
Fiktivní firmy na OA v Písku 

Po roce 1989 do České republiky začaly díky rakouským učitelům pronikat první známky o fiktivních 

firmách jako netradiční metodě výuky na obchodních akademiích. Podrobnější ucelené informace 

byly podány na semináři ve Svitavách na podzim 1992, kdy vznikly první fiktivní firmy v České 

republice. Hned v následujícím školním roce byly založeny první firmy na naší obchodní akademii a 

jedny z prvních v České Republice, z nichž dodnes funguje Progress, s. r. o. 

S výukou fiktivních firem jsme začali nejprve v povinném předmětu Integrovaný ekonomický 

předmět, který měl značnou hodinovou dotaci a navíc v letech pětileté OA ve třetím až pátém 

ročníku. V té době jsme měli celou řadu fiktivních i cvičných firem působících na různé úrovni a výuce 

se věnovalo více učitelů (např. firmy Mefisto, Royalcar, Písecké fiktivní veletrhy a výstavy). Později 

docházelo ke snižování počtu hodin a od školního roku 1999/2000 provozujeme fiktivní firmu jako 

nepovinný předmět. To prakticky znamená fungování jen jedné firmy, kterou je samozřejmě 

Progress. 

Fiktivní firma Progress, s. r. o. , byla založena na podzim 1993. Zpočátku se zabývala prodejem 

výpočetní techniky. Na jaře 1996 byla uzavřena dohoda mezi OA a Jitex, a. s. Na základě této smlouvy 

firma Progress obchodovala s pletenou konfekcí z produkce a. s. Jitex. V dalších letech se situace 

vyvinula tak, že zůstává obchodní činnost a mění se pouze (většinou každý rok) předmět obchodu 

podle představ zaměstnanců firmy.  

Výuka fiktivních firem má rozšířit okruh poznatků a přiblížit reálnou ekonomickou činnost. V pozdější 

praxi umožňuje snadnější orientaci v oblasti vedení podniku, dále připravuje žáky na praktickou 

činnost ve světě obchodu a také pro tuto práci vhodně motivuje. Fiktivní firmy jsou také oceňovány 

zejména díky možnosti kontaktů studentů i učitelů s jinými školami v tuzemsku i zahraničí, s podniky 

a institucemi v regionu. Prostřednictvím fiktivních firem se škola může úspěšně reprezentovat na 

veřejnosti. Nejen díky tomu si vážíme našich dobrých styků s fiktivními firmami zejména z rakouských 

škol. 

Jednou z velmi atraktivních, efektních ale také náročných tváří fiktivních firem je prezentace na 

veletrzích. Této stránce činnosti se věnujeme prakticky od začátku. Nejprve jsme navštěvovali menší 

regionální veletrhy jako Svitavy, Příbram, Plzeň nebo Most, později jsme začali vystavovat i v Praze. 

Postupem doby regionálních veletrhů v ČR přibylo a zdaleka není možné navštívit všechny, které 

bychom rádi. Každoročně se alespoň několika vybraných účastníme. 

Na jaře roku 1997 jsme byli pozváni na veletrh do rakouského Lince, které jsme se úspěšně zúčastnili 

a od té doby jezdíme do zahraničí pravidelně a rádi. Velmi si vážíme dobrých kontaktů s rakouskými 

školami, zejména s obchodními akademiemi v Linci, Freistadtu, Eferdingu a nově zejména Rohrbachu, 

ze kterých plyne naše dlouhodobá spolupráce a to nejen na poli fiktivních firem. V Rakousku se 

objevujeme pravidelně: 1997 – Linz, 1997 – Amsteten, 

2000  - Laakirchen, 2002 – Eferding, 2005 – Freistadt.  Kromě toho jsme také navštívili bulharský 

veletrh v Burgasu v roce 2000, slovenský veletrh v Bratislavě v roce 2003 a 2006 a veletrh v polské 

Zelené Hoře v květnu 2005. 



Myšlenka veletrhů nás zaujala od samého začátku a tak jsme již na jaře 1995 uspořádali první 

regionální veletrh v České republice. Námi vymyšlený model se osvědčil a je používán u většiny 

tuzemských regionálních veletrhů, kterých se postupně objevila celá řada. My jsme rádi, že se 

můžeme pochlubit nepřerušenou řadou píseckých veletrhů EFKO od zmíněného roku 1995 a velkým 

zájmem českých i zahraničních firem (škol). Například v roce 2004 tu vystavovalo 34 firem z 12 škol 

včetně rakouských a polských a v roce 2005 se na 11. ročníku prezentovalo 26 firem z 8 tuzemských a 

3 rakouských škol.  


