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Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje
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primátor statutárního města 

České Budějovice

Hlavní sponzoři Veletrhu:



8:00   – 10:00 Prezence zúčastněných firem, 
  příprava stánku
10:30 – 11:30 Slavnostní zahájení veletrhu
10:30 – 15:00 Soutěžní prezentace fiktivních firem
                          
11:00 – 15:00 Obchodování mezi firmami

09:00 – 12:00 Soutěžní prezentace  
  zúčastněných firem 
13:30 – 14:00 Vyhlášení soutěžních výsledků
14:00  Zakončení Veletrhu, úklid stánků

Ve dnech 7. - 8. listopadu dostanou žáci 
středních škol opět příležitost ověřit si svoje 
znalosti a dovednosti v praxi. Střední škola obchodní, České Budějovice, Hu-
sova 9 pro ně již šestým rokem pořádá Veletrh. fiktivních firem. Žáci budou 
soutěžit o hodnotné ceny sponzorů hned ve 4 kategoriích. V první kategorii 
„Soutěž o nejlepší firmu“ jsou hodnoceni nezávislou porotou z řad učitelů, 
hostů a veřejnosti. Ta hodnotí úroveň stánku firmy, vystupování při obcho-
dování, znalost prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů 
atd.  „Žáci se tím učí samostatnosti, týmové práci, zodpovědnosti, rozvíjejí 
své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmila Benýšková, ředitelka školy.
V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představí žáci v de-
seti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr 
veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotí nejen odborné znalos-
ti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení 
prezentace. V rámci třetí kategorie je porotou vybírán nejlepší firem-
ní katalog. Ze všech těchto kategorií vzejde „Absolutní vítěz“ veletrhu.

6. ročník Veletrhu fiktivních firem 

Program 8. listopadu

Program 7. listopadu



Czech JDM, s. r. o.

VOŠ a SPŠ automobilní a technická Sku-
herského 1274/3, 

370 04 České Budějovice

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča 
Sklenárova 1, 821 09 Bratislava, Slovensko

Jelly Choco, s. r. o.

Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565 
258 01 Vlašim

Devil chocolate, s. r. o.

SOŠ a SOU Písek Komenského 86, Písek Taipan Coffee

Střední škola obchodní, 
České Budějovice, Husova 9

THE HAPPY APPLE, 
s. r. o.

ALDEVI,  
s.r.o.

VegVibes, 
 s. r. o.

Integrovaná střední škola hotelového 
provozu, obchodu a služeb, Příbram

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 
20, 821 08 Bratislava

CS OLDTIMER SERVIS,  
s. r. o.

CK TheGatsbyBoat, 
Robin Havlík 

Better2gether, 
 s. r. o.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Pro-
kopova 100/16, 130 00 Praha 3

CK FunnyTour,  
Nikol Hranická

Botel Proti  
proudu, s. r. o.

Zábavné centrum 
Fantasie, s.r.o.

Mystico, s. r. o.

gBUILD, s. r. o.

Unforgettable for 
you, s. r. o

VARPO TOUR, 
 s. r. o.

VOBAK designs,
 s. r. o.

3 firmy mimo soutěž:

Metropolitní univerzitní 
banka, a.s. Praha

6. ročník Veletrhu fiktivních firem 

Vystavovatelé z řad fiktivních firem



Soutěže se zúčastní všechny přihlášené FF.

Nezávislá porota z řad učitelů, hostů a popř. veřejnosti ohodnotí úro-
veň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost prodávaného 
sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Prezentace v programu PowerPoint 
- maximálně 10 minutový spot
- prezentace bude moderována představiteli firmy (2 žáci)

Soutěž je  povinná. Porotci hodnotí úroveň zpracování katalogu.

AR JUNIOR
Celkem 17 středních škol a učilišť z celé České republiky se ve dnech 7. 
a 8. listopadu zúčastní na českobudějovickém výstavišti v rámci výsta-
vy Vzdělání a řemeslo již 20. ročníku Mistrovství České republiky mla-
dých aranžérů AR Junior. Jejich zástupci v pavilonu Z změří své doved-
nosti ve 12 disciplínách. Mistrovství pořádá Sdružení aranžérů ČR a 
organizátorem je Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9.

