
Název fiktivní firmy: Název školy: E-mail fiktivní firmy:

Obor činnosti - předmět 

podnikání, stručná 

charakteristika, čím se fiktivní 

firma zabývá:

1 AM díly, s. r. o. VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most amdilysro@seznam.cz Auto - moto

2 Art Salon, s. r. o. OA a JŠ Pardubice Artsalonsro@seznam.cz Tetovací studio

3 Bat-Bed, s. r. o.
Střední škola obchodní, České 

Budějovice, Husova 9
ffbatbed@gmail.com Ubytování v jeskyni.

4 Bio od srdce
OAHK, SOŠ a JŠ s právem SJZ, 

HRADEC KRÁLOVÉ
bioodsrdce@seznam.cz

Výroba a prodej mléčných výrobků v 

bio kvalitě

5 CaspoSafe, s. r. o.

Střední průmyslová škola stavební a 

Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 

Náchod, příspěvková organizace

caspo@soanachod.cz Prodej ochranných pomůcek.

6 Coffee for you
Střední odborná škola Český Brod - 

Liblice
coffeeforyou.ff@gmail.com Kavárna

7 Cukrový Svět, s. r. o. VOŠ, OA, SPgŠ, SZŠ Most cukrovysvet@email.cz Maloobchod, velkoobchod - cukrářství

8 Delivist, s. r. o. 
OAHK, SOŠ a JŠ s právem SJZ, 

HRADEC KRÁLOVÉ
delivist@seznam.cz

Nákup a prodej společenského 

oblečení

9 Dobré Duše, s. r. o. VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov dobreduse@post.cz

Poskytování služeb osobního 

charakteru - nabídka sociální 

výpomoci v domácnosti pro rodiny 

zaměstnanců a bývalých 

zaměstnanců firem.

10 DRESS TO IMPRESS
Anglické gymnázium, Střední odborná 

škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.
dtisro@email.cz Prodej oblečení

11 DRIPSTORE, s. r. o.

Obchodní akademie a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky 

Pardubice, Štefánikova 325

dripstore.pce@seznam.cz 

Výroba a prodej šperků na zuby, 

náhrdelníky atd. - Výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona

mailto:delivist@seznam.cz
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12 ElderieGrain

Střední průmyslová škola stavební a 

Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 

Náchod, příspěvková organizace

elderien@soanachod.cz

Maloobchodní a velkoobchodní prodej, 

firma se zabývá prodejem kávy a 

kávovarů různých značek.

13 FreshSnacky, s. r. o.

Obchodní akademie, Střední odborná 

škola a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Hradec králové

freshsnacky@seznam.cz

Výroba a prodej čerstvých a zdravých 

svačin, výjimečných nejen svou chutí 

ale i nutričním složením. Snažíme se 

využívat suroviny od lokálních 

dodavatelů z ověřených zdrojů. Navíc 

Vám objednávku doručíme vlastní 

dopravou, kam si jen budete přát. 

Naší cílovou skupinou jsou firmy, školy 

a celkově větší skupiny lidí, které mají 

zájem o pravidelnou dodávku naších 

produktů.

14 HandyPlay, s. r. o.

Obchodní akademie, odborná škola a 

praktická škola Olgy Havlové, Janské 

Lázně

handyplay@fiktivnifirma.cz Distribuce videooher

15 HIHEALTH, s. r. o. OA a JŠ Pardubice hihealthff@gmail.com Prodej zdravotnických pomůcek

16 Cherry Coffee, s. r. o.

Vyšší odborná škola ekonomická, 

sociální a zdravotnická, Obchodní 

akademie, Střední pedagogická škola a 

Střední zdravotnická škola, Most, 

příspěvková organizace

cherry.coffee@seznam.cz Hostinská činnost

17 Make your choice
Střední odborná škola Český Brod - 

Liblice
makeyourchoiceee@gmail.com Zdravý fast food

18
Metropolitní univerzitní 

banka, a.s.
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. info@mubanka.cz Bankovní a finanční služby 

