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INEV Akademie pomáhá zlepšit úroveň finanční gramotnosti studentů

skrze odborné vzdělávání jejich pedagogů, ale také skrze širokou

veřejnost. Rozsáhlá nabídka osmihodinových kurzů z oblasti ekonomie,

podnikání a finanční gramotnosti dává možnost se hlouběji vyznat v

dané problematice a zároveň možnost používat užitečné materiály, které

účastníci obdrží během webináře, přímo ve výuce!

Obsah jednotlivých webinářů připravujeme na základě výsledků testů z

Ekonomické olympiády, ze kterých přesně víme, kde mají mladí lidé v

rámci ekonomické a finanční gramotnosti problémy. Také zařazujeme

nové kurzy na základě poptávky vás, samotných pedagogů. 

Většinu webinářů, které naleznete v tomto katalogu si zároveň můžete

nechat přeplatit skrze šablonu MŠMT.

Vše začíná od Vás, proto spolu pojďme udělat Českou republiku
finančně a ekonomicky vzdělanou! 

I  N  E  V  

A  K  A  D  E  M  I  E



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.

PROČ NAŠE AKADEMIE?



CO SE DĚLO 
V ROCE 2022 V: 
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02

03

04

Spustili jsme nové kurzy na ekonomii a
finanční gramotnost a spolu s tím jsme
vydali katalog kurzů JARO 2022.

Získali jsme akreditace od MŠMT na
webináře na témata z oblasti
mezinárodního obchodu.

Uspořádali jsme webinář na oblast
finanční gramotnosti pro studenty
Karlovy Univerzity v Praze 

UČEKON + Ocenění Ekonomický Ámos
Celkem jsme v roce 2022 proškolili přes
130 pedagogů a uspořádali jsme celkem 12
webinářů.

NOVÝ ROK = NOVÉ KURZY

PLÁNY DO BUDOUCNA

WEBINÁŘE I PRO VYSOKOŠKOLÁKY 

PRVNÍ NAŠE KONFERENCE 

https://inev.cz/inev-akademie/konference_ucekon/


H A R M O N O G R A M

02

Únor 2023

03

Březen 2023

04

Duben 2023

05

Květen 2023

06

Červen 2023

Národní hospodářství a role státu v ekonomice

Finanční gramotnost: Investování a spoření

Finanční gramotnost: Kritické myšlení ve fin. světě

Finanční gramotnost: Pojištění

Finanční gramotnost: Úvěry

Mezinárodní obchod v globálním kontextu

JARO 2022/2023

Ekonomie: Spotřebitelé, firmy a tržní struktury



Ukázka knihy Základy úspěšného podnikání

 
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. 

Mez. obchod v glob. kontextu Mez. obchod v glob. kontextu (Březen 2023 - Brno)(Březen 2023 - Brno)

Lektorka těchto kurzů:

Nadcházející kurzy:

Další informace o lektorce 

Web: Alena Šafrová Drášilová

P O D N I K Á N Í +
MEZINÁRODNÍ OBCHOD 

Úvod do tématu: 

Téma podnikání vnímáme jako velmi důležité, hlavně v této době, kdy
společnost víceméně předpokládá, že studenti středních škol budou
pokračovat na VŠ. To však pro všechny nemusí být ta ideální volba. Jedná se o
studenty s nápadem a vizí, nebo také pro studenty výučních oborů (truhláři,
elektrikáři atd.), kdy by rádi začali podnikat (pracovat na sebe), ale bojí se/neví
jak začít. Pomocme jim tedy uskutečnit jejich sen. 

Podnikání 1. – Jak zPodnikání 1. – Jak začítačít    (Duben 2023)(Duben 2023)

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


Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin). Tento kurz nelze
proplácet ze 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. 

Základní informace

Webinář se uskuteční prezenčně v Brně.  

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

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se 
stabilním připojením k internetu.

Mezinárodní obchod
v globálním kontextu

Jak rozumět základním pojmům v oblasti mezinárodního obchodu? 
Jak formuje mezinárodní obchod vztahy mezi státy? 
Jaké má mezinárodní obchod dopady?