Ze všech kategorií vzjede Absolutní vítěz.

Soutěž o nejlepší firmu

Soutěž o nejlepší katalog firmy

Soutěž o nejlepší prezentaci

Dále navštivte

Absolutní vítěz veletrhu



Turbo Trans CB, s. r. o.VOŠ a SPŠ automobilní a technická 
Skuherského 1274/3, 370 04 ČB

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča 
Sklenárova 1, 821 09 Bratislava, Slovensko

Extraño Pastels, s. r. o.

Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 
934 47  Levice, Slovensko

StrojTis, JA firma

SOŠ a SOU Písek Komenského 86, Písek Butik Picasso

GOB a SOŠ Telč, 
Hradecká 235, 588 56 Telč Triangl,  s. r. o.

Střední škola obchodní a VOŠ,  
České Budějovice, Husova 9

THE HAPPY APPLE, 
s. r. o.

CK WorldTrip,  
s.r.o.

Rainbow coffee, 
 s. r. o.

Obchodní akademie Vinohradská, Vino-
hradská 38, 120 00 Praha 2

LUR.cz, s. r. o.

Integrovaná střední škola hotelového 
provozu, obchodu a služeb, Příbram

BREAKFAST JOYS,  
s. r. o.

Stredná odborná škola automobilová a 
podnikania, Kysucká 14, Senec

HLÁSNA TRÚBA, s.r.o.

Střední škola obchodu, služeb a řemesel 
a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Tábor

CK Flamingo CK Curious

BWP  
České Budějovice, s. r. o.

Přešijeme.to, 
 s. r. o.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, 
Sídlisko d. hrdinov 3, Prešov photo Art

CK Survivor

Party Agency, s. r. o.

Botel Proti  
proudu, s. r. o.

Zábavní centrum 
Fantasie, s.r.o.

Ohlédnutí za 5. ročníkem 

Vystavovatelé z řad fiktivních firem



CK Survivor

Výsledková listina - „Nejlepší firma“

Výsledková listina - „Prezentace“

Výsledková listina - „Nejlepší katalog“



  

5. ročník mezinárodního Veletrhu fiktivních firem s rekordním po-
čtem vystavujících firem zaplavily fiktivní bankovky

Firma Botel proti proudu ze Střední školy obchodní a Vyšší odborné škola 
skončila na třetím místě, první místo získala internetová televize Hlásna Trúba 

ze Slovenska
 
 Pod záštitou Jihočeského kraje  a města České Budějovice se v rám-
ci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil pátý ročník Ve-
letrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední ško-
la obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, 
která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích 
bohaté zkušenosti. Pátý ročník Veletrhu fiktivních firem se konal 
ve dnech 7. a 8. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici před-
chozích veletrhů. Zúčastnilo se ho rekordních 20 vystavujících fik-
tivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a při-
blížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě 
zakončený pátý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých střed-
ních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si 
formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat 
nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali sa-
mostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunika-
ce, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmi-
la Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny 
sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nej-
lepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hod-
notila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost 

Ohlédnutí za 5. ročníkem



Ohlédnutí za 5. ročníkem

 
Z celkového počtu 20 vystavujících fiktivních firem porotu nejví-
ce zaujal stánek firmy Hlásna Trúba ze Střední odborné školy auto-
mobilní a podnikání, Senec. Firma představila veřejnosti koncept 
internetové televize. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci ze 
Střední odborné školy v Písku, ti si se svou firmou Butik Picasso za-
jistili celkově druhé místo v soutěži. Firma Botel Proti proudu z po-
řadatelské školy, která nabízela široké spektrum ubytovacích slu-
žeb na řece Vltavě, obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ třetí místo. 
 
V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v deseti 
minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr veřej-
nosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, ale i 
profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení prezenta-
ce. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci z českobudějovické Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické. Je-
jich firma Turbo Trans CB se umístila na prvním místě. Následovala je fir-
ma Extraño Pastels z Bratislavy. Třetí skončila rovněž firma ze Slovenska, 
photo Art, žáků z Prešova, kteří na veletrhu vyráběli fotografie na počkání. 
 
