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

 
Název fiktivní firmy: Sportovní centrum Koloseum, s.r.o. 

E-mail fiktivní firmy:  Centrumkoloseum@seznam.cz 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  Provoz sportovního areálu 

Název školy a adresa školy: 

 

Střední škola obchodní 
České Budějovice, Husova 9 37001 

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

Adam Jílek, Daniel Hála 
 

Datum zpracování: 26. 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): 

 

 

 

- Největší sportovní centrum v Jihočeském kraji 

- Provoz slaného bazénu, posilovny, restaurace, ubytování, wellness a sportovních hřišť 

- Používání místních produktů v restauraci 

- Zaměření na užití ekologických přípravků 

 

 

Sportovní centrum Koloseum, s. r. o. 

Cílem našeho centra je hlavně podpora sportu, která napomůže zlepšení životního stylu našich klientů. 

 

Jsme největší sportovní centrum v Jihočeském kraji 

Provoz slaného bazénu, posilovny, restaurace, ubytování, wellness a sportovních hřišť. 

Používání místních a farmářských produktů v restauraci . 

Zaměření na užití ekologických přípravků, které jsou lepší pro životní prostředí. 

Naše centrum je zaměřené na podporu sportu, které napomůže zlepšení životního stylu našich 

klientů. 

 



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): 

 

 

 

 

 

  

 

PŘÍLOHY (fotografie aj.) ANO, konkrétně:  

návrhy bazénů, wellness, hřiště, haly, jednoho z pokojů, logo, leták 

pro restauraci 

 

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“.  

Realizace sportovního centra je možná díky vlastním finančním prostředkům a tichým společníkům.  

 

Od ledna 2020 jsme připravovali různé návrhy a v květnu téhož roku se nám podařilo získat veškeré 

prostředky, které umožnily výstavbu. Dokončení proběhne na konci června 2021. 

Otevření provozovny plánujeme na začátku července 2021, abychom využili prázdninovou sezónu. 

 

Pozemek – 15 000 000,- Kč (vlastní majetek zakladetele) 

Ubytování a restaurace – 300 000 000,- Kč (prostředky tichých společníků) 

Bazény a wellness – 60 000 000,- Kč (prostředky tichých společníků) 

Sportovní hala a posilovna – 300 000 000,- Kč (prostředky tichých společníků) 

Fotbalové hřiště – 30 000 000,- Kč (prostředky tichých společníků) 

 

Dále personál, energie, voda, PR,…  

 

mailto:radek.maxa@mup.cz


 

 



 