Obsah kurzu:

Témata, které po webináři budete umět jednoduše vysvětlit vašim studentům
při výuce ekonomiky/ekonomie a dalších ekonomicky zaměřených předmětů:

1. Principy a teorie mezinárodního obchodu (2 h) 
a) Terminologie mezinárodního obchodu 

čtvrtek 30. března 

od 9:00 do 16:00

Objevte více Zarezervujte si
 své místo ZDE 

B Ř E Z E N  2 0 2 3

ECON MUNI Brno

https://inev.cz/kurzy/prezencni-kurz-mezinarodni-obchod-v-globalnim-kontextu/
https://forms.gle/noQL1UjcUx9LSUpw6
https://inev.cz/kurzy/prezencni-kurz-mezinarodni-obchod-v-globalnim-kontextu/
https://forms.gle/noQL1UjcUx9LSUpw6
https://forms.gle/noQL1UjcUx9LSUpw6
https://forms.gle/noQL1UjcUx9LSUpw6
https://forms.gle/noQL1UjcUx9LSUpw6


Jak se vyvíjel teoretický pohled na mezinárodní obchod? 
Proč je vhodné z teorií vycházet a chápat je? 

Jaká je role mezinárodního obchodu v globální ekonomice? 
Proč je pro Českou republiku mezinárodní obchod zásadní? 
Jaká jsou pozitiva a negativa zapojení státu do mezinárodního obchodu? 
Jakým bariérám mezinárodní obchod čelí? 

b) Stručná historie přístupů 

c) Role MO v ekonomice 

Kromě odpovědí na uvedené otázky se v tomto bloku účastníci seznámí
s některými aktuálními statistikami mezinárodního obchodu. Součástí bloku
bude ukázka tematických aktivit do výuky na středních školách ke každému
z probíraných témat. 

B Ř E Z E N  2 0 2 3

Mezinárodní obchod v
globálním kontextu

2. Principy obchodní politiky (2 h) 

Kromě odpovědí na uvedené otázky se v tomto bloku účastníci seznámí
s problematikou vývoje celních tarifů a zajímavostmi s oblasti tarifních i
netarifních nástrojů obchodní politiky. Součástí bloku bude ukázka
tematických aktivit do výuky na středních školách ke každému z probíraných
témat. 

Co je liberalismus, jaké jsou jeho
výhody a nevýhody? 
Co je protekcionismus a jaké
jsou jeho výhody a nevýhody? 
Kam aktuálně směřují
ekonomiky a proč? 

Liberalismus vs. protekcionismus 
Jakými nástroji ovlivňují státy
podmínky mezinárodního
obchodu? 
Co jsou to tarifní a netarifní
nástroje obchodní politiky? 
Jak tyto nástroje ovlivňují situaci na
trhu? 
K čemu slouží obchodní dohody a
standardizace? 

Nástroje obchodní politiky 

Proč je WTO nejvýznamnější organizací v oblasti mezinárodního obchodu? 
Jak funguje a jaká má práva vůči členským státům? 
Odkud pramení hlavní kritika WTO? 
Co je WCO a proč je tato organizace klíčová pro mezinárodní obchod? 

3. Klíčové instituce v MO (2 h) 

a) WTO, WCO 



Jaké známe úrovně integrace států v oblasti mezinárodního obchodu? 
Jak ovlivňuje EU zapojení ČR do mezinárodního obchodu? 
Jaké pravomoci má výhradně EU a jaké zůstaly v kompetencích ČR? 
S jakými otázkami se můžeme setkat v souvislosti s měnovou unií? 

b) EU 

c) OSN a její složky 
d) Další instituce 

B Ř E Z E N  2 0 2 3

Mezinárodní obchod v
globálním kontextu

Kde najdeme užitečné podklady ke statistikám mezinárodního obchodu? 
Jaké jsou základní měřitelné údaje popisující mezinárodní obchod? 
Jak tyto údaje interpretovat?  
Čím a proč mohou být statistiky zkreslené? 

Které ekonomiky jsou aktuálně nejsilnější? 
Odkud kam proudí komodity, výrobky a služby? 
Jakou roli hrají v mezinárodním obchodě nejméně vyspělé ekonomiky? 

Jak mezinárodní obchod zasáhla pandemie Covid-19 a válka na Ukrajině? 
Jak podniky obecně reagují na problémy spojené s mezinárodním
obchodem? 
Jak reagují státy a mezinárodní organizace? 

