
 

 

 
 

Stručné shrnutí  

 Dvoudennní školení pro 12-20 účastníků, kteří na velkých dotykových tabletech simulují chod firmy. 
 Vhodné pro každého, kdo potřebuje získat satelitní obraz fungování firmy: talentové programy, střední 

management, auditory, IT odborníky, konzultanty, korporátní bankéře… Nepožadujeme vstupní znalosti. 
 Týmy rozhodují o tom, jak plánovat strategii, výrobu, investice do technologie, rozvíjet trhy a naceňovat 

produkty, řídí zaměstnance, pracovní kapitál, logistiku, zadluženost, dlouhodobou tvorbu zisku atd. 
 Účastníci si zkusí dělat vlastní rozhodnutí o firmě mimo zónu pohodlí, ale v bezpečném prostředí. Zažijí 

“Aha!” momenty, kdy do sebe věci zapadnou a spojí se jim s vlastími zkušenostmi z pracovního života. 

Oblasti zahrnuté v simulaci 

Účastníci musí společně jako tým hledat rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli své firmy v měnící se tržní 
situaci, při neúplných informacích a v omezeném čase.  Konkrétně se zabývají těmito oblastmi:  

 Produktové portfolio: Které produkty uvést na trh na základě průzkumů, poptávky, konkurenčních tlaků a marží. 
Do čeho se vyplatí investovat a do čeho ne? 

 Trhy a cenotvorba: simulace umožňuje expanzi na nové trhy či segmenty spolu s plánováním marketingových 
nákladů. Získávání zákazníků záleží na nabídnutých cenách, kvalitě produktů, výrobní kapacitě i síle značky.  

 Plánování výroby: nároční zákazníci požadují dodávky v přesných termínech a firmy musejí pečlivě plánovat 
výrobní kapacitu, utilizaci strojů, přepravu, objednávky surovin i dodávky zákazníkům. 

 Externí vlivy: rozhodnutí a dlouhodobé plány jsou založeny na externích faktorech jako vývoj poptávky či měnící 
se marže. Přesto ale v simulaci nejsou žádné náhodné procesy – účastníci mohou racionálně plánovat.  
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Slyším – a zapomenu. 
Vidím – a zapamatuju si. 
Dělám – a pochopím. 



 

 

 Řízení lidských zdrojů: najímání zaměstnanců a jejich plné vytížení není snadné, zvláště když se jedná o tak 
rozdílné profese jako jsou dělníci ve výrobě, prodejní týmy a management. 

 Financování: když dojde kvůli rozsáhlým investicím do výrobních linek hotovost, účastníci se musejí obrátit na 
banku či mateřskou společnost, pečlivě zvažovat svůj rating, úrokové platby a časovou strukturu úvěrů. Další 
možné zdroje financování zahrnují faktoring, prodeje se zpětnými pronájmy, leasing či optimalizaci pracovního 
kapitálu.  

 Financial Reports: simulace neustále v reálném čase upravuje základní finanční výkazy (výsledovka, rozvaha, 
poměrové ukazatele) a účastníci se učí tato data “číst” a používat k rozhodování – likviditu, návratnost, marže atd.  

KDO JSME? 

ineo je členem sítě BPP Global Network, jedné z největších evropských vzdělávacích skupin pro profesní 
kvalifikace jako ACCA, CFA či CIMA. Všichni lektoři jsou s námi přes 10 let a je mezi nimi bývalá manažerka 
vzdělávání PriceWaterhouse, bývalý ředitel společnosti BPP Česká republika, i lektor s oceněním BPP’s 
International Tutor of the Year. Všichni máme finanční profesní kvalifikace a současně řídíme svou firmu. 

Kontakt:    Jakub Guttner, +420 608 832 906, jakubguttner@ineo.click (partner a lektor), web www.ineo.click 

Naši klienti:  mezi klienty ineo patří firmy jako EY, Česká spořitelna, ČSOB, ArcelorMittal, Vodafone nebo KB. 
Učíme také v Polsku, na Slovensku, v Rusku, Bulharsku, Maďarsku, na Maltě, v Holandsku a UK. 

HODNOCENÍ ÚČASTNÍKA 

 “Na simulaci jsem šel původně s trochu skeptickým 
očekáváním, o smysluplnosti dvoudenní akce jsem upřímně 
trochu pochyboval. Celá akce mne však postupem času silně 
vtáhla do děje a vybudovala pouto k „mojí“ firmě. Pomohla mi 
otevřít oči a opravdu proniknout do informací a znalostí, 
které jsem měl pouze naučené ze školy a částečně ze 
svojí praxe, a to proniknout tak, že jsem skutečně viděl 
jejich význam a dopad. Velmi se nám líbilo střídání „silných“ 
momentů, kdy jsme reálně viděli výstupy z výroby a přísun 
peněz do naší firmy, s edukativními vstupy. Nenapadlo by 
mě, že se dokážu těšit na sestavení výkazů – bylo to tím, 
že jsme firmou opravdu žili, a tak pro nás výkazy nebyly 
pouhým příkladem, ale výsledkem a srovnáním. Opravdu jsem 
náročný posluchač a účastník a velmi těžko se zabavím a 
ponořím do tématu na dva dny. Navíc u mne jako u 
extroverta nepřišla záhy nuda a stereotyp, možná tím, že 
se stále dávkovalo něco nového…” 

— Manažer, Komeční banka, a.s. 
 
 
 
 

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/mezinarodni-kvalifikace-acca-s528524
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/-/cfa-chartered-financial-analyst-s2101766
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/-/chartered-institute-of-management-accountants-s2101742
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