FINANČNÍ ŘÍZENÍ
Soutěžní kategorie JA Studentská Firma 2018/2019
1.

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Kategorie „Finanční řízení“ hodnotí celkové řízení JA Studentské Firmy, zpracování a
prezentace výsledků firmy, dlouhodobou proveditelnost business plánu a znalost
problematiky finančního řízení.

2.

PODMÍNKY ÚČASTI
Kategorie „Nejlepší finanční řízení“ je určena všem JA Studentským Firmám a jejich
ředitelům bez ohledu na předmět podnikání.

3.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
Citibank, Citi Foundation, Hewlett Packard Enterprice, Sekyra Group.

4.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Zahájení ročníku: 15. 10. 2018

Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení
nebude akceptována.

Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019

5.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Vítěz bude vybrán na základě hodnocení průběžné výroční zprávy a osobních
pohovorů.
Zaslání průběžné výroční zprávy na adresu jafirma@jaczech.cz je povinným
podkladem pro účast v soutěžní kategorii. Povolené formáty jsou word, pdf a ppt. Není
stanovena maximální velikost souboru.
Osobní pohovory s řediteli JA Studentských Firem proběhnou na Soutěžním veletrhu
JA Studentských Firem dne 4. 4. 2019 v Praze.
Vyhodnocení průběžné výroční zprávy proběhne dle těchto kritérií:

Prezentace výsledků hospodaření ve výroční zprávě (forma zpracování,
přehlednost, vizuální forma)

Zpracování finančních výkazů a kalkulace

Porovnání průběžného výsledku s rozpočtem a analýza výsledku
Osobní pohovory s řediteli JA Studentských Firem budou vyhodnoceny dle
odpovědí na otázky týkající se následujících okruhů:

Znalost problematiky

Dlouhodobá proveditelnost business plánu (3 roky)

Finanční výkon firmy

Zohlednění CSR aktivit ve finančním hospodaření
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6.

VÝSLEDKY
Výsledky budou oznámeny na Soutěžním veletrhu JA Studentských firem konaném dne
4. 4. 2019 v Praze.

7.

VÝHERCE
Vyhlášené bude 1. - 3. místo.
Výherce kategorie Finanční řízení získá hodnotné ceny od partnerů soutěžní
kategorie. Ceny budou předány na Veletrhu JA Studentských Firem, který proběhne
4. 4. 2019 v OC Galerie Harfa v Praze.








Výherce 1. místa zároveň postupuje do
FINÁLE O NEJLEPŠÍ JA STUDENTSKOU FIRMU ROKU:
Finále probíhá v angličtině
Studenti si musí připravit powerpointovou prezentaci o činnosti JA Studentské
Firmy a výroční zprávu.
Prezentace JA Studentské Firmy proběhne před porotou a diváky
Neveřejná diskuse s porotou – zodpovězení dotazů týkající se činnosti JA
Studentské Firmy, poskytovaných služeb a nabízených výrobků.
Termín finále bude upřesněn na jaře 2019 – sledujte naše stránky a FB!
V případě, že výherce odstoupí od účasti ve finále, automaticky postupuje
další v pořadí, tj. z 2. místa. Při stejné situaci následně postupuje do finále 3. v
pořadí.

Hlavní výhrou ve finále JA Studentských Firem je účast v jubilejním 30. ročníku
mezinárodního finále JA Europe Student Company of the Year
v Lille ve Francii 3. – 5. 7. 2019.
8.

POROTA
Porota bude složena ze specialistů a odborníků s dlouholetou praxí z řad zástupců
partnerů kategorie.

9.

KONTAKTNÍ OSOBA
Simona Sušilová, simona@jaczech.cz, +420 602 656 120

CITI poskytuje fyzickým osobám, korporacím, vládám a institucím širokou řadu finančních produktů a
služeb, včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, korporátního a investičního bankovnictví,
obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a služeb wealth managementu. Citi neúnavně
pracuje na tom, aby sloužila jednotlivcům, komunitám, institucím a národům. Díky více než 200leté
zkušenosti překonáváme nejkomplikovanější světové výzvy a usilujeme o to, abychom pro naše klienty
a zákazníky vytvářeli ta nejlepší finanční řešení, která jsou jednoduchá, tvořivá a zodpovědná.
Hewlett Packard Enterprise, největší technologická společnost světa, je předním světovým
dodavatelem výrobků, řešení a služeb pro nejširší skupinu zákazníků, počínaje jednotlivými spotřebiteli
a konče největšími světovými podniky. Široká nabídka společnosti Hewlett Packard Enterprise zahrnuje
komplexní portfolio výrobků a služeb pro IT infrastrukturu.
Společnost Sekyra Group, a.s., patří mezi přední developerské společnosti, v jejímž portfoliu je celá
řada úspěšně realizovaných projektů pro rezidenční i komerční využití. Je také jedním ze zakládajících
partnerů neziskové organizace České rady pro šetrné budovy (Czech Green Building Council), jejíž
hlavní cíle jsou: podněcování tržní transformace, vzdělávání veřejnosti a propagace, odborné
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vzdělávání, spolupráce s veřejnou správou, komunikace mezi zainteresovanými a zavedení certifikace
šetrnosti staveb k životnímu prostředí.
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