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17 Budoucí vývoj: pracovní list 

Úkol 1: Popište, jak bude vypadat vaše firma v budoucnu. Uveďte 
informace o výši prodeje, výrobcích, zisku, počtu zaměstnanců a umístění 
pracovišť nebo budoucnost popište formou dílčích záměrů. 

Vzor: Včelaříci 

V příštím školním roce chce firma Včelaříci ve spolupráci se sekcí Školních podniků při 
APZŠ ČR, ČSV a HK ČR (Hospodářská komora ČR) realizovat udělování Certifikátu 
Včelaříka pro 10 – 11 leté žáky po splnění roční docházky ve včelařském kroužku a 
zvládnutí závěrečného testu z teoretických a praktických otázek z oblasti včelařství. 
Chceme se stát nositelem této myšlenky vzdělávání budoucích mladých včelařů před 
přidělováním jejich dotací od státu a ČSV v rámci celého Středočeského kraje. 
V horizontu 5 let firma plánuje rozšířit tuto myšlenku na zbývající kraje ČR. V rámci 
praktického včelaření firma počítá během každého roku s vychováním minimálně 
jednoho mladého včelaře s certifikátem a se samostatným včelstvem. V horizontu 5 
let Včelaříci založí pro Včelařský kroužek při ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice celkem 15 
včelstev. 

Vaše firma: 
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Úkol 2: Uveďte konkrétní dílčí cíle, kterých dosáhnete na cestě k cílům 
dlouhodobějším podle vzoru Včelaříků.  

Firma Milník Dosažená úroveň Datum 
uskutečnění 

Včelaříci Udělování certifikátu 
Včelaříka 

Založení systému v rámci 
Středočeského kraje 

Do 6 měsíců po 
zahájení činnosti 

Včelaříci Udělování certifikátu 
Včelaříka 

Založení systému v rámci ČR Do 4 roků po 
zahájení činnosti 

Včelařící Smluvní vztah na 
odběr medu pro firmu 
Žabka 

Kontrakt uzavřen se 2 
prodejnami v rámci 
Středočeského kraje  

Do 10 měsíců po 
zahájení činnosti 

Vaše firma: 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Úkol 3: Jaké konkrétní kroky podniknete k dosažení milníku 
specifikovaných v Úkolu 2. 

Vzor: Včelařící 

Udělování certifikátu Včelaříka 
v rámci Středočeského kraje 

Smluvní spolupráce s  ČSV na zajištění odborné 
garance. 

Projednána spolupráce s HK ČR na zastřešení 
certifikátu z pohledu podnikatelských činností. 

V rámci projektu VUREES založena sekce Školních 
podniků při APZŠ ČR. 

Projednat tento záměr s ČSV a příslušným odborným 
útvarem Středočeského kraje. 

Udělování certifikátu Včelaříka Podle kroků v rámci Středočeského kraje: 
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v rámci ČR Rozpracovat do ostatních krajů 

Zpracovat celorepublikový systém 

Smluvní vztah na odběr medu pro 
firmu Žabka 

Kontakt předjednán se 2 prodejnami: 

• vyplnění mezery na trhu (zemřel místní včelař a není 
nástupce) 

• uzavřít smluvní vztah 

• prodloužit dodávky na neurčito s výpovědní dobou 

Vaše firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 4: Jaká jsou potenciální rizika spojená s činností vaší budoucí firmy? 
Vypište je a uveďte příslušná protiopatření na jejich minimalizaci podle 
Vzoru Včelaříci. 

Firma Potenciální rizika Plány na jejich minimalizaci 

Včelaříci - Certifikát Nedostatečná příprava 
ve včelařském kroužku 

Nezájem krajů o spolupráci 

Kontrola odbornosti během 
školního roku 

Spolupráce s Ministerstvem 
zemědělství, odbor včelařství 

Včelaříci - Žabka Levnější dodavatel 

Kvalitnější med 

Kvalitní dodavatelská smlouva 

Rozbor vlastního medu – certifikát 
kvality 
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Vaše firma: 

Firma Potenciální rizika Plány na jejich 
minimalizaci 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


