
Představení výukového programu 

JA Firma



• roční projekt

• odlišnost od FIKTIVNÍ FIRMY 

• zařazení do výuky

• nejoblíbenější část programu, 

• pokračuje v tradici Junior Achievement, která zajišťuje výuku ekonomie a 
výchovu k podnikavosti praktickým způsobem

„Nejvíce pomůžeme studentům tím, že jim umožníme, aby si vše 
udělali sami.“

Co je JA Firma?



JA firma

• Studenti založí vlastní firmu, která funguje pod vedením učitele 
a konzultanta (délka trvání jeden školní rok). 

• Studentská firma pracuje jako skutečný podnik, se skutečným 
zbožím a penězi.

• Studenti firmu založí i zlikvidují (seznámí se s celým 
hospodářským cyklem podniku).



PROČ ZAČÍT?

• Práce ve JA Firmě rozvíjí „dovednosti“, které žádá trh práce.

• JA FIRMA umožní úspěch všem žákům, i těm kteří nejsou „jedničkáři“.

• Žáci mají tvořivý potenciál.

• Práce s žáky vás bude bavit. ☺

• Jít do toho, nadšení, nakazit žáky svou vlastní aktivitou..

• NADŠENÝ UČITEL = NADŠENÝ ŽÁK



Nejprve musíme zodpovědět následující otázky:

➢KDY – jednorázová nebo dlouhodobá realizace

➢KDE – ve školním prostředí nebo mimo školu

➢KDO – jedna nebo více studentských divizí 

➢CO – výrobek nebo služba

➢S KÝM – budu obchodovat

➢z toho vyplývá JAK – jakou právní formu zvolíme



Čtyři kroky v JA firmě

•1. Organizace firmy

•2. Příprava podnikatelského záměru

•3. Činnost firmy

•4. Ukončení činnosti firmy



JA firma zajišťuje následující aktivity:
1. Organizace  (ustanovení a vznik, organizace - výběr managentu

firmy, průzkum trhu, výběr výrobku či služby, výběr jména 
společnosti, ustanovení a vznik, zajištění kapitálu pro provoz 
podniku)

2. Podnikatelský plán (finanční rozpočet, příprava propagace a 
prodejní strategie, příprava výroby a sestavení výrobního a 
odbytového plánu) 

3. Podnikatelské aktivity (výroba či zajištění služeb, prodej, 
vedení účetnictví pomocí účetního programu Winduo či ruční 
záznamy.)

4. Ukončení činnosti (dokončení výroby a prodeje, uzavření 
všech firemních agend, likvidace společnosti, vypracování 
výroční zprávy)

JA Firma



Činnost není podnikáním, neboť jejím účelem je aktivita 

vzdělávacího nikoliv ziskového charakteru.

Nejedná se o činnost soustavnou, ale pouze ojedinělou.

JA Czech nabízí výběr z následujících variant:

➢ společnost

➢ spolek

➢ projekt realizovaný školou

➢ spolek založený při škole na neomezenou dobu

PRÁVNÍ FORMY JA Firem



Varianta 1 - SPOLEČNOST

• Smlouva o společnosti na dobu určitou.

• Bez právní osobnosti, bez IČ (nezapisuje se do žádného rejstříku).

• Účetnictví – daňová evidence (příjmy, výdaje, majetek a závazky), 

účetní období = kalendářní rok, není možná změna.

• Daně – společnost není poplatníkem, každý společník podává 

přiznání sám za sebe, příjmy do 30 000 Kč na osobu jsou od daně 

osvobozené.

• Do JA Czech – zaslat dvakrát smlouvu o společnost, na konci školní 

roku výroční zprávu.



Varianta 2 - SPOLEK

• Stanovy a zápis do spolkového rejstříku vedeného rejstříkovými soudy
(návrh na zápis )

• Právní osobnost s IČ.

• Účetnictví – 2 možnosti:
• a) účetnictví (možnost žádat FÚ o hospodářský rok,

• b) účetnictví jednoduché (účetní období = kalendářní rok, není možná změna).

• Daně:

- registrace na FÚ, vykázání zisku z hlavní činnosti případně reklamní činnosti 
nutnost zdanění 19%.

• Nutná likvidace a výmaz ze spolkového rejstříku: 

- návrh na likvidaci, dvojí zveřejnění informací o likvidaci v Obchodním  
věstníku.