Kromě odpovědí na uvedené otázky se v tomto bloku účastníci seznámí
s kontextem fungování mezinárodních organizací, širšími souvislostmi a
problematickými otázkami ve vztazích různých zemí. Součástí bloku bude
ukázka tematických aktivit do výuky na středních školách ke každému
z probíraných témat. 
 
4. Aktuální trendy a vývoj MO v kontextu Covid-19 a války na Ukrajině
 (2 h) 

a) Jak číst statistiky a analýzy 

b) Role některých národních ekonomik 

c) Trendy v MO 

Kromě odpovědí na uvedené otázky získají účastníci odkazy na důvěryhodné a
komplexní statistické analýzy v oblasti mezinárodního obchodu. Součástí bloku
bude ukázka tematických aktivit do výuky na středních školách ke každému
z probíraných témat. 
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Podcast: Mladý podnikatel

 Doplňující materiály k tématu - k inspiraci:

Podcast: Jak začít podnikat na SŠ 

Podcast: Mladý podnikatel

Podnikání I + Mez. obchod 

Základy úspěšného podnikání

Geniální podnikatel Tomáš Baťa

Startup za pakatel

Vynálezkyně: Z kapky krve

Zakladatel (The Founder)

Piráti ze Silicon Valley

https://open.spotify.com/show/2WoPnSUZ7BWzI28xuZCabJ?si=17a382f353f64c20
https://ceskepodcasty.cz/episode/wIx4ux0mDeBbxpUhE519
https://ceskepodcasty.cz/episode/wIx4ux0mDeBbxpUhE519
https://open.spotify.com/show/2WoPnSUZ7BWzI28xuZCabJ?si=17a382f353f64c20
https://www.grada.cz/zaklady-uspesneho-podnikani-10501/?gclid=Cj0KCQjwheyUBhD-ARIsAHJNM-MUJ_LX0yAYy-5xoR21_aLDNEXU34Puhqi2ImvviLj55TShO6FRU7UaAmPWEALw_wcB
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/genialni-podnikatel-tomas-bata-6825095
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/startup-za-pakatel-595506
https://www.csfd.cz/film/688511-vynalezkyne-z-kapky-krve/prehled/
https://www.csfd.cz/film/30163-zakladatel/prehled/
https://www.csfd.cz/film/31875-pirati-ze-silicon-valley/recenze/


 

FG: Investování a spoření FG: Investování a spoření (Duben 2023)(Duben 2023)  

Lektoři těchto kurzů:

Nadcházející kurzy:

F I N A N Č N Í
G R A M O T N O S T 

FG: Kritické myšlení ve fin. světě FG: Kritické myšlení ve fin. světě (Únor 2023)(Únor 2023)  

FG: Pojištění FG: Pojištění (Květen 2023)(Květen 2023)

FG: ÚvěryFG: Úvěry (Červen 2023) (Červen 2023)  

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.



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

Lektorka:  Michala Janatová, více informací 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: 28000/2021-7-849

Základní informace

Webinář je rozdělen do 4 bloků po dvou
hodinách.

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

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se 
stabilním připojením k internetu.

FG: Kritické myšlení ve fin. světě

Co je cílem tohoto webináře?

"Záměrem kurzu investování a spoření je seznámit vás s tím, jak vypadá finanční
trh v praxi. Objasnit rozdíly mezi teorií a reálnou praxí. Naučit vás prakticky
využívat spořící a investiční produkty jako nástroje pro splnění finančních cílů. Zde
se naučíte, jak rozpoznat podezřelé investiční nabídky a správně zařazovat různé
typy produktů do investičního portfolia. Také po kurzu rozpoznáte, jaký je rozdíl
mezi spořením, investováním a spekulací. Cílem kurzu je také rozptýlení obav a
odstranění předsudků spojených s investováním. "

úterý 21. února
čtvrtek 23. února 
úterý 28.února 
čtvrtek 2. března 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Objevte více Zarezervujte si
 své místo ZDE 

Ú N O R  2 0 2 3

https://inev.cz/kurzy/cerven_online-kurz_kriticke-mysleni-ve-financnim-svete/
https://forms.gle/ZDeZfXu4nWBh6uQH7
https://www.jamico.cz/
https://inev.cz/kurzy/cerven_online-kurz_kriticke-mysleni-ve-financnim-svete/
https://forms.gle/ZDeZfXu4nWBh6uQH7
https://forms.gle/ZDeZfXu4nWBh6uQH7
https://forms.gle/ZDeZfXu4nWBh6uQH7
https://forms.gle/ZDeZfXu4nWBh6uQH7


