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ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTKY FIRMY
Milé dámy, vážení pánové,
je mi opravdu velkou ctí Vám představit naši studentskou firmu Succu Decor. Možnost
vyzkoušet si podnikání jsme vzali opravdu velice vážně. Dlouho jsme přemýšleli, jaký předmět
podnikání zvolit. Napadlo nás spoustu věcí, od plátěných tašek, látkových pytlíčků až po
náramky a svačinky. Žádný nápad nám však nepřišel natolik originální, abychom ho dále chtěli
rozvíjet. Pak jsme ale dostali nápad, dělat dekorace ze sukulentů. Z toho také vyplývá náš
název, který má v sobě ukryté slovíčko „eco“. Od začátku jsme věděli, že bychom chtěli
vytvářet něco, co bude prospěšné jak přírodě, tak i naší společnosti. Proto jsme chtěli tento
nápad ještě vylepšit. Rozhodli jsme se, že dekorace budeme tvořit převážně ze starých
plechovek, které by už jinde nenašly své využití a skončily by na skládce odpadu a rozkládaly
se stovky let. Zároveň velice dobře víme, že v přírodě ubývá zeleň, a proto myšlenka malých
zelených dekorací do interiérů, které by vytvářely potřebný kyslík, nabírala větší a větší
obrátky. A proč jsme si vlastně vybrali sukulenty? – To je jednoduché, nejen že vytváří
drahocenný kyslík, jsou však také velice nenáročné na údržbu, tudíž si je může koupit každý.
Kdyby mi někdo někdy řekl, že nás to všechny bude natolik bavit, nevěřila bych a možná bych
se mu i smála. Opak byl ale pravdou. Do realizace našeho malého plánu a snu jsme se vrhli
doslova po hlavě. Společně jsme vymysleli název, od kterého jsme si dále odvodili jméno,
jenž používáme pro naše výrobky – Sukulenky.
Hned na začátku našeho podnikání se nám podařilo navázat spolupráci s firmou SedumTop,
která se zabývá výrobou tzv. zelených střech. Ti nám poskytli naše první sukulenty, ze kterých
jsme začali vytvářet první dekorace. Abychom měli více druhů sukulentů, odebírali jsme
sukulenty i od jiných dodavatelů.
Dále jsme získali dvě velké předvánoční zakázky, dárky pro firmu SedumTop a také pro celý
učitelský sbor naší školy. Tímto jsme vytvořili přibližně 120 Sukulenek.
Pořád jsme vymýšleli, jak vytvářet vetší zelené dekorace a tím vytvářet více kyslíku
v interiérech bytů a domů. A pak jsme dospěli k nápadu,
dělat „zelené obrazy“. Nechali jsme si u truhláře vyrobit na
zakázku dřevěné rámy, které jsme následně osadili
sukulenty. Takto jsme vytvořili 5 obrazů, o kterých mohu
s pýchou říct, že se na našem prvním veletrhu v Hradci
Králové všechny prodaly. Toto se nám povedlo i u ostatních
menších dekorací.
I když to pro nás není někdy úplně snadné, víme, že všechno
není tak zlé, jak to vypadá, a že přeci po každé bouři vyjde
duha. Také musím zmínit, že jsme velice vděčni, že máme
tuto příležitost si vyzkoušet podnikání na vlastní pěst.
Tereza Bezdíčková
prezidentka studentské firmy
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O SPOLEČNOSTI
Jsme studentská společnost, která vznikla v roce 2019 pod záštitou JA CZECH na základě
smlouvy o společnosti č. 20-3023-11 ze dne 10. 11. 2019. Tato organizace nám dává možnost
vyzkoušet si podnikání v praxi. Rozhodli jsme se tedy přijít na trh s produktem, který bude
neokoukaný, nápaditý, a hlavně dobře využitelný a poukáže tak na problémy dnešní moderní
generace, jako jsou například nadměrné trávení času v uzavřených místnostech a ubývání
zeleně.
Naše společnost se skládá ze 14 studentů 3. ročníku ekonomického lycea na Obchodní
akademii, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Hradci Králové.
Chtěli bychom tímto sdílet myšlenku, že i malými krůčky můžeme bojovat proti velkému
problému, hlavně v tom případě, když ty malé krůčky povedeme společně.
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VÝVOJ SPOLEČNOSTI

září
2019

• seznámení s předmětem Studentská společnost
• vymýšlení předmětu podnikání
• diskuse o stavu na trhu, sociálních a globálních problémech
• brainstorming