• JA Czech – zaslat kopii zápisu potvrzeného z rejstříkového soudu s 
přiděleným IČ, na konci roku výroční zprávu.

• Zveřejňovací povinnost dle zákona o účetnictví – zaslat do sbírky listin 
výroční zprávu včetně účetní závěrky za účetní období!



Varianta 3 - PROJEKT

• Zpracování podnikatelského nápadu a projednání se školou.

• Nevzniká samostatný subjekt.

• Účetnictví a daně – vedeno školou.

• Vyúčtování projektu, zhodnocení splněných cílů.

• JA Czech – zaslat kopii podnikatelského záměru.



Varianta 4 – DLOUHODOBÝ SPOLEK

• V prvním roce – stanovy a zápis do spolkového rejstříku vedeného 

rejstříkovým soudem, v dalších letech zaslání změn na rejstříkový soud 

(např. název firmy, jména osob).

• Právní osobnost, s IČ.

• Účetnictví – 2 možnosti:

• a) účetnictví,

• b) účetnictví jednoduché.

• Daně – registrace na FÚ, při vykazování zisku z hlavní činnosti je možné 

uplatnit snížení základu daně ve výši 30%.

• JA Czech – zaslat kopii zápisu potvrzeného z rejstříkového soudu s 

přiděleným IČ, případně změnami.

• Zveřejňovací povinnost dle zákona o účetnictví – zaslat do sbírky listin 
výroční zprávu včetně účetní závěrky za účetní období!



Zajištění kapitálu pro provoz 

JA firmy

•Vlastní vklady

•Sponzorské dary

•Směnky

•Půjčky?



DAŇOVÁ/ÚČETNÍ EVIDENCE 

PĚNĚŽNÍ DENÍK

- Eviduje příjmy a výdaje.

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

- Evidence majetku, popřípadě závazků (vůči komu).

POKLADNÍ DENÍK MINIPODNIK - Název MINIPODNIKU

datum popis číslo dokladu příjem výdaj zůstatek

1.10.2014 Záloha do pokladny P001 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

17.10.2014 nákup tiskárny V001 2 402,00 Kč 2 598,00 Kč

2 598,00 Kč

2 598,00 Kč

2 598,00 Kč



3. ČINNOST FIRMY

• PORADY

• VÝROBA/POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

• PRODEJ

• PERSONALISTIKA – evidence práce studentů

• DAŇOVÁ/ÚČETNÍ EVIDENCE 

• MARKETING 



4. UKONČENÍ JA Firmy

• LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

• VÝROČNÍ ZPRÁVA (JA firma výroční zpráva)



ZISK - Co s ním?

1. Výsledek hospodaření (zisk) před zánikem vrátit zpět formou 
daňově uznatelných nákladů.

- Vzdělávací akce, jazykové kurzy, studijní zájezdy pro žáky 
atd.

- Nákup studijního materiálu – učebnic, nákup pomůcek, 
vybavení, které žákům usnadní studium atd.

2. Část zisku je vhodné věnovat na CSR aktivity.

Pozn. Společenská odpovědnost firem (ang. Corporate Social Responsibility – CSR)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma


Výhody:

• Spojení s praxí 

• Studenti se seznámí s celým životním cyklem podniku

• Studentská společnost pracuje jako skutečný podnik.

• Pracuje se skutečným zbožím a penězi.

• Studenti pracují ve skupinách a plní různé úlohy (v oddělení 
marketingu, účetním, personálním, hlavní výroby)

• Mají více motivace s dosažením skutečného výnosu a zisku

• Není nutné zřizovat centrálu nebo kontaktů s ostatními školami 

• Předmět je dobře zajištěn materiály pro studenty a učitele (v
elektronické a učebnicové podobě)

• www. jacr. cz



Nevýhody:

• Riskují dosažení ztráty

• Zjednodušené procedury při zakládání podniku

• Používané dokumenty nekorespondují vždy reálné
praxi v ČR (především při ustanovení, vzniku..)



MATERIÁLY

▪ Příručka JA Firmy v el. podobě

▪ Materiály JA Firmy v el. podobě

▪ Před zahájením JA Firmy doporučení 

využít JA Inkubátor Junior, Innovation

camp (motivační a tematické semináře)


