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Úvodní slovo ředitele  

Jsme firma zabývající se výrobou tašek, které jsou vyrobeny z bavlny. Je na výběr 
z mnoha motivů, od členů firmy nebo možnost vlastního výběru. Naše tašky jsou ekolo-
gické a cenově dostupné. Součástí každé tašky je kovový žeton s logem naší firmy. Jsou 
velmi praktické a snadno skladovatelné.  

 

Předmět činnosti 

Vážené dámy, Vážení pánové, 

ráda bych Vám představila JA firmu The Moon company, kterou založili žáci obchodní 
akademie v Kaplici. 

Po pečlivém zvážení, se firma rozhodla vyrábět ručně malované a šité plátěné tašky, a to 
i z toho důvodu, že každý její člen je součástí školního ekotýmu. Zároveň bylo               
cílem zaměřit se na všechny věkové kategorie. Tímto způsobem byla spojena firma 
s šetřením životního prostředí, aby tak alespoň malinko zamezila odpadu z igelitových 
tašek. 

V průběhu podnikání se všichni zaměstnanci potýkali s určitými problémy, které 
ale nebyly nějak závažné. Během podnikání se tak každý zaměstnanec něčemu přiučil. 

Pokud budeme nadále spolupracovat a rozvíjet svoji firmu a podnikatelské dovednosti, 
věřím, že dosáhneme spousty dalších úspěchů. 

 

Kristýna Soukalová - prezidentka firmy 
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STRÁNKA 3 

Spolu s facebookovými stránkami, kde nás zákazníci nejčastěji    
kontaktují, jsme si založili vlastní internetový blog, kde si mohou    
vybrat nějaký z našich motivů. 

 

Facebook: The Moon company 

Blog: www.the-mooncompany.blog.cz 

Webové stránky  

Naše marketingové oddělení se zaměřilo zejména na propagaci společnosti a širokou 
škálu veřejnosti. Jedním z hlavních cílů bylo vytvořit vlastní logo firmy, webové stránky, 
vizitky, letáčky a katalog. Pro zviditelnění dobrého jména společnosti používáme       
především facebookové stránky. Na těchto stránkách nejen propagujeme firmu, ale 
i přidáváme fotografie našich výrobků s možností objednání. 

Na veletrhu máme v plánu využívat bannerovou reklamu či reklamní stánek 
s nabídkovými katalogy s výběrem nejrůznějších motivů našeho výrobku. Nezbytnou 
součástí je příprava prezentace s hlavní nabídkou. 
 

Marketing a propagace  

Naší hlavní podnikatelskou činností je výroba a prodej ekologických plátěných tašek. 
Tašky jsou určené především k nákupu, proto je jejich součástí i kovový žeton do     
nákupního košíku.  

Prvním úkolem byl kontakt se zákazníky pomocí vytvořeného dotazníku a zjištění, zda 
se bude náš výrobek prodávat. Velmi důležité bylo správné stanovení ceny výrobku. 
Nejdříve jsme museli vypočítat možné náklady a stanovit rozumnou marži. Během   
naší činnosti byla nutná spolupráce se všemi odděleními v naší firmě, jelikož se      
každý, kromě svých obchodních povinností, podílel na vytváření svého motivu na    
tašky. Velmi si vážíme našich stávajících i budoucích zákazníků, a proto jim umožňu-
jeme vymyslet si vlastní motiv, který na jejich tašku namalujeme za menší poplatek. 

Zvolili jsme výrobu za pomoci najaté švadleny, která nám z plátna nastříhala a ušila 
tašky a dále pomocí stroje, který nám vytvořil kovové žetony s iniciály firmy. Komuni-
kace mezi firmou a švadlenou byla osobní a oběma stranám vyhovovala. Dále už 
jsme jen na ušité tašky namalovali motivy. 

Obchodní odd ělení  



 

 

STRÁNKA 4 

Firma The Moon company byla založena 6 společníky (Kristýna Soukalová, Aneta 
Kaiserová, Milena Malláková, Patricie Gondeková, Václava Šulková, Radek Šilar),  
kteří vložili základní kapitál v celkové výši 600 Kč a každý z nich vložil částku 100 Kč. 
Další vklady činily celkem 2 807 Kč. Forma úhrady dodavatelům probíhala na základě 
účtenek a faktur, ty byly splaceny po celkové výrobě všech tašek. 

Náplní našeho finančního oddělení je především účtování uskutečněných reálných 
obchodních operací ve zjednodušeném rozsahu. 

Hlavní činností finančního oddělení je sestavení a evidence peněžního deníku,        
evidence knih pohledávek a závazků, dále vystavování a přijímání faktur, sestavení 
finančního plánu včetně kalkulace vyráběných a prodávaných výrobků. 

Finanční odd ělení  

Finanční plán  

Popis výrobku: Naše firma vyrábí účelové plátěné ekologické tašky ručně malované 
s volitelnou tématikou. Celková prodejní cena je 179,- Kč za výrobek s naším motivem, 
za vlastní motiv 189,- Kč. 

Kalkulace Kč 

Cena látky za 1 ks                     45,00     

Barvy za 1 ks                     30,00     

Cena za práci + nitě, suchý zip                     45,00     

Cena z 1 tašku celkem                   120,00     

Cena za 50 tašek celkem                 6 000,00     

Prodejní cena jedné tašky 179,00 nebo 189,00 

Zisk                2 450,00     



 

 

 

Finan ční plán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRÁNKA 5 

Činnosti Ks 

 Máme vyrobeno  17 

 Cíl výroby 50 

 Plán prodeje  50 

Plán výroby 

Finanční stav k 28. 3. 2018 

Položka Kč 

Příjmy celkem              10 421,00     

Výdaje celkem                4 519,00     

Odečtení vkladu společníků                3 407,00     

Zisk celkem                2 495,00     



 

 

STRÁNKA 7  

Vizitky 

Náš výrobek jsme spojili s ekoškolou, což znamená, že usilujeme o snížení odpadu z igelito-
vých tašek, které mají špatný dopad na životní prostředí. Díky tomuto jsme oslovili spousty 
zákazníků a dosáhli tak mnoha úspěchů, které chceme do budoucna rozhodně rozšiřovat. 
Mezi ně bychom rádi zařadili i poskytnutí části našeho výdělku nadaci hnutí Tereza, kteří ve-
dou k zodpovědnému chování k přírodě. 

CSR aktivity 

Zvolili jsme designově zajímavé vizitky tak, aby zaujaly hned na první pohled a zároveň 
na nich bylo všechny potřebné informace, včetně odkazu na naše webové stránky. 
 

STRÁNKA 6 

Ekoškola pomáhá žákům, učitelům a rodičům proměnit školu v příjemnější, demokratičtější 
a k přírodě bližší místo k životu. 



 

 

 

Organiza ční struktura  

Na návrhu loga se podílel celý tým a poté prováděla jeho tvorbu v programu PiscArt 
ředitelka marketingového oddělení. Naše firma se jmenuje The Moon company, 
v překladu z angličtiny měsíční společnost. 
 

Logo  
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„Go with the bag, to the 

Moon and back“ 

Kontakt 

Adresa: Linecká 368, 382 41 Kaplice  

Telefon: 728 203 649 

Internetové stránky: http://the-mooncompany.blog.cz/ 

Emailová adresa: themooncompany1@gmail.com 

Facebookové stránky: The Moon company 

•  

The Moon company 

Výroční 

zpráva 
                  2017/2018 

„ Jdi s taškou na Měsíc a zpět“ 