říjen
2019

• marketingový průzkum – vybrán předmět podnikání
• účast na workshopu prezidentů JA CZECH
• založení studentské společnosti Succu Decor
• vytvoření organizační struktury
• vytvoření loga, sloganu, grafiky
• sbírka starých předmětů

listopad
2019

prosinec
2019

• vytvoření webových stránek
• výroba prvních prototypů
• představení našich produktů
• zakázka pro spolupracující firmu 7top
• příprava na veletrh v prosinci – banner, vzhled stánku, výroba
• veletrh JA studentských firem v Hradci Králové
• vánoční zakázka pro zaměstnance školy OAHK
• inovace produktů

leden
2020

• nový marketingový průzkum
• vyřizování jednotlivých zakázek
• příprava na další akce – výroba, propagace
• vytvoření limitované valentýnské edice

únor
2020

• prodej na dnu otevřených dveří OAHK
• prodej valentýnské edice
• začátek tvorby výroční zprávy
• příprava na veletrh do Vídně
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Prezidentka

Tereza Bezdíčková

Viceprezident

Matěj Klikar

Výrobní oddělení

Finanční oddělení

Vedoucí
Klára Dundová

Vedoucí
Lukáš Bouz

Aneta Holubová
Eliška Herzánová
Ekaterina Ialovega

Jakub Chvála
Jan Karlec

Personální oddělení

Marketingové oddělení

Vedoucí
Lucie Dlabová

Vedoucí
Kateřina Broulíková
Public relations

Jana Kaňková
Nela Dostálová
Michaela Hylmarová
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HLAVNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR
Problematika ubývání zeleně je aktuálním celosvětovým problémem. Velké množství pralesů
i lesů se každoročně kácí, na travnatých plochách se staví budovy, a to je hlavní příčinou,
proč na zemi ubývá flora a hlavně kyslík, bez kterého by na zemi život nikdy nebyl.
Přemýšleli jsme nad tím, jak rozšířit přírodu do míst, kam sama nedosáhne, a zároveň,
jak zužitkovat materiál, který by už nenašel jiné využití. Tudíž jsme se rozhodli pro dekorace
ze sukulentů jako hlavní podnikatelský záměr.
Svou pozornost chceme hlavně upoutat na obrazy, které zdobí sukulenty, abychom přilákali
zákazníky a nabídli jim něco, co na našem trhu ještě u nikoho jiného nenajdete.
Naše Sukulenky jsou lehké na údržbu, napomáhají k dosažení lepší nálady, snižují koncentraci
oxidu uhličitého, usnadňují soustředění a také je to užitečná dekorace.
Dále naším vedlejším záměrem bylo pořádání fotografování tříd na naší škole, které má u nás
ve škole dlouhou tradici.

VLASTNOSTI SUKULENTŮ
O skvělých vlastnostech sukulentů jsme se dozvěděli od firmy 7top, se kterou úzce
spolupracujeme. Tato firma se specializuje na „zelené střechy“ a upozorňuje na dnešní velký
ekologický problém – úbytek vody. Zelené střechy mají ale mnoho dalších výhod: estetický
efekt, rostliny na sebe vážou jemný prach a pohlcují CO2 nebo také ochlazují města
až o 3–5 °C a snižují spotřebu vytápění až o 25 %! Používají se například na tramvajové pásy,
kruhové objezdy nebo také na pěší zóny.
Jedním z našich důvodů, proč jsme si vybrali tento předmět podnikání bylo také to, že bychom
na všechny tyto skvělé vlastnosti sukulentů chtěli upozornit a snažit se náš svět vylepšit alespoň
o malou část. Sukulent je suchomilná bylina se silně dužnatými listy, které zadržují vodu. Proto
jsou velmi nenáročné na údržbu a každý i nezkušený zahradník si s nimi poradí!
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MARKETINGOVÝ PRŮZKUM
Na úplném začátku jsme na sociální sítě vyvěsili menší dotazník, abychom si ověřili, zda by
měli budoucí zákazníci o naše výrobky zájem. Naším hlavním cílem bylo dovést lidi k tomu,
aby si uvědomili, že na zemi ubývá flory a tím i kyslík, proto se tedy snažíme rozšířit zeleň
i tam, kam sama nedosáhne.
Zjistili jsme, že průměrný člověk tráví až 90 % svého času v uzavřených prostorách a nemá
dostatečné množství květin v místnosti, které napomáhají lepší koncentraci.
Pokračovali jsme dále v našem marketingovém průzkumu, který jsme ale vzali z jiného pohledu
a zaměřili jsme se na konkrétní výrobky, o které by měli naši zákazníci větší zájem, a hlavně
o případné zakázky.