Ve třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu 
nejvíce originálně zpracovaný katalog firmy Přešijeme to ze Střední 
školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9. 
Firma Přešijeme to představila veřejnosti koncept úpravny starých 
oděvů, ze kterých vytvářela moderní stylové oblečení pro mladé.

Novinkou Veletrhu byla účast firmy Metropolitní univerzitní banka, 
která se postarala nejen o vedení účtu vystavujícím firmám, ale po-
skytla účastníkům veletrhu svou fiktivní měnu k obchodování. Stu-
denti z Metropolitní univerzity Praha zároveň sledovali celý průběh 
obchodování, největší tržbou se mohla pyšnit firma Turbo Trans CB. 



Addorom, s. r. o.VOŠ a SPŠ automobilní a technická 
Skuherského 1274/3, 370 04 ČB

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča 
Sklenárova 1, 821 09 Bratislava, Slovensko

HONEY BEE, s. r. o.

Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25 
934 47  Levice, Slovensko

StrojTis, JA firma

SOŠ a SOU Písek Komenského 86, Písek SVAČINÁRNA

GOB a SOŠ Telč, 
Hradecká 235, 588 56 Telč EXTRA uzeniny,  s. r. o.

Střední škola obchodní a VOŠ, České Budě-
jovice, Husova 9 Husova 9, 370 21 ČB

SVISPORT, 
s. r. o.

Hombre Fuerte, 
s. r. o.

CK WorldTripRainbow coffee, 
 s. r. o.

Obchodní akademie, obchodní škola a 
praktická škola Olgy Havlové,  

Obchodní 282 542 25  Janské Lázně
PLACKAcom, s. r. o.

Integrovaná střední škola hotelového 
provozu, obchodu a služeb, Příbram

QUALITY CATERING,  
s. r. o.

Stredná odborná škola dopravná,  
Kvačalova 20 821 08  Bratislava, Slovensko

AUTOSERVIS VETERÁN

Střední škola obchodu, služeb a řemesel 
a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Tábor

CK Mystery CK MagicWorld

BWP  
České Budějovice, 

s. r. o.

Přešijeme.to, 
 s. r. o.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, 
Sídlisko d. hrdinov 3, Prešov 

Cafeteiras, Coffee 
Roaster

Ohlédnutí za 4. ročníkem 

Vystavovatelé z řad fiktivních firem



Výsledková listina - „Nejlepší firma“

Výsledková listina - „Prezentace“

Výsledková listina - „Nejlepší katalog“



  

4. ročník Veletrhu fiktivních firem s rekordním počtem vystavujících 
firem provoněla káva, zvítězila firma Cafeteiras Coffee Roaster. 

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola má nejlepší firemní katalog.  
V prezentačních dovednostech zvítězila firma Addorom.

 
Pod záštitou Jihočeského kraje a města České Budějovice se v rám-
ci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo uskutečnil čtvrtý ročník Ve-
letrhu fiktivních firem. Organizace Veletrhu se ujala Střední škola 
obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, která 
má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté 
zkušenosti. Čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve 
dnech 22. a 23. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici před-
chozích veletrhů. Zúčastnilo se ho rekordních 17 vystavujících fik-
tivních firem žáků středních škol z České republiky a Slovenska.

„Jedním z cílů školy je úzce propojit  teoretické vzdělávání s praxí a při-
blížit se tak požadavkům trhu práce. K tomu má také dopomoci i právě 
zakončený čtvrtý ročník Veletrhu fiktivních firem. Žáci z různých střed-
ních škol zde mohli porovnat své podnikatelské záměry a vyzkoušet si 
formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků nebo navázat 
nové obchodní kontakty s jinými fiktivními firmami. Žáci prokázali sa-
mostatnost, zodpovědnost,  ale i schopnost týmové práce, komunika-
ce, uplatnili a rozvíjeli své obchodní znalosti a dovednosti,“ říká Jarmi-
la Benýšková, ředitelka Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy.