 Úvod do kritického myšlení (2 hodiny)

FG: Kritické myšlení ve fin. světě
Ú N O R  2 0 2 3

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

 Účastníci finančního trhu (2 hodiny)

Orientace mezi účastníky trhu/struktura trhu, jejich vztazích a motivaci: 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

Nejčastější praktiky (2 hodiny)

Nejčastější triky finančních zprostředkovatelů a producentů
v pojištění
v úvěrech, ve spoření a investování
 v realitkách

 Konkrétní příklady z médií + diskuze

Jak přistupovat k samotným finančním produktům (2 hodiny)

Kritické myšlení ve vztahu k produktům
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



Cena: 1720 Kč vč. DPH za osobu za celý kurz (8 hodin).  Částku NELZE
proplatit z šablon MŠMT.

Lektor kurzu: Jan Steininger, https://www.strif.cz

Po absolvování kurzu: obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. Kurz se
uskuteční pouze v případě naplnění kapacity, která je minimálně 15 účastníků. 

Základní informace:

Tento kurz se uskuteční prezenčně.  

Místo: Praha, konkrétní místo bude
upřesněno

Čas: od 9:30 do 16:30 

(kurz se celý uskuteční v jenom bloku v jeden
den) 

FG: Investování a spoření  

Co je cílem tohoto webináře?

"Záměrem kurzu investování a spoření je seznámit vás s tím, jak vypadá finanční
trh v praxi. Objasnit rozdíly mezi teorií a reálnou praxí. Naučit vás prakticky
využívat spořící a investiční produkty jako nástroje pro splnění finančních cílů. Zde
se naučíte, jak rozpoznat podezřelé investiční nabídky a správně zařazovat různé
typy produktů do investičního portfolia. Také po kurzu rozpoznáte, jaký je rozdíl
mezi spořením, investováním a spekulací. Cílem kurzu je také rozptýlení obav a
odstranění předsudků spojených s investováním. "

od 9:30 do 16:30

Objevte více Zarezervujte si
 své místo ZDE 

D U B E N  2 0 2 3

čtvrtek 13. dubna 

https://inev.cz/kurzy/unor_online-kurz_investovani_a_sporeni/https:/inev.cz/kurzy/unor_online-kurz_investovani_a_sporeni/
https://forms.gle/zHUJqiMrTQvWXpbz8
https://www.strif.cz/
https://inev.cz/kurzy/unor_online-kurz_investovani_a_sporeni/
https://forms.gle/zHUJqiMrTQvWXpbz8https:/forms.gle/zHUJqiMrTQvWXpbz8
https://forms.gle/zHUJqiMrTQvWXpbz8https:/forms.gle/zHUJqiMrTQvWXpbz8
https://forms.gle/zHUJqiMrTQvWXpbz8https:/forms.gle/zHUJqiMrTQvWXpbz8
https://forms.gle/zHUJqiMrTQvWXpbz8https:/forms.gle/zHUJqiMrTQvWXpbz8


 Úvod do spoření a investování (2 hodiny)

FG: Investování a spoření 
D U B E N  2 0 2 3

Co je finanční trh a jaké jsou 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

Investiční plánování a druhy aktiv  (2 hodiny)

Investiční plán a investiční strategie.
Faktory, které 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 (2 hodiny)

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 (2 hodiny)

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



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

Garant webináře: 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: 28000/2021-7-849

Základní informace

Webinář je rozdělen do 4 bloků po dvou
hodinách.

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

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se 
stabilním připojením k internetu.

Finanční gramotnost: Pojištění 

Obsah kurzu:

Co je cílem tohoto webináře?

"Vzdělávacím cílem tohoto kurzu je, abyste získali základní povědomí o fungování
pojištění, jeho principech a členění pojištění dle jednotlivých typů. Také má tento
webinář za cíl získání dovedností práce s výpočtem vhodných pojistných částek a
výběru rizik dle jejich důležitosti a vlivu na výši finančních škod a to vše bude
vysvětlováno na konkrétních příkladech, které se lektorům staly v jejich vlastní
praxi."