Dělá Vám problém soustředit se při učení?
NE
22%
ANO
88%

Trávíte svůj volný čas více v přírodě nebo doma?
PŘÍRODĚ
24%
DOMA
76%

V jaké místnosti trávíte nejvíce času?

VE TŘÍDĚ
55%

DOMA
45%
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Baví Vás starat se o květiny?

ANO
31%
NE
69%

Máte v místnosti, kde trávíte nejvíce času,
dostatečně květin?

SPÍŠE ANO
26%
SPÍŠE NE
74%

Jaký mají květiny ve Vašem pokoji na Vás dopad?
ZLEPŠUJÍ
OVZDUŠÍ
32%

ZLEPŠUJÍ
NÁLADU
24%
JEN TAK NA
POLIČKU
44%
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VÝROBNÍ ODDĚLENÍ
Účel naší společnosti spočívá v tom, že dodáváme více zeleně do interiérů. Rostliny obecně
dodávají kyslík, čímž podporují například produktivitu a soustředěnost. Naše sukulenty mají
na rozdíl od ostatních rostlin několik výhod - nepotřebují tolik vody, což je činí nenáročné na
údržbu, takže si s nimi poradí i opravdový začátečník. Každý zákazník totiž od nás dostane ke
svému nákupu také užitečný návod, jak se o svou Sukulenku starat. Co se týče estetické
stránky, jsme si jisti, že Vaši místnost budou zdobit a zvelebovat. Součástí našeho projektu
také je, že nádobám, které by za jiných okolností nenašly využití, dáváme novou šanci a sázíme
do nich již zmíněné sukulenty.

POSTUP VÝROBY
Připravíme si čistou plochu. Omyjeme a vyleštíme nádobu, do které budeme později sázet
sukulent. Podle druhu výrobku, který chceme dělat, nalepíme na sklenici nejméně 5x omotaný
provázek nebo stuhu a ujistíme se, že je to dostatečně zaschlé. Zde přichází chvíle kreativity,
kdy na výrobek můžeme nalepit mašli nebo ozdobu, nastříkat ho barvou nebo ho také
pomalovat. Poté vložíme do nádoby bílé kamínky nebo jen potřebné množství hlíny. Dále pak
vyjmeme sukulent z připraveného truhlíku a opatrně jej přesadíme do naší připravené
sklenice. Ujistíme se, že má sukulent dostatek hlíny a prostoru, pro případný růst. Zalijeme
potřebným množstvím vody a výrobek může jít do prodeje.

ZELENÉ OBRAZY
Základem našich zelených obrazů je
rámeček samotný. Ten nám vyrábí
soukromník, který ho vytváří ze dvou
částí. Z rámu, ve kterém je pletivo,
a z „krabice“, která slouží jako místo,
kam se dává substrát. Rám je na krabici
připevněn 2 panty, které nám umožňují
obraz otevírat, a díky tomu můžeme
přes pletivo vsázet naše sukulenty do
substrátu. Poté, co je krabice naplněna
substrátem a sukulenty jsou vsazeny,
stačí obraz už jen zavřít, a pomocí
háčku ho „zamknout“.

