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

 
Název fiktivní firmy: Čajovna The World 

E-mail fiktivní firmy:  theworldfif@seznam.cz 

Předmět podnikání fiktivní firmy:  čajovna 

Název školy a adresa školy: 

 

Střední škola obchodní  
Husova tř. 1846/9  
370 01 České Budějovice 

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

Martin Hanousek  
Thanh Truc Duong 

Datum zpracování: 01/06/2021 

 

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): 

 

 

 

Otevřít pobočky po celém světě 

Rozšířit možnosti výběru témat  

Zvětšit týdenní zisk o 75%  

Získat pravidelné a věrné zákazníky 

 

Čajovna The World 

Rozšířit znalosti lidí o světě a národních tradicích  

 

Jsme čajovna, která si zakládá na 5 tématických místnostech: Tokyo, Los Angeles, Dubai, Amsterdam 

a herní místnost. V každém z těchto pokojů najdete esteticky tématickou výbavu dle výše psaných 

témat. Máme také ve výběru různé typy vodních dýmek, nápojů a zákusků. Momentálně sídlíme na 

adrese Česká 141/66, 370 01 České Budějovice. 

Otevírací doba: 

Po-Čt 11:00 - 00:00 

Pá-Ne 11:00 - 02:00 



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:  

 

 

NE 

 

Datum realizace: 1.6.2021 

Sehnat potřebné finance 

Zakoupit pozemek 

Zakoupit materiál 

Zakoupit nábytek  

Zaměstnat zaměstnance 

 

 

 

Finance   Suroviny 

Zaměstnance  Zákazníci  

Pozemek  Důvěra a sebejistota 

Materiál  Náklady: cca 3 000 000 KČ 

Nábytek 

s 



 

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