Bude upřesněno

Vždy od 17:00 do 19:00 

Objevte více Zarezervujte si
 své místo ZDE 

D U B E N  2 0 2 3

https://inev.cz/kurzy/brezen_online-kurz_pojisteni/
https://forms.gle/Z1sM4bjExj9XPwaZ6
https://www.vecorkova.cz/
https://www.vecorkova.cz/
https://inev.cz/kurzy/brezen_online-kurz_pojisteni/
https://forms.gle/Z1sM4bjExj9XPwaZ6
https://forms.gle/Z1sM4bjExj9XPwaZ6
https://forms.gle/Z1sM4bjExj9XPwaZ6
https://forms.gle/Z1sM4bjExj9XPwaZ6


Úvod do světa pojištění  (2 hodiny)

Finanční gramotnost: Pojištění
D U B E N  2 0 2 3

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

Pojištění osob  (2 hodiny)

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)  (2 hodiny)

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 (2 hodiny)

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



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

Lektor: Miroslav Pustelník, více informací o lektorovi naleznete 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: 28000/2021-7-849

Základní informace

Webinář je rozdělen do 4 bloků po dvou
hodinách.

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

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se 
stabilním připojením k internetu.

Finanční gramotnost: Úvěry 

Co je cílem tohoto webináře?

"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."

Vždy od 17:00 do 19:00 

Objevte více Zarezervujte si
 své místo ZDE 

Č E R V E N  2 0 2 3

úterý 6. června
čtvrtek 8. června 
úterý 13. června
čtvrtek 15. června

https://inev.cz/kurzy/duben_online-kurz_uvery/
https://forms.gle/4JvKSwPSUgWKfEVh7
https://chpfinance.cz/tym/
https://chpfinance.cz/tym/
https://forms.gle/4JvKSwPSUgWKfEVh7
https://forms.gle/4JvKSwPSUgWKfEVh7
https://forms.gle/4JvKSwPSUgWKfEVh7
https://forms.gle/4JvKSwPSUgWKfEVh7


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)

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

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

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

Zákon, který hypotéky upravuje - zásadní milník 1.12.2016, kdo může
úvěr poskytnout
Jak probíhá ideální proces vyřizování hypotéky
Optimální výše hypotéky
Krátká x dlouhá doba splatnosti, výhody x nevýhody
Předčasné splacení hypotéky - zákonné možnosti
Fixace úrokové sazby - jakou fixaci kdy zvolit, refinancování
Význam a vliv na budoucí zápisy v katastru, pojištění a vinkulace
Nejčastější chyby – aneb tipy z praxe, rostor pro dotazy (10-15 min)

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)

Typy úvěrů, se kterými se nejčastěji setkáváme (2 hodiny)

Co všechno ovlivňuje schválení úvěru v bance (2 hodiny)

Hypotéky v souvislostech (2 hodiny)

Ostatní úvěrové produkty v detailu (2 hodiny)

Finanční gramotnost: Úvěry 
Č E R V E N  2 0 2 3



Finanční gramotnost
2 0 2 2 / 2 0 2 3

 Doplňující materiály k tématu - k inspiraci:

Enron: Nejchytřejší kluci v místnosti

Den před krizí 

Štěstí na dosah (osobní finance) 

 Na penězích záleží 

Finance prakticky

Teorie peněz

Bohatý táta, chudý táta

Nejbohatší muž v Babylóně 

Jak být chudým

https://www.csfd.cz/film/230191-enron-the-smartest-guys-in-the-room/prehled/
https://www.csfd.cz/film/278448-den-pred-krizi/prehled/
https://www.csfd.cz/film/278448-den-pred-krizi/prehled/
https://www.csfd.cz/film/221903-stesti-na-dosah/prehled/
https://www.csfd.cz/film/221903-stesti-na-dosah/prehled/
https://open.spotify.com/show/0oxwkMlFgQJdnCfrLNFzAD?si=941d15f656824ad4
https://open.spotify.com/show/0oxwkMlFgQJdnCfrLNFzAD?si=941d15f656824ad4
https://open.spotify.com/show/0oxwkMlFgQJdnCfrLNFzAD?si=941d15f656824ad4
https://open.spotify.com/show/0TUQkBTV7pGUhZ9dQHl8Fx?si=1b433339043d4945
https://open.spotify.com/show/2s5Hhr8Rg2GpIzAo9k5tPP?si=5079565070d14bb6
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/bohaty-tata-chudy-tata-193058054
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/nejbohatsi-muz-v-babylone-55755053
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/nejbohatsi-muz-v-babylone-55755053
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/jak-byt-chudym-666720


