
MUB-LINE SPECIÁL 9.6.2021 
SOUTĚŽ: NEJKREATIVNĚJŠÍ PROJEKT ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ FIKTIVNÍ FIRMY 

 
Název fiktivní firmy: BAT-BED, s. r. o. 

E-mail fiktivní firmy:  ffbatbed@gmail.com 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  Ubytování v jeskyni 

Název školy a adresa školy: 

 

Střední škola obchodní 
Husova 9 
370 01 České Budějovice 

Zpracovatelé projektu (jméno a příjmení 
studentů, kteří vypracovali projekt): 

Kateřina Mikasová 
Mathias Urmann 
Adéla Tampierová 
Nikola Ranglová 

Datum zpracování: 27. 5. 2021 

 

NÁZEV PROJEKTU odpovědného podnikání:  

 

 

CÍL PROJEKTU odpovědného podnikání 
(specifikujte max. v pěti bodech cíle Vašeho projektu, buďte struční, ale výstižní): 

       

 cí 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ PROJEKTU odpovědného podnikání 
(zkuste vyjádřit JEDNOU větou poslání (premisu) Vašeho projektu odpovědného podnikání, např. 

„Zavedením systému vratných obalů snížíme spotřebu plastů na naše produkty až o 90 %“).  

 

                    

 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU A JEHO PŘÍNOS (max. 20 vět): 

 

 

 

ZPŮSOB A RÁMCOVÝ NÁVRH MOŽNÉ REALIZACE (Jak a kdy chcete projekt odpovědného podnikání 

realizovat? Uveďte STRUČNĚ konkrétní dílčí kroky možné realizace.): 

- Originální ubytování  

- Jedinečný bar v jeskyni  

- Nezapomenutelné zážitky z kinosálu v našem jeskyním hotelu 

- Nádherné vyhlídky na moře 

- Příjemné a pohodlné spaní  

 

Ubytování v jeskyni 

Využití přírodního útvaru (jeskyně) a podpora místních farmářů (bio potraviny pro bar a restauraci). 

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro rozvoj služeb a cestovního ruchu ve městě a okolí. 

Realizace projektu umožní podnikání v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb. 

Na Jamajce a okolí jsou dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu za té podmínky, že bude 

vybudována potřebná základní turistická infrastruktura, která umožní nabídnout návštěvníkům 

kvalitní stravovací a ubytovací služby a informační služby. Fyzicko-geografické podmínky, klimatické 

podmínky, přírodní i kulturně-historické atraktivity oblasti jsou nadprůměrné a velmi vhodné pro 

celoroční cestovní ruch. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ODHAD NÁKLADŮ PROJEKTU (Co Vás bude rámcově příprava a realizace projektu stát? Co všechno 

budete potřebovat? Stručně specifikujte): 

 

 

 

 

 

  

 

PŘÍLOHY (fotografie aj.)  

 

 

Vyplňte, prosím, nejpozději do 4. června 2021, uložte v PDF (název souboru: jméno Vaší FIF) 

a zašlete (+ případné PŘÍLOHY) v jedné zprávě na adresu radek.maxa@mup.cz  

a do předmětu zprávy uveďte: „SOUTĚŽ PROJEKT – název Vaši fiktivní firmy“.  

 

 

 

 

Hotel je pronajatý. Z tržeb musí firma uhradit všechny provozní náklady (mzdové, spotřeba energií, 

nákupy materiálu a další).  
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