19 Musician's Choice, s.r.o.

Obchodní akademie a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky 

Pardubice, Štefánikova 325

ff.musicianschoice@gmail.com 

Nahrávací studio - Výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona
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20 (Ne)bezpečně, s. r. o. 
OAHK, SOŠ a JŠ s právem SJZ, 

HRADEC KRÁLOVÉ
ne-bezpecne@seznam.cz

Výroba a prodej balíčků pro pomoc v 

nouzi, poskytování služeb sloužících k 

sebeobraně

21 OldNew, s. r. o. VOŠ, OA a SZŠ DOMAŽLICE fifoldnew@seznam.cz

80. Výroba, obchod a služby jinde 

nezařazené - Naše fiktivní firma se 

zabývá prodejem bazarového zboží - 

oblečení. 

22 PEN HANDS, s. r. o.
Střední škola obchodní, České 

Budějovice, Husova 9
ffpenhands@gmail.com

Provozování automatů na školní 

potřeby.

23 PIZZERIA, s.r.o. Střední škola živnostenská Sokolov pizzeria.zivnostenska@gmail.com Hostinská činnost

24
Plzeňská první fiktivní 

banka, a.s.

Střední škola informatiky a finančních 

služeb, Klatovská 200G
fiba@infis.cz Bankovnictví

25 PocoLoco

Vyšší odborná škola ekonomická, 

sociální a zdravotnická, Obchodní 

akademie, Střední pedagogická škola a 

Střední zdravotnická škola, Most, 

příspěvková organizace

p.pocoloco1@gmail.com
Maloobchod, velkoobchod 

(hračkářství)

26 PrimaFeel, s. r. o.

Střední průmyslová škola stavební a 

Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 

Náchod, příspěvková organizace 

prima@soanachod.cz

Výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živ. zav. Obor 

činnosti: velkoobchod a maloobchod. 

Zabýváme se prodejem CBD výrobků 

např.: olejíčků a mastiček. 

27 SELF-CARE, s. r. o. VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov ff-self-care@seznam.cz Prodej doplňků stravy

28 SIMON LORE, s. r. o. VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov ff-simonlore@seznam.cz
Nákup a prodej saténového 

odpočinkového oblečení.

mailto:ne-bezpecne@seznam.cz
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29 Sladká republika, s.r.o. 

Obchodní akademie a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky 

Pardubice, Štefánikova 325

sladka.republika@seznam.cz Pekařství, cukrářství

30 sport4kids
EDUCA Pardubice - Střední odborná 

škola s.r.o.
ffsport4kids@gmail.com

Výroba, obchod a služby neuvedené v 

příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Hledáme ten pravý sport pro každé 

dítě. Testujeme pomocí 9 disciplín, 

každé dítě individuálně 

vyhodnocujeme. 

31 Student's view, s. r. o.

Střední průmyslová škola stavební a 

Obchodní akademie

arch. Jana Letzela, Náchod, 

příspěvková organizace

view@soanachod.cz

Jsme cestovní kancelář, která se 

zabývá prodejem jazykových kurzů do 

anglicky mluvících zemí, tak aby si je 

mohl dovolit opravdu každý. Naše 

heslo je: za zábavou i poznáním.

32 Sunahara Chaaval

Vyšší odborná škola ekonomická, 

sociální a zdravotnická, Obchodní 

akademie, Střední pedagogická škola a 

Střední zdravotnická škola, Most

Sunahara.chaaval@email.cz Hostinská činnost

33 Swag Snacks, s. r. o. VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov swagsnacks@seznam.cz

Výroba potravinářských výrobků, 

skladování a balení zboží - prodej 

svačinových boxů

34 Terra Socks, s. r. o.

Střední průmyslová škola stavební a 

Obchodní akademie

arch. Jana Letzela, Náchod, 

příspěvková organizace

terra@soanachod.cz Prodej ponožek

35 Vaše Sportárium, s. r. o.
Střední škola obchodní, České 

Budějovice, Husova 9
ffsportarium@gmail.com Provoz sportovní haly s kavárnou.