Národní hospo. a role státu v ekonomice Národní hospo. a role státu v ekonomice (Březen 2023)(Březen 2023)  

Nadcházející kurzy:

E K O N O M I E 
Úvod do tématu: 

Ačkoliv se nám to nemusí hned na první pohled zdát, jsou to právě
ekonomické principy, se kterými se každý den potkáváme. Neustále
přemýšlíme o nákladech obětované příležitosti - když se rozhodujeme, zda jít či
nejít do práce/školy.  Nebo o utopených nákladech například v rámci svého
podnikání. Ekonomické pojmy slyšíme v médiích neustále - inflace je vysoká,
HDP se zpomaluje, nezaměstnanost roste - tak si pojďme společně vysvětlit, co
za jednotlivými pojmy a modely stojí. Těšíme se na vaši zvídavost. 

Spotřebitelé, firmy a tržní struktury Spotřebitelé, firmy a tržní struktury (Únor 2023)(Únor 2023)

Lektor webinářů:

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
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.  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. 

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

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



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 

Základní informace

Webinář je rozdělen do 4 bloků po dvou
hodinách.

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

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se 
stabilním připojením k internetu.

Národní hospodářství a role
státu v ekonomice

Co je cílem tohoto webináře?

"Cílem kurzu je vám vysvětlit  roli, význam a vliv hlavních sektorů národního
hospodářství, tj. domácností, firem, států a cizinců na fungování, na vývoj a
efektivitu národní ekonomiky. Součástí kurzu je vysvětlení role státu, především
národní banky, vlády a dalších institucí na výkon a fungování národní ekonomiky. 
 V kurzu budou vysvětleny cíle, nástroje a principy fungování monetární a fiskální
politiky státu. Cílem kurzu je pochopit, jak sektory národní ekonomiky včetně
centrální banky a vlády ovlivňují vývoj HDP, nezaměstnanosti, inflace, měnového
kurzu a dalších důležitých makroekonomických ukazatelů."

pondělí 27. března 
úterý 28. března 
pondělí 3. dubna 
úterý 4. dubna 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Objevte více Zarezervujte si
 své místo ZDE 

B Ř E Z E N  2 0 2 3

https://inev.cz/kurzy/kveten_online-kurz_narodni-hospodarstvi-a-role-statu-v-ekonomice/
https://forms.gle/bnB9n2FYpnvTXmAv8
https://inev.cz/kurzy/kveten_online-kurz_narodni-hospodarstvi-a-role-statu-v-ekonomice/
https://forms.gle/bnB9n2FYpnvTXmAv8
https://forms.gle/bnB9n2FYpnvTXmAv8
https://forms.gle/bnB9n2FYpnvTXmAv8
https://forms.gle/bnB9n2FYpnvTXmAv8


B Ř E Z E N  2 0 2 3

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  

Národní hospodářství a role státu v ekonomice (8 hodin)

Národní hospodářství a role
státu v ekonomice

Trh výrobních
faktorů

Trh zboží 
a služeb

DOMÁCNOSTI FIRMY

Příjem (důchody)

Výdaje (za statky) Příjmy (za prodej
statků)

Mzdy, renty, zisky

Výrobní
 faktory

Nabízené
statky

Poptávané
statky

Práce, půda,
kapitál

Model ekonomického koloběhu:



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 

Základní informace

Webinář je rozdělen do 4 bloků po dvou
hodinách.

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

Potřebné vybavení: jakýkoliv počítač se 
stabilním připojením k internetu.

