
 
 

Příloha č. 1 

 

Ukázka nabízeného sortimentu   

 

 

               

 

                

 

                

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: 28 a 29 

 



 
 

Příloha č. 2 

 

Dotazník 
 

Vážení respondenti, 
 

firma ElektroLight s.r.o. bude zahajovat prodej svítidel a elektroinstalačního zařízení 

spojený s poskytováním služeb v tomto oboru. Prodejna bude otevřena v okrese Ostrava-

město. Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám nezabere hodně 

času. Veškeré Vámi uvedené údaje jsou zcela anonymní a budou použité jen pro účely tohoto 

průzkumu.  
 

Děkuji Vám za ochodu a Váš čas strávený při vyplňování dotazníku. 

 

1. Kde nejčastěji nakupujete elektroinstalační zařízení a osvětlení? 

 specializovaný maloobchod 

 internetový obchod 

 velké prodejny typu Hornbach, Bauhaus  

 

2. Jakého výrobce upřednostňujete při nákupu elektroinstalačního zařízení a osvětlení? 

 českého výrobce 

 zahraničního výrobce 

 je mi to jedno 

 

3. Co je u Vás nejdůležitější při nákupu? (můžete zaškrtnout více možností) 

 cena    odborné poradenství 

 kvalita    možnost prohlídky zboží 

            design    rozšiřující služby (montáž, servis) 

 

4. Jste ve Vašem městě (Ostrava a okolí) spokojeni s nabídkou sortimentu 

elektroinstalačního zařízení a osvětlení a s poskytovanými službami v této oblasti? 

 ano 

 ne 



 
 

5. Jaký je Váš měsíční příjem? Do které oblasti patříte? 

   do 10 000,- Kč 

   10 000 – 20 000,- Kč 

   20 000 – 30 000,- Kč 

   30 000 – 40 000,- Kč 

    nad 40 000,- Kč 

 

6. Přivítali byste při nákupu také možnost poskytnutí odborné konzultace a vytvoření 

technického návrhu? 

   ano 

   ne 

 

7. Jaké jsou dle Vašeho názoru hlavní nedostatky specializovaných maloobchodů 

s elektroinstalačním zařízením a svítidly? 

   nedostatečný sortiment zboží 

   nedostatečná odbornost v poradenství 

   chybí rozšiřující služby (montáž, servis) 

 

8. Jaký je Váš věk? 

   do 20 let 

   do 30 let 

   do 40 let 

   do 50 let 

   nad 50 let 

 

 
 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 



 
 

Příloha č. 3 

Logo společnosti 

 

 

 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4 

 

Postup založení s.r.o. 

 

Při zakládání firmy je nutné navštívit tyto úřady: 
 

 živnostenský úřad, 

 katastrální úřad, 

 finanční úřad, 

 obchodní rejstřík, 

 rejstřík trestů, 

 notář, 

 zdravotní pojišťovna, 

 Česká správa sociálního zabezpečení, 

 banka. 

 

Seznam dokladů potřebných pro založení s.r.o. 
 

 Společenská smlouva / zakladatelská listina 

 Žádost o výpis z živnostenského rejstříku, který s sebou přináší povinnosti předložit: 
 

o formulář ohlášení živnosti, 

o originál společenské smlouvy / zakladatelské listiny, 

o doklad o zaplacení správního poplatku, 

o čestné prohlášení odpovědného zástupce, 

o doklady o odborné způsobilosti, 

o doklady potvrzující praxi v oboru, 

o výpis z katastru nemovitostí / listina vlastnictví, 

o souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, 

o výpis z obchodního rejstříku společnosti. 

 

 

 

http://www.podnikatel.cz/adresar/cssz/


 
 

 Návrh na zápis do Obchodního rejstříku, k němuž se dokládá: 
 

o návrh na zápis do OR, 

o prohlášení správce vkladů, 

o souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, 

o společenská smlouva / zakladatelská listina, 

o doklad z banky o založení bankovního účtu a vložení vkladů, potvrzení  

o složení vkladů, 

o výpis z živnostenského rejstříku, 

o výpis z rejstříku trestů, 

o čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům,  

že splňují provozování živnosti, že splňují podmínky podle paragrafu 38I OZ, 

o souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, 

o podpisový vzor jednatele. 

 

 Ohlašovací povinnost musí podnikatel respektovat vůči těmto institucím: 
 

o správce daně, 

o zdravotní pojišťovna, 

o správa sociálního a zdravotního zabezpečení. 

 

 Finanční úřad je nutné navštívit s dokumenty: 
 

o přihláška k registraci právnické osoby na FÚ, 

o výpis z obchodního rejstříku, 

o potvrzení od banky o založení podnikatelského účtu. 

 

 

 

 

       Zdroj: 33 

 

 



 
 

Příloha č. 5 

 

Sídlo společnosti  

 

 

     Zdroj: 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 6 

 

Počáteční rozvaha firmy k 1. 1. 2012 

 

Tab. 1 Počáteční rozvaha 1. 1. 2012 

  Aktiva Kč  Pasiva  Kč 

A 

    Pohledávky za upsaný  

    vlastní kapitál  A. Vlastní kapitál 962. 000 

B Dlouhodobý majetek 162. 000 A.I. Základní kapitál 962. 000 

B.I. 

    Dlouhodobý nehmotný  

    Majetek  A.II. Kapitálové fondy                              

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 162. 000  A.III.    Rezervní fondy a fondy ze zisku  

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  A.IV Hospodářský výsledek minulých let  

C. Oběžná aktiva 800. 000 A.V. Hospodářský výsledek běžného období   

C.I. Zásoby                                  B. Cizí zdroje  

C.II. Dlouhodobé pohledávky             B.I. Rezervy                                            

C.III. Krátkodobé pohledávky               B.II. Dlouhodobé závazky                     

C.IV. Krátkodobý finanční majetek                         800. 000 B.III. Krátkodobé závazky                         

D.I. Časové rozlišení                   B.IV. Bankovní úvěry    

     C.I.    Časové rozlišení                                 

  AKTIVA CELKEM 962. 000  PASIVA CELKEM  962. 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 