Obr. 5 – schéma rámečku na zelené obrazy
8
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DODAVATELÉ
Rostlinky objednáváme hned od tří pěstitelů – e-shop www.mojeskalka.cz,
www.lukon-glads.cz a od firmy 7top - www.sedumtop.cz.
Výtvarné potřeby zahrnující veškeré barvy, provázky a stuhy pořizujeme v místním papírnictví
a výtvarnictví Tomino.
Substrát nakupujeme od firmy 7top.
Při nedostatku recyklovatelných sklenic objednáváme různé skleničky na e-shopu
www.heroldreznickepotreby.cz a www.domstav.cz
Rámečky na zelené obrazy objednáváme od truhláře Jiřího Klikara, Dolní Adršpach.
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NAŠE PRODUKTY
Vyrábíme několik druhů dekorací (viz obrázky níže) a snažíme se, aby pokaždé byly naše
dekorace trošku jiné od těch předešlých, jelikož chceme, aby každý doma mohl mít svou
jedinečnou a neokoukanou Sukulenku. Zákazníci již také měli možnost si zakoupit jednu
limitovanou edici našich mini Sukulenek, a to právě na Valentýna, kdy jsme dali do prodeje
naši valentýnskou edici.
Zákazníci si mohou odnést naše produkty v ekologických papírových taškách s ručním potiskem
našeho loga.

Obr. 6, 7, 8 – tisk Succu Decor loga na eko tašky
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FINANČNÍ PLÁN
Vznikem naší společnosti v září 2019 jsme započali naši činnost. Finanční oddělení je velmi
důležité pro chod společnosti a zajišťuje přehled o tom, jak si firma finančně vede při svém
působení. Jako náš hlavní úkol bych označil hlídání efektivního využití našich finančních
zdrojů.
Všechny pohyby financí evidujeme v daňové evidenci. Příjmy z našeho podnikání jsou
posuzovány podle §10 Zákona o dani z příjmů fyzických osob a do 30 000 Kč jsou osvobozeny
od daně.
Na počátku podnikání jsme si stanovili finanční plán. Díky marketingovému průzkumu jsme
zjistili, o jaké produkty lidé projevili zájem. Poté jsme provedli kalkulaci daných produktů,
stanovili jejich cenu a předpokládaný zisk.
Také jsme se rozhodli, že si nebudeme vyplácet mzdy, ale vrátíme si vložený základní kapitál.

ostatní
náklady
10%

provázek
barva
2%
2%
sklenička
12%

substrát
2%

zisk
28%
sukulent
40%

taška
4%
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zisk
5%

substrát
2%

ostatní náklady
2%

rámeček
32%

taška
1%

sukulenty
58%
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BOD ZVRATU
V rámci finančního plánu jsme také vytvořili analýzu bodu zvratu, abychom věděli po kolika
výrobcích budeme v zisku. Jelikož nabízíme celou řadu výrobků, pro stanovení variabilních
nákladů na jeden kus jsme použili vážený aritmetický průměr (jako váhu jsme použili počty
vyrobených kusů). Stejně jsme postupovali i u tržeb, tzn. předpokládaný počet prodaných kusů
jsme vynásobili průměrnou prodejní cenou.
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Jelikož nám škola poskytla své prostory k výrobě a skladování potřebných věcí a nemuseli jsme
platit nájem, naše fixní náklady dosáhly pouze 788 Kč a do zisku jsme se dostali už po prodeji
pouhých 13 výrobků. Zajímavější však pro nás je, kdy se nám vrátí základní kapitál, tzn. Naše
počáteční vklady ve výši 300 Kč za každého člena společnosti. Graf bodu zvratu jsme proto
upravili a fixní náklady navýšili o základní kapitál. Při použití průměrné prodejní ceny výrobku,
se nám naše vklady vrátí už při prodeji 63 ks výrobků.
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Vklady společníků v celkové výši 4 200 Kč jsme na počátku využili přednostně k nákupu
základního a dekoračního materiálu. Díky prvním výrobkům jsme byli schopni spočítat náklady
a zisk na jeden výrobek.
Dle finančního plánu, který jsme si stanovili na začátku našeho působení jsme zjistili, že při
stanovení průměrné prodejní ceny 90 Kč (to kvůli veliké diverzitě našeho sortimentu) budeme
potřebovat prodat 63 výrobků k navrácení základního kapitálu, čehož se nám podařilo
dosáhnout hned při první akci, a to na Veletrhu JA studentských firem v Aldisu v HK, kdy se
nám podařilo dosáhnout tržby neuvěřitelných 7 255 Kč. Naše výrobky upoutaly pozornost firmy
7top. Díky tomuto jsme obdrželi naší první speciální zakázku na 55 ks sukulentů ve sklenicích
jako dárkové předměty pro tuto firmu. Utržili jsme 5 850 Kč. Náš úspěch se kladně promítl na
zisku firmy a umožnil nám provozovat činnost dále a naše společnost mohla prosperovat.
Další akce, které jsme se zúčastnili byl Den otevřených dveří na obchodní akademii v Hradci
Králové, kde jsme znovu sklidili úspěch a prodali všechny naše vyrobené výrobky. Dále jsme
pokračovali již volným prodejem a to zákazníkům, kteří o naše výrobky projevili zájem.
Nedávno jsme zveřejnili naší novou Valentýnskou edici, která také sklidila úspěch a byla
vyprodána do několika dnů. Díky těmto finančním výnosům, jsme mohli zakoupit materiál,
potřebný na výrobu našich produktů pro další akce, a to konkrétně veletrh ve Vídni a v Praze.
Výsledek hospodaření za jednotlivé měsíce ukazuje následující tabulka a graf, finanční plán se
nám podařilo již v lednu překročit.

