
 

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

FIRMY 
 

Název fiktivní firmy: Cukrárna NA OBLÁČKU, s. r. o. 

E-mail fiktivní firmy:  cukrarnanaoblacku@gmail.com 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  cukrárna 

Název školy a adresa školy: 

 

Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 258 01  Vlašim 

Zpracovatelé projektu (jméno a příjmení 

studentů, kteří vypracovali projekt): 

Daniel Buchal, Hana Boušová, Alice Přibylová, Karolína 
Hauptová 
 

Datum zpracování: 3.6. 

 

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): 

 

 

 

Pomozme přírodě 

snížit ekologickou zátěž 

omezit pesticidy a umělá hnojiva 

podpořit české zemědělství 

 

Plánujeme snížit ekologickou zátěž v našem okolí, a také podpořit české dodavatele.  

Naše firma nahradí plastové komponenty jedlými tácky, kelímky a brčky. Plánujeme k 

objednávce s sebou dodávat dřevěné příbory místo plastových, které budou zcela zdarma. 

Máme připravenou speciální nabídku, z které bude část peněz použita na nákup stromů, 

abychom nahradili spotřebu dřeva na výrobu dřevěných příborů. Každý měsíc se sejdou 

dobrovolníci, kteří stromy zasadí. Chceme omezit pesticidy a umělá hnojiva a zároveň 

podpořit české zemědělství nákupem bio potravin. 

 



 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

budete potřebovat? Stručně specifikujte): 

 

 

 

PŘÍLOHY (fotografie aj.) Viz. Příloha v emailu 

 

 

 

 

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“.  

Plánujeme spuštění projektu 9. 6. 2021. Projekt bude trvat do konce léta ( tj. 31. 8 . 2021). 

Poté plánujeme spuštění nového projektu, který se bude věnovat rozvoji místní kultury. 

15. 5. 2021 - sepsání smlouvy s dodavatelem sazenic stromů 

16. 5. 2021 - sepsání smlouvy s dodavatelem dřevěných příborů 

18. 5. 2021 - sepsání smlouvy s dodavatelem bio potravin 

7. 6. 2021 - dodání jedlých tácků, kelímků a brček 

9. 6. 2021 - spuštění projektu, doba trvání do 31. 8. 2021 

1. 9. 2021 - spuštění nového projektu - rozvoj místní kultury 

Měsíční výroba jedlých tácků, kelímků a brček nás bude stát 2 000 Kč. Koupě dřevěných příborů vyjde 

za měsíc 2 500 Kč. Celkové náklady nás vyjdou na 4 500 Kč měsíčně. 


