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Úvodní slovo prezidentky 

Vážené dámy, Vážení pánové, 

při této příležitosti bych Vás chtěla seznámit s naší firmou The Rose Company, která se skládá ze 

šesti členů. Jelikož naše škola je součástí EKO týmu, tak jsme se rozhodli, že jí podpoříme našim 

výrobkem, který se skládá z jedné části z ekologického materiálu. Zabýváme se výrobou 

a prodejem ekologického držáku  na nápoje, který zabrání rozlití nápoje na stole a ušetří Vám čas 

uklízením. Výrobek prodáváme samotný, nebo s hrnkem. Držák má dvě základní barvy a to bílou 

a černou, nebo jen nalakovaný. Jedním z nejtěžších úkolů, se kterým jsme se ve  firmě setkali bylo 

projít výběrovým řízením, které nakonec proběhlo v pořádku a zjistili jsme, že většina z nás byla 

úspěšná. V naší firmě se snažíme o to, abychom všichni pracovali se stoprocentním nasazením. 

Všichni pracují, jak mají a jdou za svými cíli. Doufám, že v této práci budeme nadále pokračovat, 

jako doposud , také bychom chtěli aby se náš výrobek rozšířil mezi více zákazníků, ať už v České      

Republice, nebo v zahraničí, což je našim hlavním cílem. 

 

 

 

Lucie Růžičková  

Prezident společnosti 



Marketing a propagace  

V marketingové oblasti jsme se zaměřili zejména na propagaci firmy a našeho výrobku. Náš první 

a hlavní úkol byl společně se domluvit, co vlastně budeme vyrábět. Dalším úkolem bylo vymyslet 

logo a název firmy, firemní kombinaci barev a webové firemní stránky. Základní kapitál 

jsme vybrali částku 400 Kč. Cílem naší   firmy je získat zkušenosti, rozvoj firmy a zvýšit prodej  

výrobku. Pro dobré jméno společnosti vytváříme co nejvíce reklam a letáčků. Na veletrzích využí-

váme bannerovou reklamu, nebo reklamní stánek s nabídkovými katalogy s výběrem.   Nezbytnou 

součástí je příprava prezentace s nabídkou. 

 

 

Odkaz na naše webové stránky: 

http://www.the-rose-company.estranky.cz/ 



Firemní logo 

Logo vytvářela marketingová ředitelka v programu Microsoft Publisher. 

Firemní barvy 

Jako firemní barvy jsme zvolili tmavě modrou a bílou. Barvy jsme využili na firemním 

logu, letáčkách, vizitkách i na našem    výrobku. 



Vizitky 

Vizitky jsme zvolili tak, aby zaujaly hned na první pohled, a zároveň na ní bylo vše, co 

naši zákazníci požadují, včetně odkazu na naše webové stránky. 



Organizační struktura 



Personální oddělení 

Naše personální oddělení postupovalo vždy systematicky na vyplňování potřebných zá-

kladních listin: Pracovní smlouvy, Společenská smlouva aj. Jednou z hlavních činností 

oddělení byla podpora v cílevědomosti, aktivitě a chuti do práce. 

 

Jméno a příjmení Oddělení Pracovní pozice 

Lucie Růžičková Vedení firmy Prezidentka 

Sabina Procházková Finanční oddělení Finanční ředitelka 

Gabriela Papoušková Marketing Marketingová ředitelka 

Simona Pechová Marketing a reklama Marketingová manažerka 

Pavlína Švecová Personální oddělení Personální ředitelka 

Markéta Kolářová Výrobní oddělení Výrobní ředitelka 



Popis výrobku 

Naše firma The Rose Company se rozhodla vyrábět ekologický držák na nápoje.  Je určený, pro 

osoby, které pracují v kancelářích nebo na místech, kde je málo  místa, také pro lidi které mají 

problémy s pohybem a mají to tak blíže. Jedná se o  ruční výrobu. Náš výrobek je vyrobený ze 

zbytkového dřeva a  cívky, která celý výrobek pevně udržuje u stolu. K výrobku jsme také na-

koupili hrnky, které jsou součástí našeho výrobku. Držák má dvě základní barvy a to bílou a čer-

nou, nebo jen nalakované. 

 



Finanční oddělení 

Držák + hrnek 

Hrnek 55 Kč 

Dřevo 0 Kč 

Svorka 64 Kč 

Celkem 119 Kč 

Výroba 15 ks 

Chtěli bychom prodat 15 ks 

Myslíme si 15 ks 

Prodej za 1 ks 159 Kč 

Prodej za 15 ks 2 385 Kč 



Finanční oddělení 

Držák 

Dřevo 0 Kč 

Svorka 64 Kč 

Celkem 64 Kč 

Výroba 10 ks 

Chtěli bychom prodat 10 ks 

Myslíme si 10 ks 

Prodej za 1 ks 129 Kč 

Prodej za 10 ks 1 290 Kč 

Celkem 2 025 Kč 

Celkový prodej 3 675 Kč 

Základní kapitál 2 400 Kč 

Zisk 1 275 Kč 



CSR aktivity 

Společenská odpovědnost firmy 

Naše firma The Rose Company dodržuje společenské a sociální aktivity , tím že pěstujeme dobré 

dodavatelské i odběratelské vztahy se svými obchodními partnery, pečujeme o své zaměstnance 

a snažíme se vytěsnit všechny negativní dopady a myšlenky, jak v naší firmě, tak na životní    

prostředí. V naší firmě pracujeme všichni společně, rozdělujeme si práci a  fungujeme jako tým.  

 

Jako naší motivaci máme vystavený ve firmě tento citát: 

„Člověk, který přichází s novou myšlenkou je blázen do té doby, než jeho 

¨myšlenka zvítězí.“  

Mark Twain 

Ekoškola pomáhá žákům, učitelům a rodičům proměnit školu v příjemnější, demokratičtější 

a k přírodě bližší místo k životu. 



Strategie výrobku 

Cíle a strategie naší firmy The Rose Company jsou efektivně podnikat, snažit se proniknout  

na trhy výrobků a služeb. Plánujeme do konce školního roku prodat cca 25 kusů našich    

výrobků. Pokud se naši společnosti povede, rádi   bychom v podnikání pokračovali. 



Závěr 

Na začátku školního roku 2017/2018 jsme se zapojili do projektu JA FIRMY. Z počátku to  

bylo hodně náročné. Rozhodování v čem vlastně budeme podnikat, jakou si vybereme činnost, 

nebo jaký výrobek, nám dalo velmi zabrat. Další   zkušenosti pro nás bylo absolvování výběro-

vého řízení na jednotlivé pozice v  JA  FIRMĚ Naučili jsme se spoustu nových věcí, které jistě 

uplatníme v praxi. Mým úkolem bylo firmu dovést k příjemnému jednání, ke spolupráci 

v kolektivu a k co nejlepším  výsledkům. Vzhledem k tomu, že naší firmě věnujeme veškerý 

svůj volný čas, věříme, že výrobek bude mít na trhu úspěch, a tím budou naše zisky co největší. 

Lucie Růžičková a kolektiv zaměstnanců firmy 


