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

 
Název fiktivní firmy: Nožířství Marlín 

E-mail fiktivní firmy:  nozirstvimarlin@seznam.cz 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  Výroba na zakázku a prodej nožů 

Název školy a adresa školy: 

 

Střední škola živnostenská, p. o.  
Žákovská 716, Sokolov 356 01 

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

Dominik Bartošek 
 

Datum zpracování: 2. 5. 2021 

 

NÁZEV PROJEKTU odpovědného podnikání:  

Druhá šance pro odpad. 

 

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

       

Snížit množství odpadů. 

Ukázal lidem, že je možné využít i již nepotřebný materiál. 

 

 

 

 

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 %“).  

 

Využíváním recyklovaného materiálu ulevíte jak naší planetě, tak i vaší peněžence.                   

 

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

Projekt se zabývá využíváním materiálů, které by jinak skončily na smetišti a jen by zabíraly 

místo. Snažíme se ukázat lidem, že odpad může být užitečný, a ještě vám může ušetřit 

nějakou korunu. Celá planeta se denně zabývá otázkou, co a kam s odpadem. My nabízíme 



jedno z možných řešení. Nemá sice 100 % dopad, ale každá pomoc a úleva je pro naší 

planetu důležitá. Je dost možné, že když ostatní firmy uvidí, že zapojit se může každý, spustí 

to lavinoví efekt. 

 

 

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

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

 

Začátkem si najdeme dodavatele pro recyklovaný odpad. 

Pak jej začneme nabízet našim zákazníkům jako alternativu materiálů stávajících. 

No a když vše dobře dopadne, tak se to roznese a zapojí se více firem. 

 

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

budete potřebovat? Stručně specifikujte): 

Dodavatelé REC odpadu. 

Vstřikovací stroj na recyklovaný PET granulát. 

cenový vklad: 500 000,- 

 

 

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