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny 
sponzorů hned ve třech kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nej-
lepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hod-
notila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost 
prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Ohlédnutí za 4. ročníkem



Ohlédnutí za 4. ročníkem

 
 Z celkového počtu 17 vystavujících fiktivních firem porotu nej-
více zaujal stánek firmy Cafeteiras Coffee Roaster ze Střední od-
borné školy obchodu a služeb z Prešova. Firma Cafeteiras Coffee 
Roaster představila veřejnosti koncept kavárny s vlastní pražírnou 
kávy. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci  z Obchodní aka-
demie, obchodní školy a praktické školy Olgy Havlové v Jánských 
lázních, ti si se svou firmou PLACKAcom zajistili celkově druhé mís-
to v soutěži. Firma HONEY BEE z bratislavské školy SOŠ obchodu 
a služeb Samuela Jurkoviča, která nabízela široké spektrum vý-
robků z medu, obsadila v kategorii „Nejlepší firma“ třetí místo. 
 
V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v de-
seti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr 
veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalosti, 
ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení pre-
zentace. Nejlépe svou fiktivní firmu představili žáci z českobudějovické 
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a tech-
nické. Jejich firma Addorom se umístila na prvním místě. Následovala 
je firma QUALITY CATERING z táborské Střední školy obchodu, služeb 
a řemesel a Jazykové školy s právem SJZ. Velkým úspěchem pro žáky 
oboru Obchodník z pořadatelské školy Střední školy obchodní a Vyšší 
odborné školy, České Budějovice, Husova 9, bylo třetí místo firmy BWP 
České Budějovice, neboť předmět fiktivní firma je pro ně novinkou.

 
V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejví-

ce originálně zpracovaný katalog firmy 
CK WorldTrip ze Střední školy obchodní 

a Vyšší odborné školy, České Budějovice, 
Husova 9. Firma CK WorldTrip představila 

veřejnosti koncept cestovní kanceláře,
 která nabízí zájezdy do celého světa.



Sportovní potřeby,  s. r. o.VOŠ a SPŠ automobilní a technická 
Skuherského 1274/3, 370 04 ČB

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča 
Sklenárova 1, 821 09 Bratislava, Slovensko

Never-ending 
taste ,  s. r. o.

Stredná odborná škola, Senec, Kysucká 14 
903 01 Senec, Slovensko

PROMOTION 
AGENCY,  s. r. o.

SOŠ a SOU Písek DRUNK TAXI

GOB a SOŠ Telč, 
Hradecká 235, 588 56 Telč

EXTRA uzeniny,  s. r. o.

Střední škola obchodní, České Budějovice, 
Husova 9 Husova 9, 370 21 ČB

SVISPORT, 
s. r. o.

Hombre Fuerte, 
s. r. o.

Husův meubles,
s. r. o.

Adrenalin a well-
ness centrum, 

s. r. o.

Obchodní akademie, SOŠ, SOU,  
Vrchlického 567, 379 01, Třeboň

TERASO,  s. r. o.

SŠ obchodu, služeb a řemesel Jazyková 
škola s právem SJZ, Bydlinského, Tábor

Babiččina 
 cukrárna,  s. r. o.

SOŠ obchodu a služeb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov, Slovensko

Bagetéria,  s. r. o.

Ohlédnutí za 3. ročníkem 

Vystavovatelé z řad fiktivních firem



Pod záštitou Jihočeského kraje a města 
 České Budějovice se v rámci celostátní výstavy 
Vzdělání a řemeslo uskutečnil třetí ročník Veletrhu fiktivních firem. Orga-
nizace Veletrhu se ujala Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 
9, která má s výukou tohoto předmětu a účastí na jiných veletrzích bohaté 
zkušenosti. Třetí ročník Veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 23. 
a 24. listopadu a navázal tak na úspěšnou tradici předchozích dvou veletrhů. 
Zúčastnilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České 
republiky a Slovenska. 