Příjmy a výdaje – hlavní činnost
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MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ
Marketingové oddělení studentské společnosti Succu Decor se nejvíce zaměřilo na propagaci
produktů ze sukulentů, a to zejména na sociálních sítích, konktrétně na Instagramu, Facebooku
a webových stránkách, kde můžete nalézt veškeré podrobnosti od zakoupení samotného
sukulentu až po návod o jeho následující péči.
Naším prvním krokem bylo zprostředkování dotazníku, jehož účelem bylo zjistit, zda by
budoucí zákazníci měli zájem o náš produkt.
Jelikož se snažíme být šetrní k přírodě, naším druhým
krokem bylo uspořádání veřejné sbírky. Hlavním cílem
bylo vybrat co nejvíce použitých nádob, sklenic, které
by už nenašly další využití, abychom je mohli zahrnout
do našeho výrobního procesu, a tak využít tyto nádoby
naplno.
Následovalo vytvoření kampaně pro náš první veletrh,
který se konal 10. 12. 2019. Pro tento veletrh jsme
vytvořili speciální propagační materiály za účelem
zviditelnění našich produktů a rozšíření četnosti
zákazníků. Hlavním propagačním nástrojem se stala
kreslená animace, kterou jsme zveřejnili na
Instagramu. Animaci, která obsahuje náš slogan
„GROW WITH US“ jsme sdíleli s myšlenkou,
že chceme, aby každý mohl mít kousíček Země
i u sebe doma.
Obr. 16 – plakátek - sbírka starých předmětů

Obr. 17 – animace

Obr. 18, 19 – propagační plakátky
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Jelikož jsme chtěli zdokonalit a rozšířit naši nabídku produktů vytvořili jsme druhý dotazník,
jehož cílem bylo zjistit, zda by zákazníci měli větší zájem například o naše obrazy ze sukulentů
nebo další menší dekorace.

Obr. 22 – otázka 3

Obr. 20 – dotazník –
otázka 1
Obr. 21 – otázka 2

Naši sledující se také jeden celý týden mohli zúčastnit anket
na našem instagramovém profilu, kde jsme se jich ptali na
různé otázky ohledně sukulentů a jejich údržby. Sledující se
tak mohli dozvědět nové informace o tomto druhu kytiček
a popřípadě si uvědomit, kde dělají chybu v údržbě svých
sukulentů či hodně příbuzných kaktusů.

Obr. 23 – anketa - zajímavosti

@succudecor

succudecor@gmail.com

Succu Decor

www.succudecor.cz
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PRODEJNÍ AKCE
Dne 10. 12. 2019 jsme se zúčastnili veletrhu JA studentských firem v Aldisu v Hradci Králové.
Byl to náš první veletrh a zároveň první zkušenost se samotným prodejem a komunikací se
zákazníky. S nadšením jsme zde prezentovali naše výrobky, na kterých jsme celé 3 měsíce před
veletrhem pracovali.
Avšak jsme neodešli s prázdnou, když tedy nepočítáme
zcela vyprodané zásoby. Umístili jsme se totiž na
krásném 2. místě v kategorii o nejlepší logo a naše
vedení vyhrálo 1. místo za nejlepší prezentaci.
Díky této akci jsme nasbírali hodně nových
zkušeností a nápadů, jak naši firmu
a výrobky ještě více zdokonalit.

