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Studenti VŠE zvítězili v českém kole
mezinárodní soutěže finančních analytiků
Ve druhém ročníku českého kola CFA Institute Research Challenge 2012 se včera stali
absolutními vítězi studenti Vysoké školy ekonomické v Praze. V soutěži se utkalo
celkem šest týmů z prestižních univerzit působících v Česku. Úkolem soutěžících bylo
zpracovat finanční analýzu spolu s investičním doporučením pro společnost
Telefónica Česká republika.
Praha 1. února 2012
V rámci finálového kola pak museli studenti své doporučení obhájit před panelem tvořeným
řadou investičních odborníků. Vítězný tým bude již tradičně v březnu reprezentovat Českou
republiku na regionálním evropském finále, které se letos uskuteční ve Velké Británii
v Londýně. Celosvětové finále poté proběhne v USA v New Yorku. Soutěž v ČR organizuje
společnost Czech CFA Society sdružující v naší republice a na Slovensku držitele
a kandidáty titulu CFA (Chartered Financial Analyst®), která v roce 2012 oslaví své již
desáté výročí vzniku.
„Vybrat letošního vítěze nebylo vůbec snadné, protože většina týmů předvedla skvělé výkony
a konečné bodové ohodnocení bylo především na prvních dvou pozicích velmi těsné“, uvedl
Lubomír Vystavěl, člen výkonné rady Czech CFA Society a člen hodnotící komise. „Finální
hodnocení záviselo na komplexním pojetí analýzy a na její konečné prezentaci, obě kritéria
měla 50% váhu. V obou hodnoceních si vedli studenti VŠE opravdu nejlépe. Potěšující ale
je, že všechny týmy opět prokázaly velmi ucelené znalosti a potvrdily tak, že úroveň
vzdělávání ve finančních oborech v České republice je velmi vysoká“, uvedl Marek Jindra,
vicepresident Czech CFA Society a hlavní koordinátor soutěže.
Po skončení oficiální části vedoucí týmu Matúš Strážnický řekl: „Účastnili jsme se už několika
soutěží, ale tahle byla určitě nejtěžší, tím pádem to také byla pro nás obrovská výzva. Na
projektu jsme pracovali téměř půl roku a jsme rádi, že jsme uspěli. Největším přínosem pro
nás byla možnost zpracovat investiční strategii simulující reálné podmínky finančního
analytika pracujícího v investiční bance, což modelové studie obvykle neumožňují. Mentorem
našeho týmu byl Tomáš Krsička, jež je portfolio manažerem a partnerem společnosti
Accredio. Ten nám pomohl se na analyzovanou společnost podívat z pohledu reálného
investora, který by se rozhodoval, zda do akcií společnosti bude investovat své prostředky či
nikoli.“

Strana 1 (celkem 3)

TISKOVÁ

ZPRÁVA

O soutěži
Soutěž, jejímž cílem je především poskytnout příležitost studentům posledních ročníků
ekonomických fakult nahlédnout do podmínek reálného světa investičních profesionálů, je
celosvětově organizována mateřskou CFA Institute. Každý tým sestavil vlastní finanční
analýzu s investičním doporučením, zda koupit, prodat či držet akcie společnosti Telefónica,
jejíž akcie jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha, za pomoci mentora
s dlouholetou zkušeností z oblasti investičních analýz a s certifikací CFA. Výkony studentů
byly pak hodnoceny panelem porotců z řad renomovaných odborníků finančního sektoru. Do
soutěže vyslaly své týmy:
-

Masarykova univerzita v Brně
University of New York in Prague
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
Anglo-American University, Prague
Univerzita Karlova v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze

Členové vítězného týmu
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze a
program CEMS International Management

Jakub Pivoluska
Tomáš Hrbáček
David Hýža
Ondřej Klečka

Matúš Strážnický (vedoucí týmu)

x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
Czech CFA Society (www.czechcfa.cz) je nezisková organizace finančních profesionálů, založená v dubnu 2002
v České republice. Je jednou ze 136 členských asociací nadnárodní organizace CFA Institute
(www.cfainstitute.org) a jejím cílem je prosazovat nejvyšší standardy etiky, odbornosti a profesionality v české
investiční komunitě. V současné době sdružuje téměř 120 členů, většinou držitelů titulu CFA, a více než 400
kandidátů z ČR a Slovenska přihlášených do programu CFA. Partnery Czech CFA Society jsou OVB Allfinanz,
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Ernst & Young, Thomson Reuters a ING Investment Management. Partnery CFA IRC jsou J&T banka a
Telefónica Česká republika. Mediálními partnery akce jsou Ekonom a iHNed.cz.

Kontakt pro média
Ing. Jan Martin Rolenc
tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
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