Ohlédnutí za 3. ročníkem

Výsledková listina - „Nejlepší firma“

Výsledková listina - „Prezentace“



Ohlédnutí za 3. ročníkem

   
Z celkového počtu 11 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce za-
ujal stánek firmy Never – ending taste, s.r.o. ze Střední odborné školy 
obchodu a služieb S. Jurkoviča z Bratislavy. Firma Never – ending taste 
představila veřejnosti koncept zdravých a výživných nápojů z čerstvě li-
sovaného ovoce a zeleniny. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali i žáci  
z českých středních škol, jejichž fiktivní firmy byly zaměřené především 
na podnikání v oblasti potravinářství. Firma EXTRA uzeniny, s.r.o. z 
Gymnázia Otokaza Březiny a Střední odborné školy Telč obsadila v kate-
gorii „Nejlepší firma“ druhé místo. Třetí skončila firma Husů Meubles, 
s.r.o. z pořádající Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9.

V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v 
deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský 
záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odbor-
né znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické 
provedení prezentace. Nejlépe své fiktivní firmy představili  opět 
žáci ze slovenských středních škol. Umístili se na prvním a druhém 
místě.  Na třetím místě se umístila fiktivní firma podnikající opět 
v  oblasti potravinářství, Babiččina cukrárna, s.r.o. ze Střední ško-
ly obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem SJZ, Tábor.

 V třetí kategorii „Soutěž o nejlepší katalog firmy“ zaujal porotu nejví-
ce originálně zpracovaný dřevěný katalog firmy Husův Meubles, s.r.o. 
ze Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9. Firma Husův 
meubles představila veřejnosti koncept nábytku vyráběného z palet.

V rámci doprovodného programu se návštěvníci seznámili s prezentace-
mi škol vystavujících firem nebo se mohli zúčastnit workshopu pořáda-
ného firmou E.ON, jednoho z významných sponzorů Veletrhu. Workshop 
byl zaměřen na hledání pracovních příležitostí. Účastníci se dozvěděli 
praktické tipy ohledně psaní životopisu či přípravy na pracovní pohovor.



FF JIHOBUS,  s. r. o.
VOŠ a SPŠ automobilní a technická 

Skuherského 1274/3, 370 04 ČB

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča 
Sklenárova 1, 821 09 Bratislava, Slovensko WORLD Tour,  s. r. o.

Stredná odborná škola, Senec, Kysucká 
14 903 01 Senec, Slovensko

TRIP TRAVEL,  s. r. o.

SOŠ a SOU Písek 
Komenského 86, 397 01 Písek

SPORT-PI

GOB a SOŠ Telč, 
Hradecká 235, 588 56 Telč

EXTRA uzeniny,  s. r. o.

Střední škola obchodní, České Budějovi-
ce, Husova 9 Husova 9, 370 21 ČB

HOTEL 
 DIAMOND, 

s. r. o.

Butik Schick, 
s. r. o.

Husův meubles,
s. r. o.

Adrenalin a well-
ness centrum, 

s. r. o.

Střední škola železniční, technická a slu-
žeb, Šumperk,Gen. Krátkého 30, 787 01 

NATURE STYLE,  s. r. o.

Střední škola a Jazyková škola s právem 
SJZ Lidická 135, 387 01 Volyně

Tam a zpět,  s. r. o.

Ohlédnutí za 2. ročníkem

Vystavovatelé z řad fiktivních firem



Stánek prezentoval aktivity, které Ekonomická fakulta JU organizuje za úče-
lem rozvoje podnikatelského potenciálu studentů, např.:
 - studentskou soutěž podnikatelských záměrů Invest Day
 - formy podpory sociálního podnikání v regionu prostřednictvím  
    studentských projektů
 -  cyklus podnikatelských příběhů „Srdcaři, aneb podnikáme jinak“  

Ohlédnutí za 2. ročníkem

Výsledková listina - „Nejlepší firma“

Výsledková listina - „Prezentace“



Ohlédnutí za 2. ročníkem

   
Pod záštitou Jihočeského kraje a města  
České Budějovice se v rámci celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo 
uskutečnil druhý ročník Veletrhu fiktivních firem. Druhý ročník Ve-
letrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 21. a 22. října. Zúčast-
nilo se ho 11 vystavujících fiktivních firem žáků středních škol z České 
republiky a Slovenska. 