5. 2. 2020 se na naší škole uskutečnil den
otevřených dveří a s tím přišla i další možnost,
kde prezentovat naši studentskou firmu. Pro
tento den jsme si připravili naše mini Sukulenky,
produkty, o které byl největší zájem.
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Blížil se Valentýn a my jsme si nemohli nechat ujít
příležitost představit naši limitovanou valentýnskou
edici. Prodej této edice se uskutečnil na naší škole
13. 2. 2020, kde si ne jenom studenti, ale i učitelé
mohli zakoupit dárek pro svoji drahou polovičku
Zájemci si mohli náš výrobek zamluvit i na našem
instagramovém profilu.

Ve dnech 6. až 8. 3. 2020 jsme soutěžili
a prodávali na veletrhu ve Vídni – JA Marketplace
Vienna 2020, který pro nás byl opravdu velkou
výzvou z důvodu obrovské konkurence a poprvé
jsme měli tu možnost si vyzkoušet prodej
a komunikaci se zákazníky v anglickém jazyce.
I přestože jsme se neumístili na žádném místě,
odjeli jsme s mnoha novými zkušenostmi
a krásnými zážitky.

Kromě prodejních akcí si zákazníci také mohou zakoupit naše produkty prostřednictvím
sociálních sítí, kde je možné se dohodnout na customizaci produktu dle jednotlivých požadavků
zákazníka a také na jeho předání.

20
20

PUBLIC RELATIONS
PR oddělení se zaměřuje hlavně na neplacenou propagaci naší firmy a akcí spojené s ní.
Již od začátku jsme neotáleli a začali dávat o sobě vědět nejen na sociálních sítích. Snažili
jsme se rozšířit povědomí o naší firmě a organizaci JA CZECH i mezi starší generaci, která není
zcela aktivní na sociálních sítích a nemá příliš mnoho možností se o tomto projektu nijak
dozvědět.
Proto jsme nezaváhali a kontaktovali jsme prostřednictvím e-mailu několik redakcí, kde jsme
se zmínili o naší firmě a JA projektu a zda by neotiskli náš článek do novin. Požádali jsme
konkrétně redaktory z Krkonošského deníku, Rychnovinek, iDnesu, hradecké Radnice
a hradeckého Deníku, kde nám přislíbili vydání našeho článku.

zdroje:
https://www.hradeckralove.org/aktualni-vydani-radnice/ms-16964/p1=16964
https://hradecky.denik.cz/
https://www.idnes.cz/
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PERSONÁLNÍ A PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Hlavním úkolem personálně právního oddělení je zejména motivovat zaměstnance k lepším
pracovním výsledkům. Mezi další náplně naší práce patří také zaznamenávání docházky
zaměstnanců a evidence odměň, která se projevuje zejména v hodnocení našich zaměstnanců.
Na základě toho jsme tedy vypracovali bodovací tabulku, podle které naše zaměstnance každý
měsíc hodnotíme a po konzultaci spolu s ředitelkou a zástupcem ředitele naší společnosti Succu
Decor odevzdáváme učiteli, kterému tento záznam slouží zejména jako podklad pro snazší
hodnocení žáků ve škole. Mimo jiné také vyhodnocujeme zaměstnance měsíce, kdy si to
jakožto malá studentská firma vyhlásíme pouze mezi sebou a udáme důvod našeho
vyhodnocení. Například za měsíc únor to byla Eliška Herzánová, pracovnice ve výrobním
oddělení, kdy si toto ohodnocení zasloužila z důvodu spolehlivosti a pohotovosti vyrobení
a dodání produktů.
Naším úkolem je tedy v průběhu měsíce kontrolovat veškeré aktivity našich zaměstnanců
a následně je zapisovat do tabulek. V tabulce můžete nalézt desetibodovou stupnici, přičemž
10 bodů dostává ten nejpracovitější, tedy zaměstnanec měsíce.
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CELKOVÉ HODNOCENÍ

