadku, způsoby řešení oddlužení, výhody a nevýhody oddlužení)
srážky, příklady
dopady insolvence do běžného života



Finanční gramotnost
Kritické myšlení ve finančním světě 

Cíl kurzu

Vzdělávacím cílem je rozšířit povědomí o funkci kritického myšlení, pochopení
kognitivního zkreslení či práce se studiemi a následné využití informací. Výstupem by
mělo být pochopení základních vzorců chování, schopnost pracovat s informacemi,
hledat je, a vyhodnocovat. Dalším cílem je pochopení role poradců, bank a institucí.
Získání povědomí o jejich zájmech, motivaci, tricích a praktikách vůči zákazníkům.
Výstupem by měla být schopnost rozlišovat role pracovníků ve finančním sektoru,
znalost základních “praktik” a pochopení jejich zájmů a schopnost vyhodnocovat
relevantnost jejich rad a doporučení. Po dokončení kurzu by měl být účastník schopen
pracovat s informacemi, zdroji a typy chování, které ho při rozhodování ovlivňují.
Taktéž by měl být schopen zdatně rozpoznávat nástrahy, neúplné či zavádějící
informace z finančních trhů, produktů či pracovníků a firem fungujících ve finančním
sektoru.

Základní informace

Kurz je určen pro pedagogy středních škol.

Místo: kurz se uskuteční online přes aplikaci 
Zoom (návod, jak se přihlásit, obdržíte po registraci).

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se
 stabilním připojením k internetu.

Kurz je rozdělen do 4 výukových bloků 

středa 8. června 
čtvrtek 9. června  
úterý 14. června 
středa 15. června 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Celou částku lze proplatit z
šablon MŠMT.

Lektor: Samuel Pšeja, další informace o lektorovi zde 

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kdybyste se z
důvodu nemoci či jiné vážní příčiny nemohli zúčastnit jednoho výukového bloku,
nebojte, vyřešili bychom to individuálně. 

Číslo akreditace: 32850/2018-2-899

Více informací: ZDE                                        Přihlašovací formulář: ZDE 

https://samuelpseja.cz/
https://inev.cz/kurzy/cerven_online-kurz_kriticke-mysleni-ve-financnim-svete/
https://forms.gle/uDE6q6cmqaidsHBj8
https://forms.gle/uDE6q6cmqaidsHBj8


Finanční gramotnost
Kritické myšlení ve finančním světě 

Úvod do kritického myšlení: jeho význam a důležitost

Obecné principy a pravidla kritického myšlení
Kognitivní zkreslení: význam, jak nás ovlivňuje, hlavní typy; Studie, metaanalýzy:
tvorba a využití; Kde informace hledat a ověřovat
Manipulace, ovlivňování, emoční tlak; Placené články a jejich dopady na naše
rozhodování
Doporučená literatura a zdroje; Konkrétní příklady z médií + diskuse

Obsah kurzu:

Orientace mezi účastníky trhu/struktura trhu

Jací hráči tvoří finanční trh, jaké jsou zájmy a motivace jednotlivých hráčů;
Rozdíl mezi „poradcem“ a „zprostředkovatelem“
Jak poznat poradce, který bude jednat v můj zájem; Politická gesta a kritické
myšlení ve vztahu k ekonomice; Konkrétní příklady z médií + diskuse

Triky finančních zprostředkovatelů

Nejčastější triky finančních zprostředkovatelů a producentů: v pojištění, v
úvěrech, ve spoření a investování, v realitách
Konkrétní příklady z médií + diskuze

Kritické myšlení ve vztahu k produktům

Příklady (korporátní dluhopisy, zlaté spoření, garantované krypto a jiné produkty,
úrok 10% na stavebku, životní pojištění na spoření, fondy fondů/fondy živ. cyklu,
penzijko pro dítě, bankopojištění, pojištění schopnosti splácet)
Konkrétní příklady z médií + diskuze



Co od nás obdržíte ? 

prezentace k výuce

videozáznamy z kurzu

pdf i tištěný certifikát o absolvování kurzu

máte možnost se zeptat
lektorů na jakékoliv otázky,

které vás zajímají 

https://youtu.be/zt1EjgmrylA


Kurzy jsou rozdělené do 4 částí. Co když se jedné z nich nebudu moci
zúčastnit, ztrácím pak nárok na certifikát, a tedy možnost
proplacení přes šablony MŠMT?

Naprosto chápeme současnou situaci, kdy se může stát, že pár minut
před začátkem kurzu zjistíte, že se nemůžete připojit (nemoc dítěte,
pracovní povinnosti atd.). Z tohoto důvodu určitě neztratíte nárok na
certifikát, je ale potřeba nám dát o své nepřítomnosti vědět a podívat se
na záznam z dané části kurzu.

Nejčastější otázky Q&A 

Zůstanou nám po kurzu materiály k výuce?

Ano, vždy obdržíte prezentace od lektora, které můžete používat při své
výuce na škole. Dostanete také celý videozáznam kurzu, který si můžete
pouštět zpětně i po jeho skončení. Během celého kurzu také obdržíte
mnoho tipů a rad, kde získat zajímavé informace pro svou výuku.

Obdržím za kurz certifikát?

Certifikáty obdržíte po skončení kurzu ve dvou vyhotoveních. V online
verzi vám přijde na váš e-mail, který jste vyplnili při registraci, a druhý ve
fyzické podobě vám dorazí na adresu školy, nebo jinou, vámi uvedenou
adresu.

Online kurzy probíhají přes platformu ZOOM. Nikdy jsem však tuto
aplikaci nepoužíval/a a nevím, jak se mám přihlásit. Co mám dělat?

Před samotným kurzem vám na e-mailovou adresu přijde návod na
Zoom, kde je detailně popsáno, jak a kde se připojit. Kdybyste si však
nebyli technickou stránkou jistí, vždy je možnost si domluvit s námi
zkušební hovor, který by probíhal právě přes aplikaci ZOOM.

Co musím udělat, aby mi kurz byl proplacen přes šablony?

Úplně nejdříve je potřeba vědět, zda je vaše škola zapojena do programu
šablon MŠMT. Pokud již máte se svojí školou vše domluvené k proplacení
stačí následující věci: certifikát – vystavujeme po skončení kurzu, + 
 prezenční listinu – tu vám také poskytneme po každé části kurzu.



 Moc se těšíme na Vaši účast!

Ředitelka INEV akademie

Dagmar Biersaková
e-mail: biersakova@inev.cz
telefon: +420 728 670 005 

INEV akademie

Příčná 1892/4, Nové Město
110 00 Praha
email: info@inev.cz
web: www.inevakademie.cz

„Nejvýznamnějším uměním učitele
je probouzet v žácích radost

tvořit a poznávat.“