Žáci v rámci Veletrhu fiktivních firem soutěžili o hodnotné ceny 
sponzorů hned ve dvou kategoriích. V první kategorii „Soutěž o nej-
lepší firmu“ byli hodnoceni nezávislou odbornou porotou. Ta hod-
notila úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost 
prodávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 11 vystavujících fiktivních firem porotu nejvíce zau-
jal stánek firmy Husův meubles, s.r.o. ze Střední školy obchodní, České 
Budějovice, Husova 9. Firma Husův meubles představila veřejnosti kon-
cept nábytku vyráběného z palet. Velmi úspěšně si na Veletrhu počínali 
i žáci  se slovenských středních škol, jejichž fiktivní firmy byly zaměřené 
především na podnikání v oblasti cestovního ruchu. Firma TRIP TRAVEL, 
s.r.o. ze Střední odborné školy, Senec a firma WORLD TOUR, s.r.o. žáků 
ze Střední odborné školy obchodu a služeb Samuela Jurkoviče z Brati-
slavy. Firmy tak obsadili v kategorii „Nejlepší firma“ druhé a třetí místo.

 V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v 
deseti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský 
záměr veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odbor-
né znalosti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické 
provedení prezentace. Nejlépe své fiktivní firmy představili  opět 
žáci ze slovenských středních škol. Umístili se na prvním a třetím 
místě.  Na druhé místě se umístila fiktivní firma podnikající v ob-
lasti přepravy cestujících FF JIHUBUS, s.r.o. ze Střední průmyslo-
vé školy automobilní a technické, Skuherského, České Budějovice. 



Vystavovatelé z řad fiktivních firem

PVH SPEDITION, 
s. r. o.

VOŠ a SPŠ automobilní a technická, ČB

SŠ a JŠ Volyně
FF Indiánek, 

s. r. o.
FF TrueStore, 

s. r. o.

FF Duff 
Cosmetics, 

s. r. o.

SŠ obchodu,služeb a řemesel a JŠ Tábor

Táborská cukrárna, 
s. r. o.

SOŠ a SOU Písek

NEU BIO

Gymnázium a SOŠ Telč
EXTRA,  s. r. o.
nákup a prodej 

uzenin

SŠO České Budějovice, Husova 9
HOTEL 

 DIAMOND, 
s. r. o.

Butik Schick, 
s. r. o.

Čajovna 
U Honzíka, 

s. r. o.

SWEET CARESS, 
s. r. o.

Ohlédnutí za 1. ročníkem

Výsledková listina - „Prezentace“

Výsledková listina - „Nejlepší firma“



Veletrh proběhl ve dnech 1. a 2. října  
díky podpoře významných představitelů  
kraje i města České Budějovice s finanční pomoci řady sponzorů. 
Slavnostní zahájení se neslo nejen v rytmech taneční hudby, s přá-
ním úspěšného obchodování vystoupil i hejtman Jihočeského kraje 
Mgr. Jiří Zimola či člen rady kraje pro oblast školství, mládeže a 
tělovýchovy JUDr. Tomeš Vytiska. U zahájení nové tradice stál i Ing. 
Josef Friedrich, ředitel českobudějovického výstaviště, na jehož 
půdě se první ročník Veletrhu konal.

V první kategorii „Soutěž o nejlepší firmu“ byli žáci hodnoceni 
nezávislou porotou z řad učitelů, hostů a veřejnosti. Ta hodnotila 
úroveň stánku firmy, vystupování při obchodování, znalost pro-
dávaného sortimentu, schopnosti při vyplňování dokladů atd.

Z celkového počtu 11 vystavujících fiktivních firem odbornou 
porotu nejvíce zaujal stánek firmy EXTRA, s.r.o. žáků z Gymná-
zia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči. Velmi úspěš-
ně si na Veletrhu počínala i firma PHV SPEDITION, s.r.o. ze 
Střední průmyslové školy automobilní a technické v Českých Bu-
dějovicích a firma NEU BIO žáků ze Střední odborné školy v Písku, 
firmy obsadili v obou hodnocených kategoriích druhé a třetí místo.