Na začátku roku jsem doopravdy nečekal, že se budu tolik
zajímat o sukulenty a ekologii. Naše společnost mi otevřela oči
a ukázala mi, proč je důležité zachovávat životní prostředí,
a proč je důležité obklopovat se přírodou. Ze stránky businessu
jsem se naučil mnoho o managementu a o marketingu, ve kterém
bych chtěl dále pokračovat. Myslím si, že mi tato firma dala
mnoho a dá mi ještě více v budoucnu.
Viceprezident: Matěj Klikar

Jelikož se už nějakou dobu věnuji grafice a osobně mě baví práce
se sociálními sítěmi, marketingové oddělení byla pro mě jasná
volba. Díky této příležitosti jsem nabrala mnoho nových
zkušeností, jak už v oblasti komunikace se zákazníky, tak i se
samotnými spolupracovníky, kdy jsem si osvojila své vůdčí
schopnosti. Určitě bych se tomuto odvětví chtěla věnovat
i v budoucnu a dále rozšiřovat mé zájmy v oblasti marketingu
a managementu.
Vedoucí marketingového oddělení: Lucie Dlabová

Mně osobně dala tato možnost mnoho zkušeností. V roli
vedoucího výrobního oddělení jsou výhodou dobré organizační
schopnosti, které jsem si díky tomuto projektu měla možnost
vylepšit a rozvíjet se v nich. Vyzkoušela jsem svoji trpělivost
v mnoha případech, a to například v situacích se spolupracovníky
nebo dokonce i dodavateli. Jako vedoucí výroby jsem cítila
velkou zodpovědnost za včasné dodání i vyrobení výrobků nejen
z mé strany, ale i ze strany celého oddělení. Celkově tuto
zkušenost vnímám velmi kladně, protože věřím, že tyto
dovednosti a znalosti využiji například v budoucím zaměstnání.
Vedoucí výrobního oddělení: Klára Dundová
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Když jsem se dozvěděl, že se stanu vedoucím finančního oddělení
byl jsem nadšený a těšil se na novou výzvu. Okamžitě jsem zjistil,
že k fungování mého oddělení je nezbytná pečlivost, komunikace
a rychlé rozhodování. Za největší a nejužitečnější zkušenost bych
asi označil zacházení s penězi. Uvědomil jsem si jejich skutečnou
hodnotu a také to, že musí být efektivně využity. Pro fungování
oddělení byla také nezbytná komunikace s mými 2 kolegy
a zbytkem firmy. Další neméně cenná zkušenost bylo převedení
znalostí z účetnictví do praxe. Ať už šlo o vedení daňové
evidence nebo o vypisování paragonů. Myslím si, že všechny tyto
zkušenosti využiji jak v budoucí práci, tak i v osobním životě
a jsem rád, že jsem se tohoto projektu mohl zúčastnit.
Vedoucí finančního oddělení: Lukáš Bouz

Mé působení ve studentské společnosti Succu Decor mě velice
bavilo. Přineslo mi to mnoho, ať už z hlediska ekonomiky,
marketingu, tak i z prostředí komunikace s lidmi. Naučila jsem
se více organizovat práci, což mi velice pomůže v běžném životě.
Občas bylo těžké najít kompromis, ale v naší společnosti byla
diskuse vždy na úrovni, a tak řešení problémů bylo vždy o něco
jednodušší. Musela jsem se i naučit být objektivní ke všem okolo
mě kvůli mé funkci rozdělování bodů.
Vedoucí personálně-právního oddělení: Kateřina Broulíková
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VÝHLED DO BUDOUCNA

SPOLUPRÁCE
Jak už z předchozích článků víte, vyrábíme tzv. zelené obrazy. Rámy pro tyto obrazy jsme si
nechávali vyrábět na zakázku u truhláře. To ale plánujeme změnit. Chtěli bychom navázat
spolupráci s chráněnou dílnou Daneta, kde bychom si tyto rámy nechávali vyrábět. Pokud by
to však nebylo možné, plánujeme oslovit Střední odbornou školu Štefánikovu, kde se studenti
učí obor truhlář a tímto bychom jim chtěli dát možnost vytvářet zase něco jiného než obvykle.

DAROVÁNÍ ZISKU
Část zisku, který jsme získali, chceme věnovat na humanitární účely a na záchranu pralesa,
kdy je tu možnost si koupit kousek pralesa, a tím alespoň malým krůčkem zachránit ohrožené
druhy před zbytečným kácením.

