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Přílohy 

Příloha č. 1: Mapa eurozóny v roce 2015   

 

 

Zdroj: Political Geography Now. Eurozone Gains a New Member Country (map) [online]. 2015 [cit. 2015-05-

05]. Dostupné z: http://www.polgeonow.com/2015/01/eurozone-gains-new-member-country.html 
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Příloha č. 2: Životopis Oldřicha Dědka 

 

 Oldřich Dědek se narodil 26. listopadu roku 1953. Co se týče vzdělání, tak v květnu 

roku 1978 získal inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze. Vědecký titul 

kandidáta ekonomických věd si vysloužil v roce 1983. V roce 2002 se stal docentem pro obor 

ekonomie na Univerzitě Karlově v Praze a v roce 2012 byl jmenován profesorem. Za svou 

bohatou kariéru také absolvoval zahraniční stáže ve Velké Británii (London School                       

of Economics, University of Warwick) a v USA (Mezinárodní měnový fond, Federal Reserve 

Bank of Kansas City).  

 Mezi roky 1978-1992 pracoval jako vědecký pracovník se zaměřením                                

na hospodářskou politiku v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Od roku 

1994 do roku 2006 působil v Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze, kde se zabýval především nástroji finančních trhů, analýze portfolia, 

evropské ekonomické integraci a dalším oblastem. 

 V letech 1992-1996 pracoval jako náměstek ředitele Institutu ekonomie České národní 

banky a v roce 1996 se stal poradcem guvernéra České národní banky (v té době jím byl Josef 

Tošovský). V této pozici setrval do roku 1999. V roce 1998 se angažoval také jako poradce 

předsedy vlády České republiky (předsedou přechodné vlády byl Josef Tošovský). V roce 

1999 byl jmenován viceguvernérem České národní banky a v této pozici působil do roku 

2005. V roce 2006 působil jako poradce ministra financí České republiky (Bohuslav Sobotka) 

a byl vedoucím české delegace ve Výboru pro hospodářskou politiku. V tomto roce se stal 

jaké členem Eurotýmu při Evropské komisi a od roku 2007 byl jmenován vládou jako národní 

koordinátor pro zavedení eura. V této funkci působí dodnes. 

 Je autorem mnoha publikací, které se týkají především monetární ekonomie. Dále je 

autorem knih souvisejících se společnou evropskou měnou (Doba eura: Úspěchy i nezdary 

společné evropské měny, Historie evropské měnové integrace: Od národních měn k euru). 

Publikuje také na webový portál www.zavedenieura.cz, který slouží jako zdroj informací                  

o zavedení eura v České republice pro širokou veřejnost. 
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