V druhé kategorii „Soutěž o nejlepší prezentaci“ představili žáci v de-
seti minutách svou fiktivní firmu, její úspěchy a podnikatelský záměr 
veřejnosti a odborné porotě. Porota hodnotila nejen odborné znalos-
ti, ale i profesionalitu vystoupení, originalitu a technické provedení   
                       prezentace. Nejlépe svou fiktivní firmu  
                            představili žáci ze Střední školy obchodní,  
                                               České Budějovice, Husova 9. Jejich firma  
                HOTEL DIAMOND, s.r.o. získala krom 
                                                                                                      ceny za prezentaci i cenu návštěvníků Veletrhu.

Ohlédnutí za 1. ročníkem



 

 Škola se může pochlubit nejen nejmoderněji vybave-
nými počítačovými učebnami a ostatními odbornými učeb-
nami, pro zkvalitnění výuky byly na škole navíc vybudo-
vány i dvě učebny určené mimo jiné pro výuku předmětu  

Fiktivní firma. 
 Materiální vybavení těchto učeben je uzpůsobeno skupino-
vé práci žáků a připomíná jednotlivá oddělení podniku. Žáci zde ve 
své práci využívají nové počítače se specializovaným účetním a gra-
fickým softwarem, dotykovou obrazovku, interaktivní tabuli, skar-
tovací stroj, multifunkční kopírovací zařízení a další zařízení běžná v 
podnikání.  V učebně zaměřené na obchod je také k dispozici elektro-
nická pokladna, včetně čtečky EAN kódů a testeru bankovek; v učeb-
ně určené pro výuku předmětů spojených s cestovním ruchem jsou 
umístěny i závěsné mapové systémy. Docházkové hodiny nainstalo-
vané v obou učebnách pomáhají například i v práci mzdové účtárny.

 
Technické vybavení školy, které  je na vynikající úrovni, nám pomáhá 

zajišťovat vysokou kvalitu vzdělávání a přibližuje jej požadavkům trhu prá-
ce. Zvyšuje možnosti uplatnění našich absolventů v praxi. Podporuje jejich 

všestranný rozvoj včetně podnikatelských dovedností.

Fiktivní firma na Střední škole obchodní 



Učíme se podnikat

Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání a zkvalitnění 
výuky na Střední škole obchodní a Vyšší odborné škole prostřednic-
tvím stavebních úprav, modernizace a nákupu vybavení do dvou od-
borných učeben pro výuku fiktivních firem – učebna Fiktivní obchodní 
firma a Fiktivní cestovní kancelář. Pořízením nových a modernějších 
technologií do procesu výuky došlo nejen k jejímu bezprostřednímu 
zkvalitnění, ale také přiblížení  požadavkům trhu práce v oblasti od-
borné přípravy, která je na žáky, budoucí absolventy a uchazeče o za-
městnání ve vysoké míře kladena.

V předmětu Fiktivní firma si žáci  
mohou vyzkoušet simulaci reálného  
podnikatelského prostředí v podmínkách 
tržního hospodářství. Žáci si nejprve založí firmu v určitém oboru pod-
nikání, kterou vedou, a jako její zaměstnanci řeší různé problémové 
situace. Učí se samostatnosti, týmové práci, zodpovědnosti, rozvíjí své 
obchodní znalosti a dovednosti. Řeší situace uvnitř daného podniku, 
ale obchodují i s jinými firmami, ať už tuzemskými nebo zahraničními.