BUDOUCNOST
Naší hlavní myšlenkou je už od začátku rozšíření zelených rostlin do interiérů domů a tím
vypomoct přírodě s vytvářením drahocenného kyslíku. A s ní chceme pracovat i nadále.
Naším záměrem je již od začátku myšlenka rozšiřování zeleně do interiérů. Proto bychom se
chtěli více zaměřit na výrobu tzv. zelených obrazů, díky kterým se uvolňuje daleko více kyslíku
než z menších dekorací. Momentálně si necháváme rámy na obrazy vyrábět od truhláře. To je
však velice nákladné. Proto máme v plánu podpořit jednu místní chráněnou dílnu a spojit se
s ní. Pokud by tato myšlenka nevyšla, oslovili bychom střední odbornou školu, která vyučuje
obor truhlář a tím dát možnost tamním žákům vyzkoušet si nějaké nové výrobky.

25
25

SUMMARY IN ENGLISH

BASIC INFORMATION
We are a Czech student company that works under JA Czech, a company that teaches students
how to start and run a successful business from young age, by starting a business. We are
learning the essentials of business such as management, marketing, public relations and many
more in order to be successful and sell our products.

Our teams consist of 14 students from the third grade of economic lyceum at the Business
Academy in Hradec Králové, that are very passionate.

PRODUCT
Nowadays we spend more of our time indoors than ever before – that can lead to stress
and overall unsatisfaction with life. As we see it, nature brings us happiness, and that’s why
we make decorations with succulents. To bring a little bit of nature indoors and make our lives
happier.
But unsatisfaction with life is not the only problem we face. Nature is disappearing and there
is overload of waste. That is why most of our products are made from upcycled containers,
such as old jars, cans or even cork bottle stoppers. We collect these containers and decorate
them with paint, twine or newspapers to make them look stylish and fit any interior. We also
make so called “green paintings”. These “paintings” are picture frames, that are filled with
many succulents and are hung on a wall. Our products are called Sukulenky and they are made
to make your life happier, you interior nicer and our planet better.

PRODUCTION
The production relies on what type of container we use. We mostly decorate jars with white
paint and twine or leave them clear. Cans are also decorated with twine, but instead
of covering them with white paint we use newspapers to give them a homemade feel. We fill
a half of the container with white decorative rocks and the other half with soil. When
our container is ready, we plant the succulent itself. This is the standard procedure with most
of our products.
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For our “green painting” we need a custom frame made by a cabinetmaker. He makes us
frames, that consist of 2 parts. The lower part that is made for the soil and the top part
of the frame with wire mesh which holds the succulents. First, we open the painting and fill
the lower part with soil and make sure there is enough. Then we stick the succulents through
the wire mesh, plant them in the soil and close the frame. We leave the painting this way for
3 weeks to make sure the succulents have grown roots.

ACHIEVEMENTS AND EXPERIENCE
Just after we started our business in September 2019, we gained our first sponsor
and customer. A company called Sedum Top, that specializes in making so called “green roofs”
with succulents. Thanks to them we learned a lot about succulents and got our first order
for 40 decorations.
In November 2019 we got an order for 70 special Christmas themed decorations for
the employees of our Business Academy.
On 10 December 2019 we took part in the annual JA student company fair in Hradec Králové.
As it was our first fair, it was also our first-time selling products to customers. Thanks
to the fair we gained a lot of experience, won the second place for the best logo and won
the first place for the best presentation.
In March we took part in the JA Marketplace Vienna 2020. This was our first time participating
in an English spoken event, which came with many difficulties, but we were not discouraged
by them and enjoyed the fair. Overall, we gained a lot of experience from our customers
and from the event itself.

CONCLUSION
We find happiness in making our customers and the planet happy, and that is why we are so
passionate about this company. We live in a world where dumping waste in the ocean is
a regular practise, and we know we cannot make that stop right now, but we can at least try
to make everything a bit better. If we do not try, the world may never be the same and we
will be living in a wasteland. We must change our lifestyle, so let’s start with the small steps.
Try not wasting useful things and making them into something better, that still has a purpose.
It is hard, but we must make the first step and we have to make it now. All 14 of us try to make
the world a better place, we gain experience and we learn how to work together. It gets often
stressful, but a single Sukulenka can easily change that.
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