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

1 SOŠCh Hlohovec 21kapkejks, s.r.o.

Kapkejkáreň - cukráreň, eventy, 

catering 21kapkejks@centrum.sk

2 SPŠ dopravní Plzeň AgroGear s.r.o.

Hotelnictví, firma se zabývá 

pobyty v různých částech světa, 

originalita spočívá v tom, že 

zákazník neví do jaké části světa 

se podívá agrogfif@gmail.com

3 SOŠCh Hlohovec Batyk and Custom, s.r.o.

Výroba a predaj batikovanej 

módy. batyk.custom@gmail.com

4 EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s. r. o. BOHEMSCA s. r. o. 

Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského

zákona hostinská činnost prodej 

kvasného lihu, konzumního lihu a 

lihovin ff.bohemsca@gmail.com

5

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, 

Klatovská 200 G Cleaners, s. r. o.

Ekologická recyklace odpadu a 

výroba ekologických výrobků cleaners@infis.cz

6 VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov Daisies, s. r. o. Služby v oblasti marketingu ff-daisies@seznam.cz

7 SOŠ a SOU Hořovice EcoVet

Výroba a prodej veterinárního 

vybavení ecovet@seznam.cz

8 Střední škola logistiky a chemie U Hradiska 29, Olomouc 779 00Golden Essenc Vaříme pivo z vody goldenessence@post.cz

9

Obchodní akademie, 737 01 Český Těšín, Sokola-

Tůmy 12 HeatPrint s. r. o.

Výroba, obchod a služby jinde 

nezařazené

Vypalování reklamních znaků na 

dřevěných produktech. heatprint.sro@gmail.com

10

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové Herbarium Výroba a prodej bylinných směsí herbarium.ff@gmail.com 
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11

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Pardubice HRANCLE, s. r. o.

Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona

48. Velkoobchod a maloobchod

Firma se zabývá výrobou a 

prodejem smažených 

bramborových (brambory, batáty) 

i mrkvových hranolek. ff.HRANCLE@seznam.cz

12

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec 

Králové Kastumky, s. r. o.

Malování barevných vzorů na 

boty podle vzorů z katalogu nebo 

podle představ zákazníka. kastumky@seznam.cz

13

Obchodní Akademie a jazyková škola s právem SJZ, 

Ústí nad Labem Lerance Beauty, s. r. o.

Poskytování kosmetických a 

relaxačních služeb, prodej 

vlastních kosmetických výrobků info.lerance@seznam.cz

14 VOŠ, OA, SPgŠ A SZŠ Most Limobar, s. r. o.

Hostinská činnost. Výroba 

limonád. limobarsro@gmail.com

15 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice MERAKI, s. r. o.

Výroba textilií, textilních výrobků, 

oděvů a oděvních doplňků merakisro21@gmail.com

16

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec 

Králové Muffi & Muff, s. r. o.

Výroba a prodej občerstvení - 

muffinů muffimuff@seznam.cz

17

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky Mug n Cheers

výroba a prodej designových 

lahví, prodej čajových směsí mugncheers@seznam.cz

18 Sšž Sokolov Nožiřství Marlín Prodej a broušení nožů nozirstvimarlin@seznam.cz

19 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice OldNew, s. r. o. Přeprodej bazarového oblečení fifoldnew@seznam.cz

20

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková 

organizace Perfect style s.r.o. Holičství, kadeřnictví FFperfectstyle@seznam.cz
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21

Střední škola Živnostenská Sokolov, příspěvková 

organizace Pizzeria Tyloresse, s.r.o.

Hostinská činnost - Pizzerie, 

zabývající se výrobou pizz a 

chutných podproduktů pizzeriatyloresse.zivnostenska@gmail.com

22 SOŠCh Hlohovec Reborn, s.r.o.

Reklamné predmety z 

recyklovaných a upcyklovaných 

materiálov. rebornoahc@gmail.com

23 VOŠZ, SZŠ a OA, Malé nám. 158, 541 01 Trutnov Rehab Office, s. r. o. 

Nákup a prodej kancelářských 

potřeb pro rehabilitační využití a 

online školení k využití 

rehabilitačních pomůcek ff-rehaboffice@seznam.cz

24 SOŠCh Hlohovec Spotlight, s.r.o.

Výroba a predaj inovatívnych 

sviečok, aromaterapia. spotlightscandles@gmail.com

25

AGYS - Anglické gymnázium a Střední odborná škola, 

s.r.o. Svět na jazyku, s.r.o. Prodej orientálních potarvin svetnajazyku@gmail.com

26 VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most - fiktivní firma Waffle&caffe, s.r.o.

Hostinská činnost, pekařství a 

cukrářství wafflecaffesro@gmail.com

27 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice WineMood, s. r. o.

Výroba vín, vinných produktů a 

výrobků spojených s vínem. winemood.info@gmail.com

28

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední 

zdravotnická škola Domažlice Zlatý Svarta, s. r. o. Pivovarnictví a sladovnictví zlatysvarta@ekodom.cz
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