Předmět Fiktivní firma



Botel proti proud, s.r.o. - tak se jmenuje nejlepší fiktivní firma, kte-
rá zvítězila na 25. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem 
v Praze. K absolutnímu vítězství našich žáků oboru Ekonomika a 
podnikání přispělo ještě 1. místo za nejlepší prezentaci firmy a 2. 
místo za nejlepší firemní stánek. Mladí fiktivní podnikatelé si tak 
přivážejí celkem tři cenné poháry. Vynikajícího výsledku, 5. mís-
ta, dosáhli i v komunikační soutěži v anglickém jazyce nazvané 90 
sekund ve výtahu. V tomto časovém limitu měli svou firmu před-
stavit cizinci ve výtahu. 
22. března 2019 se v jednu 
hodinu odpoledne těsná před 
hlavním pódiem Mezinárodní-
ho veletrhu v Praze 118 přihlá-
šených fiktivních firem nejen 
z České republiky, ale i z celé 
Evropy

 (Španělsko, Belgie, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Rakousko, Lucem-
bursko a Slovensko) . Vítěz může být jen jeden, když zazní jméno 
Botel proti proudu, s.r.o., zažívají naši žáci jedinečný pocit úspěchu: 
„Jsme nejlepší!“ Odcházejí si na pódium převzít již třetí pohár – úplně 
ten nejcennější – pro absolutního vítěze. 

Žáci třetích ročníků se Mezi-
národního veletrhu fiktivních 
firem zúčastňují každoročně. V 
posledních letech se umisťují 
na předních místech v různých 
disciplínách. 

NEJLEPŠÍ FIKTIVNÍ FIRMA Botel proti 
proudu, s.r.o. ze Střední školy ob-
chodní převálcovala na pražském 
veletrhu i mezinárodní konkurenci



Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola,  
České Budějovice, Husova 9 nabízí: 
čtyřleté obory s maturitou 
Cestovní ruch (65-42-M/02)
Ekonomika a podnikání (63- 41-M/01)
Obchodník (66-41-L/01)
Aplikovaná chemie/Farmaceutická technologie (28-44-M/01)
Fotograf (34-56-L/01)
Kosmetické služby/Kosmetička (69-41-L/01)

střední vzdělání  
s maturitní zkouškou

obory, které Vám umožní 
obstát v konkurenci

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola,  
České Budějovice, Husova 9 nabízí: 
tříleté obory s výučním listem 
Prodavač (66-51-H/01)
Aranžér (66-52-H/01)
Cukrář (29-54-H/01)
Kadeřník(69-51-H/01)
Pekař (29-53-H/01)
Výrobce potravin/Sladovník-pivovarník (29-51-H/01)

střední vzdělání  
s výučním listem

obory, které Vám umožní 
obstát v konkurenci



Střední škola obchodní České Budějovice,  
Husova 9
patří ke školám s nejširší nabídkou oborů  
vzdělání v 
dálkové formě vzdělávání:
Ekonomika a podnikání
Prodavač 
Podnikání

dálková forma  
vzdělávání

Podnikání (64-41-L/51)
Dvouletý obor vzdělání zakončen  
maturitní zkouškou.(+ 3letá dálková forma)

nástavbové studium

Prodavač (66-51-H/01) 
Pekař (29-53-H/01)

Jednoletý obor vzdělání zakončenýzávěrečnou zkouškou je určen  
absolventům středních škol s maturitním vysvědčením nebo s  
výučním listem v jiném oboru vzdělání.

zkrácené studium



Turistické atraktivity našeho regionu
partnerské školy z Itálie, Litvy a Slovenska, využití digitálních techno-
logií (tvorba webových stránek, prezentací, skype), výjezdy do zahra-
niičí, kultura a tradice hostitelských zemí, jazyk projektu - angličtina

Společné vzdělávání bez bariér s ICT 
Integrovaný regionální operační program, výzva č. 33

Cíl projektu: zajištění bezbariérového přístupu školy a zlepšení vnitřní 
konektivity školy, připojení k internetu a vybudování multifunkční od-
borné učebny - pro výuku cizích jazyků, ve výuce odborných předmětů 
- přírodních věd a při uplatnění metody CLIL. 

Střední škola obchodní,
České Budějovice, Husova 9

Husova 9
370 01 České Budějovice

adresa sídla školy

ředitelka školy         387 023 712
 zástupkyně ředitelky školy 387 023 713
asistentka ředitelky školy  387 023 711

telefon

sekretariat@sso.cz 
benyskova@sso.cz 

e-mail

www.sso.cz

web

Kontakty

Některé realizované  
projekty v roce 2018/2019



navštivte naši školu


