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

 
Název fiktivní firmy: Frčíme s. r. o. 

E-mail fiktivní firmy:  frcime.sro@seznam.cz 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  Zážitková kancelář 

Název školy a adresa školy: 

 

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a 
ekologická Žatec 

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

Šimon Umlauf, Michal Tučák, Václav Čech 
 

Datum zpracování: 27.05.2021 

 

NÁZEV PROJEKTU odpovědného podnikání:  

Ekologie frčí! 

 

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

- 15.06.2021 s námi můžete společně vyjít do ulic, parků, lesů a uklidit společně své město!       

- Po úklidu stačí zveřejnit Vaši fotku s uklizeným odpadem na Vaši sociální síť (Facebook, 

Instagram, Twitter) a napsat #ekologiefrci.   

- Po zveřejnění fotky Vám zašleme kód na slevu 20 % na zážitek. 

- 17.06.2021 naopak my zveřejníme fotku člověka, který nasbírá nejvíce odpadků a vyhraje 

jízdu v Tesla model S performance a to je zážitek, na který nelze zapomenout. 

 

 

 

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 %“).  

Sběrem odpadků pomůžete nejen sobě, ale i přírodě. 

                    

 

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



Dne 15.06.2021 společně vyjdeme ven a pokusíme se posbírat co nejvíce odpadků. Po 

dokončení stačí přidat Vaši fotku s odpadky na sociální sítě s popisem #ekologiefrci. Každý 

kdo fotku zveřejní dostane 20 % slevu na zážitek. Následující den se vybere výherce, který 

nasbíral nejvíce odpadků a dostane jízdu elektro-autem Tesla model S performance. Náš cíl 

je co nejvíc uklidit město a přilehlou přírodu. 

 

 

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

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

15.06.2021 stačí ráno vstát, obléct se, vzít si pytel na odpadky do ruky a vyrazit ven. Bohužel odpadky jsou 

všude, tudíž to není příliš náročné. 

 

 

 

 

 

 

 

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

budete potřebovat? Stručně specifikujte): 

Zrealizovat výhru a poskytnout slevy. 

 

 

 

 

  

 

PŘÍLOHY (fotografie aj.) ANO, konkrétně:  

 

 

NE 

 



 

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

