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

 
Název fiktivní firmy: ChartEco, a. s. 

E-mail fiktivní firmy:  charteco19@gmail.com 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  Výroba papíru a papírenských výrobků 

Název školy a adresa školy: 

 

Obchodní akademie a VOŠS, p. o. 
Karasova 16 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

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

 
Melánie Ulmannová 
 

Datum zpracování: 4. 6. 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 %“).  

 

                    

 

1. náhrada plastových jednorázových obalů za papírové 

2. nabídka zajímavých řešení pro balení potravin – papírové sáčky 

                                                    pro balení hotových jídel – krabičky 

                                                    pro balení nápojů – kelímky 

            papírové tašky 

3. nabídky na míru dle přání zákazníka – rozmanitost v nabídce velikostí, barev, potisku, … 

4. nezávadnost našich produktů pro balené potraviny 

5. ekologie z hlediska následné likvidace a recyklace odpadu použitých obalů (dopad na přírodu) 

Papírna ChartEco – ekologicky odpovědná volba 

Náhradou jednorázových papírových obalů za plastové snížíme spotřebu plastů v obchodech,  

restauracích, fastfoodech, v domácnostech a tím i množství plastového odpadu – důraz na 

ekologické a odpovědné chování zákazníků. 

 



 

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.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

budete potřebovat? Stručně specifikujte): 

 

 

 

 

 

  

 

 

Reklamou a osvětou poukázat na známou problematiku plastového odpadu (ukládání, zpracování, 

likvidace). Srovnání s použitím papírových obalů – různorodost použití, ekologická likvidace 

použitých obalů, recyklace, snížení zátěže na ekologii našeho regionu u celé země. 

Svačiny, pečivo, potraviny se dají balit do papírových obalů. Papírové krabičky jsou zdravotně 

nezávadné a lehké a bez problémů do nich můžete balit hotová teplá i studená jídla. Tekutiny 

(polévky, nápoje) je možné balit do papírových kelímků. 

Cílem je vyvolat ekologicky odpovědné chování zákazníků. 

 

Nabídka formou e-mailů zaměřená především na firmy prodávající hotové jídlo a nápoje, a také na 

obchody. Zaslání el. katalogu s cenově zajímavou nabídkou při odběru většího množství kusů, 

možnost dalších výhodných cen u stálých zákazníků.  

Individuální přístup se zohledněním konkrétních potřeb a přání zákazníka. 

Reklama cílená na zákazníky v používání papírových obalů – regionální tisk, rozhlas, televize. 

 

 

 

Jsme již zavedená FIF – 1 rok na trhu. Jsme papírna, vyrábíme papír a papírové výrobky. 

Projektem je, že chceme rozšířit své pole působnosti a zacílit na širší spektrum zákazníků. Nejen 

přímo na firmy, které mohou naše výrobky používat, ale také na přímé zákazníky. 

Rozeslání e-mailů firmám v regionu – plat pracovníka cca 40 000 Kč. 

Výroba reklamy video, audio, grafika  - cca 100 000 Kč. 

Reklama regionálním v tisku, televizi, novinách, v MHD, billboardy (v delším časovém horizontu) –  

cca 500 000 Kč. 

CELKEM CCA 640 000 Kč. 



PŘÍLOHY (fotografie aj.) NE – ale, viz náš leták.  

 

 

 

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“.  

mailto:radek.maxa@mup.cz