Spotřebitelé, firmy a tržní struktury

rovnováha trhu v rámci tržní ekonomiky
chování a rozhodování spotřebitelů
substituty a komplementy
chování a rozhodování firem
produkce, náklady a příjmy firem
monopol, oligopol a monopolistická konkurence
modely tržní rovnováhy, vliv působení různých faktorů na tržní prostředí – bude
lektorováno za pomocí případových studií

Obsah webináře:

pondělí 6. února 
úterý 7. února 
pondělí 13. února 
úterý 14. února 

Vždy od 17:00 do 19:00 

Objevte více Zarezervujte si
 své místo ZDE 

Ú N O R  2 0 2 3

https://inev.cz/kurzy/https-inev-cz-kurzy-brezen_online-kurz_spotrebitele_firmy_a_trzni_struktury/
https://forms.gle/fxd3Q8mVoGYCn9599
https://inev.cz/kurzy/https-inev-cz-kurzy-brezen_online-kurz_spotrebitele_firmy_a_trzhttps:/inev.cz/kurzy/https-inev-cz-kurzy-brezen_online-kurz_spotrebitele_firmy_a_trzni_struktury/ni_struktury/
https://forms.gle/fxd3Q8mVoGYCn9599
https://forms.gle/fxd3Q8mVoGYCn9599
https://forms.gle/fxd3Q8mVoGYCn9599
https://forms.gle/fxd3Q8mVoGYCn9599


Záměrem kurzu je seznámit účastníky s rolí a vlivem hlavních sektorů

ekonomiky národního hospodářství

Účastníci kurzu pochopí, jak uvažuje, rozhoduje se a chová se spotřebitel

při formování jeho/její individuální poptávky po zbožích a službách. Osvojí

si hlavní principy jeho/jejího uvažování v závislosti n a cenách výrobků a

služeb, cenách substitutů, komplementů, disponibilního důchodu a

preferencích. Na základě chování spotřebitele je vysvětlena tržní poptávka

jako součást tržní poptávky. Obdobným způsobem budou vysvětleny

principy fungování firmy, resp. principy uvažování a rozhodování manažerů

o optimální technologii a úrovni produkce v dané tržní struktuře fungování

firmy, na základě čehož bude odvozena nabídka firma a tržní nabídka. 

Cílem je vysvětlit obsah jednotlivých tematických celků, které navzájem

logicky navazují a vysvětlit základní principy metodických postupů a tvorby

modelů používaných k vysvětlení a pochopení jevů, které jsou předmětem

zkoumání v ekonomii.

V kurzu tak budou vysvětleny základní  východiska pro odvození

individuální a tržní poptávky a nabídky a vysvětlení faktorů, které je

ovlivňují. S využitím získaných znalostí pak budou vysvětleny faktory

formování tržní rovnováhy.

Změny tržní rovnováhy a související přizpůsobovací procesy budou

vysvětleny a prakticky procvičeny pomocí modelových příkladů

vycházejících z reálných situací v ekonomice. V závěrečné fázi kurzu budou

vysvětleny základní specifika dokonale konkurenčních, a především

nedokonale konkurenčních tržních struktur, se kterými se dnes

můžeme nejběžněji setkat v reálném tržním prostředí národní ekonomiky.

Spotřebitelé, firmy a tržní struktury (8 hodin)

Spotřebitelé, firmy a tržní struktury
Ú N O R  2 0 2 3



CO JE SOUČÁSTÍ WEBINÁŘE?

prezentace 
a jiné materiály

osvědčení o účasti

možnost se zeptat našich 
lektorů na jakékoliv dotazy a to 
buď živě na webináři, nebo
zpětně pomocí formuláře 

komunita lidí se stejnými zájmy a cíli



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.

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.

O T Á Z K Y   A   O D P O V Ě D I 

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.



bacikova@inev.cz

 Kdo se o vás bude starat?

Dagmar Biersaková Ředitelka INEV akademie

Patrik Bucher Junior marketingový specialista

Věra Hausvaterová HR manažerka

organizace webinářů komunikace s lektorytechnika

newsletterysociální sítě technika

smlouvycertifikáty pošta

biersakova@inev.cz +420 728 670 005

bucher@inev.cz +421 911 939 871

hausvaterova@inev.c
z

+420 702 162 333

Martina Bacíková Zakladatelka INEV

nové projektystrategie plánování

Martina Bacik



 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.“

https://www.linkedin.com/in/dagmar-biersakov%C3%A1-b0a846194
http://www.inevakademie.cz/
http://www.inevakademie.cz/
http://www.inevakademie.cz/
http://www.inevakademie.cz/
http://www.inevakademie.cz/

