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ESO Euroškola s.r.o. zastoupeno 4 školami: Euroškola Praha, Euroškola Česká Lípa, Euroškola 

Strakonice a Trojské gymnázium 

 

Název akce: Beseda s guvernérem ČNB s následnou návštěvou expozice Lidé a peníze 

Termín: 18. 11. 2019 

Místo: Praha, Česká národní banka, Na Příkopě 28 

Počet účastníků: 58 žáků a + 6 vyučujících jako doprovod  

 

Program a zhodnocení: 

V rámci realizovaného projektu v několika fázích – „Studenti Euroškol a Trojského 

gymnázia poznávají ČNB“ proběhla 3. část v podobě vyvrcholení celého projektu (realizace 

březen – listopad 2019). Do prostor bývalé knihovny ČNB zavítali studenti 4 našich škol, aby 

mohli vyslechnout prezentaci guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka (Co je a co není Česká národní 

banka) a následně s ním besedovat o různých oblastech, které se týkají buď přímo jeho, případně 

dalších členů Bankovní rady anebo vůbec banky jako takové. Spolu s guvernérem byl po celou 

dobu přítomen i člen bankovní rady pan Aleš Michl, který besedoval s našimi studenty před 

měsícem přímo v Troji. Ještě před příchodem pan guvernéra zahájil dopoledne pan Jakub Kunert, 

který zná studenty s prvního dějství projektu – 100 let Čs. koruny. V malém brainstormingu 

nastínil několik oblastí, které by mohly být předmětem následující přednášky a diskuze. Po 

několika minutách zahájil své vystoupení pan guvernér. Představil velice názorně prostřednictvím 

cca 20 slajdů několik statistických údajů, fungování ČNB, její hlavní úkoly a aktivity. Poté se 

rozproudila poměrně živá debata s mnoha dotazy, které směřovaly povětšinou na pana guvernéra. 

Velmi cenné pro naše studenty je, že odpovídal jednak velice sofistikovaně, přitom však naprosto 

srozumitelně a přívětivě. Na všechny přítomné udělal velice dobrý dojem a přesvědčil, že je 

opravdovým odborníkem na svém místě.  

Studenti sami ve spolupráci s vyučujícími ekonomických předmětů na jednotlivých 

školách připravili pro pana guvernéra 8 okruhů otázek – na některé odpověděl ve své prezentaci, 

na ostatní pak ústně. Okruh otázek je zobrazen pod zprávou o akci. Ze všech odpovědí bych si 

dovolil vyzdvihnout část jedné z nich, a to na otázku „Co by bylo dobré, abychom jako studenti 

do budoucna v oblasti finanční politiky zkusili změnit?“ V odpovědi zaznělo mimo jiné, že 

převratné změny nelze moc předpokládat a očekávat, v čem by ale ke změně dojít mělo, je 

zodpovědnost v chování k peněžním prostředkům, především vlastním. Je nezbytné, aby se mladí 

lidé nesmyslně nezadlužovali. Svou budoucnost nemohou zasvětit splácením horentních částek. 

Došlo pochopitelně i na problematiku zavedení Eura, dle mínění pana guvernéra jeho přijetí u nás 

zatím není na pořadu dne a to především proto, že ve společnosti výrazně převažuje názor ponechat 

vlastní měnu (cca 2/3 obyvatel). Že bychom se ještě dočkali 110. výročí aktivního používání 

vlastní národní měny? Pan guvernér se zdržel téměř hodinu a půl, odešel za výrazného potlesku 

přítomných.  

V závěru bloku v knihovně představila paní Dita Vejnárková ze správní sekce ČNB 

připravované Návštěvnické centrum, které by mělo začít sloužit žákům a studentům ve věku 12-

16 let od roku 2021. Kromě nákresů a power-pointových slajdů jsme shlédli krátký videofilm 

s vizualizačními efekty. Studenti pomohli rovněž s výběrem některých symbolů, které by měly být 

součástí NC. 

Na dopolední program v budově Plodinové burzy navázalo pokračování v expozici Lidé a 

peníze, kam zavítali studenti s České Lípy a Strakonic (místní z Prahy budou mít možnost 

návštěvy v jiném termínu), všichni by se totiž do těchto prostor najednou nevešli. Zde se opět ujal 

slova pan Jakub Kunert, který podal informace k budovám, ve kterých sídlí ČNB. Dále přiblížil 
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končící výstavu autora současné i předchozí mince v hodnotě 5 Kč (akademický sochař Jiří 

Harcuba) v předsálí trezoru a podrobně charakterizoval vstupní trezorové dveře vážící 8 tun.  

Uvnitř vlastního trezoru popsal jednotlivé sektory, které si následně studenti sami 

prohlídli. Ti, kteří navštívili v březnu výstavu 100 let Čs. koruny, se mohli na vlastní oči 

přesvědčit, že poklad v podobě 100 miliónové zlaté mince představující naši korunovou měnu, byl 

spolehlivě přemístěn z Pražského hradu sem do suterénu ČNB. S výrobou mince si její autoři 

opravdu vyhráli, je doslova vymazlená, proto dostala přezdívku „mazlík“. Tradiční závěr 

prohlídky expozice je zasvěcen porovnáním hmotností jedné cihličky – ze dřeva, z oceli, z olova 

a ze zlata. Měli jsme možnost se přesvědčit, že vytáhnout zlatou cihlu, vážící přes 12 kg, otvorem, 

do něhož se nám akorát vejde předloktí horní končetiny, je prakticky nemožné. I tahle část 

programu byla moc zajímavá a studenti opouštěli budovu ČNB před 13. hodinou plní dojmů a 

snad i obohaceni o nové cenné poznatky. 

Děkujeme panu guvernérovi, panu Michlovi a dalším zaměstnancům ČNB, že pro nás 

připravili velice důstojný závěr našeho celoročního projektu s ČNB. 

 

 

Mgr. Radim Jendřejas 

ESO Euroškola s.r.o. 

jednatel 
 
 
 

OKRUHY OTÁZEK – beseda s guvernérem ČNB dne 18. 11. 2019 
 
1) Jak v současné době ovlivňuje ČNB finanční stabilitu CZK (jaké nástroje využívá nejvíce). 
2) Jaká jsou nyní největší rizika, která mohou narušit stabilitu CZK a běžnou míru inflace. 
3) Zasahuje do rozhodování ČNB vláda ČR? 
4) V případě, že banka neplní svou roli – neplní své závazky vůči klientům, kteří na to upozorní – zasáhne ČNB? 
5) Jak si stojí ČNB ve srovnání s národními bankami v EU a ve světě? Pořád máme svou národní měnu, není to na 
škodu věci? 
6) Jak reaguje ČNB na zasedání FEDu? 
7) Výhled – přijetí eura? 
8) Co by bylo dobré, abychom jako studenti do budoucna v oblasti finanční politiky zkusili změnit? 
 


