
V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A

S T U D E N T S K Á  F I R M A



Hlavou se nám honila spousta nápadů, ale žádný nám nepřipadal
dost originální na to, aby oslovil většinu našich potencionálních
zákazníků. Později jsme tedy přišly na to, že bychom mohly
designovat ruční malbou hrnečky. Z toho vyplývá název naší firmy
“Cup“. A jelikož to děláme s láskou a radostí, tak proč k názvu
nepřidat “Joy“. Pro začátek podnikání se nám podařilo najít
sponzora, a tím byla firma Fesl s. r. o., která se zabývá výrobou a
dekorací nábytku. A k nábytku samozřejmě patří krásný hrneček. 

PREZIDENTKY FIRMY

ÚVODNÍ SLOVO

Milé dámy, vážení pánové, 
je mi velkou ctí Vám představit naši studentskou firmu Cup of Joy a
její činnosti za předešlé období. Možnost vyzkoušet si reálně
podnikat nás doslova pohltilo.

Od počátku fungování naší
firmy jsem s její činností velmi
spokojena. Společně jsme se
naučily, že všechny problémy
jsme schopny vyřešit, když
pracujeme jako tým a
vzájemně si pomáháme. Mohu
ujistit všechny investory, že
naše studenská firma Cup of
Joy jejich důvěru a očekávání
nezklame. 

I když to pro naši firmu někdy není úplně snadné, víme, že všechno
se dá lehce obejít, a když nás potkají nějaké překážky, tak je
dokážeme společně prorazit. 

Linh Trinh
ředitelka studentské firmy
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     cup.of.joy.cz         @cup.of.joy.cz         cupofjoy@email.cz

https://cup-of-joy3.webnode.cz/

Název:

Založení:

Počet členů:

Produkt:

Sídlo:

Média:

Web:

O SPOLEČNOSTI
Jsme studentská firma, která vznikla v roce 2021 pod neziskovou

organizací JA Czech. Tato organizace nám dává možnost si
vyzkoušet podnikání v praxi. Naši firma se zabývá designováním

hrnečků ruční malbou. Design Vámi vybraného hrnečku bude vždy
originální. 

Naše společnost se skládá z 5 členů z  3. ročníků Obchodní
akademie – SOŠ a SOU Kaplice. 

PROFIL
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NA MÍRU
Návrhy jsou flexibilní, tím pádem si
zákazník může přát cokoliv bude chtít.

ŠETRNOST
Na zabalení našich ručně
malovaných hrnečků používáme
ekologický papír, do kterého jsou
hrnečky zabaleny dodavatelem.
Šetříme tím přírodu, šetříte i Vy.

ORIGINÁLNÍ
Jsme schopni nadesignovat jakýkoliv
návrh. Každý kus produktu je unikátní
tím, jak si ho zákazník sám navrhne.

CENOVÁ
DOSTUPNOST
Protože bychom rády svými produkty
dělaly radost všem, přizpůsobily jsme této
naší vizi i jejich cenu.

NAŠE PRODUKTY



ZÁŘÍ  |  2021
   Vymyšlení produktu podnikání
   Brainstorming
   Konkurence

ŘÍJEN  |  2021
   Vytváření loga a organizační struktury
   Marketingový průzkum

LISTOPAD  |  2021
   Designování 1 .  prototypů
   Představení podniku
   Marketing na sociálních sít ích

PROSINEC  |  2021
   Vánoční kolekce
   Zimní jarmark

LEDEN  |  2022
   Příprava na různé akce
   Vytvoření l imitované edice na sv.  Valentýna

ÚNOR  |  2022
   Prodej valentýnské edice
   Příprava na veletrh JA EXPO
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BŘEZEN  |  2022
   Příprava na veletrh JA EXPO
   Velká objednávka (35 ks hrnečků)

DUBEN  |  2022
   Zúčastnení se JA EXPA

KVĚTEN  |  2022
   Výprodej posledních kousků

ČERVEN  |  2022
   Dokončování objednávek
   Ukončení f irmy



PRŮZKUM

O mnoho přijatelnější
O něco přijatelnější
Mnohem méně přijatelné
O něco méně přijatelnější
Přibližně stejně přijatelné

Jsou pro Vás ceny našich produktů přijatelnější ve srovnání s
konkurencí?

18,2 %

81,8 %

63,6 %

9,1 %

27,3 %

Jaká je naše kvalita služeb ve srovnání s konkurencí?

Mnohem lepší
O něco lepší
Zhruba stejná
Mnohem horší
O něco horší

Je pro Vás využití produktů naší společnosti přínosné?

Ano, velmi
Spíše ano
Ne, vůbec
Spíše ne

36,4 %

63,6 %

Jaké celkové hodnocení byste dali naší společnosti?

90,9 %

9,1 %
Výborně
Chvalitebně
Nedostatečně
Dostatečně
Dobře

Doporučil/a byste naší společnost ostatním?

90,9 %

9,1 %

Pravděpodobně ano
Určitě ano
Určitě ne
Pravděpodobně ne
Nevím



Základní kapitál 3 995,-

Příjmy 16 253,-

Výdaje 8 948,-

Hospodářský výsledek + 7 397,-

FINANČNÍ PLÁN

Finanční oddělení je velice důležité pro chod celé firmy. Zajišťuje
přehled o tom, jak si firma finančně vede při prodeji produktu. 

Provedli jsme kalkulaci daných produktů, stanovili jejich cenu a zisk
z něho. 

Firma je k datu 15.06.2022 v zisku.

Finance jsme si rozdělily podle podílu na firmě a celkové aktivity.



NAŠE VÝTVORY

CHARITA
Zdraví a úsměv je to nejdůležitější v životě. A jak se říká, smích je

nejlepší lék. Tak proč někomu nevykouzlit úsměv na tváři? 
 Naše firma se tedy rozhodla, že z každého hrníčku, který se prodá,

věnujeme 5 korun na charitu pro handycapované děti.

Z každého hrnečku, který si koupíte, přispějeme 5 Kč
na místní Charitu v Kaplici.



CO VŠECHNO JSME
DOKÁZALY?

KRAJSKÉ KOLO
TOP LOGO
2021/2022

1. MÍSTO
CELOREPUBLIKOVÉ KOLO

TOP LOGO
2021/2022

3. MÍSTO

VELETRH JA EXPO
TEAM SPIRIT AWARD

2021/2022

3. MÍSTO

cup.of.joy.cz https://cup-of-joy3.webnode.cz/@cup.of.joy.cz

MARKETING
Naše firma je založená na sebeprezentování na sociálních sítích či

na webových stránkách. 
Založili jsme si vlastní instagramový a facebookový profil, na kterých

sdílíme veškeré aktivity ohledně naši firmy. 
Vytvořily jsme i webovou stránku, na níž naleznete veškeré veřejné

informace o naší firmě a produktech. 
 



Napsali o nás v novinách

VIZE DO BUDOUCNA

Českokrumlovský deník.cz

Pokud by to bylo možné, tak bychom rády přenechaly firmu
někomu, kdo by chtěl podnikat a produkt nadále inovoval. 

„Spojení je začátek, setkávání je
pokrok a spolupráce je úspěch.“ 

-Henry Ford- 

kraj-jihocesky.cz/

Českokrumlovský deník.czČeskokrumlovský deník.cz

vednemesicnik.cz


