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Kurz je určen zejména: 

 Konzultantům s libovolnou délkou praxe 

 Interním auditorům 

 Specialistům procesů 

 Marketingovým a Sales managerům 
 Výrobním a provozním ředitelům  

 Ředitelům logistiky 

 
 
 

 

Ing. Petr Skokan, ACCA  

Petr vystudoval obor Finance a oceňování podniku 
na VŠE v Praze. Před nástupem do společnosti 
BPP pracoval v auditorských službách a později ve 
společnosti T-Mobile CZ, kde se zabýval finančním 
výkaznictvím, interní kontrolou a řízením rizik. 
 
Jakub Güttner, Ph.D. ACCA CISA 
Jakub získal titul Ph.D. na VUT v Brně. Působil v 
Ernst & Young, kde se zabýval počítačovou 
bezpečností a auditem IT. V současné době je 
lektorem BPP a vyučuje manažerské účetnictví, 
finanční modelování a řízení výkonnosti podniku. 



Business Simulace řízení výrobního podniku 

Kontaktní údaje 
BPP Business School (Česká 
republika) 
Fitzwilliam Business Centre 
Římská 526/20, 120 00, Praha 2 

Tel.: + 420 257 533 989 
Fax: + 420 257 534 263 

ronnynilsson@bpp.com 

O simulaci 
Během simulace se skupiny účastníků stávají manažery, kteří usilují o úspěch své firmy. Firmu 
představuje hrací plán s kartami a žetony různých barev, které odpovídají všemu od materiálů a 
pohledávek přes týmy zaměstnanců až po bankovní úvěry. Každé rozhodnutí má okamžitý 
vizuální dopad. 

Účastníci se rozhodují o všech aspektech svého businessu, od strategie přes portfolio a kvalitu 
svých produktů, trhy, cenu, řízení pracovního kapitálu včetně skladového hospodářství či správy 
pohledávek, investice do výrobních hal nebo průzkumů trhu až po získávání bankovních úvěrů.  

Každé jejich rozhodnutí přináší konkrétní důsledky a je jen opět jen na manažerech, jak budou 
řešit vzniklé situace. Neprodejné zboží, nevyužité výrobní kapacity, nedostatek hotovosti, 
neochota banky poskytovat další půjčky, dosažení zisku na úkor dlouhodobého rozvoje, 
nevýhodné podmínky subdodavatelů či vstup konkurence do monopolního trhu vyžadují tvořivá 
řešení a přinášejí obrovské pokroky v pochopení základních principů businessu. 

V průběhu hry se po každém kvartálu vytvářejí finanční výkazy a porovnávají základní finanční 
ukazatele, od zisku přes zadluženost až po tržní podíly. 

 V ceně kurzu je zahrnuto: 
Vedení simulace dvěma odbornými lektory, podkladové materiály, teplé a studené nápoje, oběd, 
Možnost využití počítačů s přístupem na internet 

Absolvováním kurzu: 

 Posílíte svou schopnost efektivně pracovat v týmu 

 Pochopíte jednotlivé souvislosti činností v podniku 

 Získáte základní znalost financí a finančních výkazů 

 Naučíte se strategicky a operativně rozhodovat 

 Zdokonalíte své prezentační dovednosti 

Kurz se zaměřuje na následující oblasti: 

 Návrh a implementace strategie 

 Základy financí a využití finančních výkazů  

 Pochopení důležitosti plánování v dynamickém podnikatelském prostředí  

 Hlavní faktory podnikatelského úspěchu  

 Dopady jednotlivých rozhodnutí a kroků na finanční pozici a výkonnost firmy  

 Vzájemné vazby aktivit firmy napříč oddělními  

 Identifikace a analýza příležitostí na trhu a implementace strategie  

 Jak učinit rozhodnutí na základě neúplné informace 
 


