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P
ríloha č. 1  

 
R

ôzne pojatia podnikania 

 

Situácia 

Založenie 

podniku 

Založenie 

podniku 

Založenie 

podniku 

a skorý rast 

Skorý rast 

a dospelosť 

Skorý rast 

a dospelosť 

Dospelosť 

a zmena 

Správanie 

a schopnosti 

Intuícia, sila, energia, 

vytrvalosť 

Osobné hodnoty, 

podstupovanie rizika, 

túžba po úspechu 

Inovácia, kreativita 

a objavovanie 

Produktívne plánovanie, 

organizovanie ľudí, 

rozpočtovanie a správa 

Motivácia, vedenia 

a riadenie 

Citlivosť 

k príležitostiam, 

maximalizovanie 

rozhodnutí 

Predpoklad 

Bez vrodenej  intuície, je podnikateľ 

rovnaký smrteľník ako všetci ostatní 

Ľudia sa správajú podľa ich hodnôt; 

motivujú ich  neuspokojené potreby 

Kritickým aspektom podnikania je 

proces robenia nie vlastnenia 

Podnikatelia môžu byť vytrénovaní 

a vyškolení v technických funkciách 

managementu 

Podnikateľ nemôže dosiahnuť ciele 

sám, ale pomocou ostatných 

Organizácie sa musia adaptovať aby 

prežili; podnikanie vedie 

k organizačnému budovaniu 

a podnikatelia sa stanú managermi 

Hlavné zameranie, účel 

Podnikateľ má intuitívnu 

schopnosť, šiesty zmysel, 

inštinkt, s ktorými sa narodil 

Podnikatelia majú jedinečné 

hodnoty, postoje a potreby, ktoré 

ich vedú 

Hlavnou charakteristikou 

podnikavosti je inovácia 

Podnikatelia sú organizátormi 

ekonomického rizika, vlastnia ho, 

riadia a predpokladajú 

Podnikatelia sú vodcovia ľudí, 

majú schopnosť prispôsobiť svoj 

štýl k potrebám ľudí 

Podnikateľské schopnosti sú 

užitočné v komplexných 

organizáciách; podnikanie je 

vývoj nezávislých jednotiek, 

ktoré obchodujú, tvoria 

a poskytujú služby 

Podnikateľský 

model 

Škola významnej 

osoby 

Škola 

psychologických 

charakteristík 

Klasická škola 

Škola 

managementu 

Škola vodcovstva 

Škola podnikania 

[2], str. 18 
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Príloha č. 2 

Společenská smlouva o založení společnosti 
s ručením omezeným 

dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod obchodním 

jménem 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé: 

 

Ing. Paulína Dubovanová, bytem Syrovín 10, nar. 29. 5. 1985 

a 

Ing. Marek Krkva, bytem Resslova 2083/176 – 25, nar. 16. 1. 1980 

 

dohodli o  

založení společnosti s ručením omezeným. 

 

Článek I. 

Obchodní název, sídlo 

 

1. Obchodní název společnosti: MP Technic, s.r.o. 
 

2. Sídlo společnosti:  Hlavní třída 135, 708 00 Ostrava–Poruba. 
 

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti 

     Předmětem podnikání společnosti je:  

29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických 
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a  

48. Velkoobchod a maloobchod 

Článek III. 

Základní jmění, obchodní podíly 

 
1. Hodnota základního jmění společnosti je 300 000,- Kč (slovy třistatisíc korun českých). 
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2. Vklady společníků:  

Ing. Paulína Dubovanová   150 000,-Kč 

Ing. Marek Krkva    150 000,-Kč 

 
3. Zakladatelé se zavazují splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku 100% svých vkladů, a to u peněžního ústavu v Ostravě na vinkulovaný účet 
zřízený za tímto účelem.  

 
4. Vklady společníků se stávají majetkem společnosti dnem zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku. 
 
5. Správou vkladů je pověřen Ing. Marek Krkva.    

                                            
6. Každý společník může mít na společnosti pouze jeden obchodní podíl. Převezme-li 

společník obchodní podíl jiného společníka nebo vnese-li společník další vklad, zvýší se 
tím dosavadní obchodní podíl o hodnotu převzatého obchodního podílu nebo vneseného 
vkladu.  

Článek IV. 

Jednání a podepisování za společnost 

 
1. Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jednatel, nebo jím 

pověřené osoby. 
 
2. Podepisováním za společnost se děje tak, že jednatel připojí svůj podpis k vytištěnému 

nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti. 
 

Článek V. 

Orgány společnosti 

1. Valná hromada 
a) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi společníky 

společnosti. 
 

b) Valná hromada jmenuje jednoho nebo více jednatelů, přičemž jim upraví způsob jednání a 
jejich pravomoci. Prvním jednatel je Ing. Paulína Dubovanová, bytem Syrovín 10, 
narozená 29. 5. 1985.                                    

 

c) Valná hromada zasedá podle potřeb, minimálně však 1x ročně. 
 

d) Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení obchodního zákoníku. 
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e) Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které jinak náleží do 
pravomoci jiných orgánů společnosti. 

 

f) Každý společník má jeden hlas za každé 100% svého obchodního podílu. 
 

g) Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání jednatel a to 
tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů předem.  

 

h) Usnesení valné hromady může být ve výjimečných případech nahrazeno písemným 
prohlášením všech společníků, že se zamýšleným rozhodnutím souhlasí. Takovéto 
rozhodnutí musí být pojato do zápisu na nejbližší valné hromadě. Tento režim se 
nevztahuje pro rozhodnutí valné hromady, pro které je zapotřebí souhlasu alespoň 
dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků. 

 

i) Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů. 
 
2.   Jednatel zejména: 
a) rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci rozvoje a zásady 

hospodaření společnosti, včetně tvorby a využití fondů společnosti 
 
b) zabezpečuje vypracování roční účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku nebo ztráty 
 
c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih, svolávání řádných a mimořádných 

zasedání valné hromady. Mimořádnou schůzi valné hromady jsou povinni svolat, jestliže 
zjistí, že společnost ztratila jednu třetinu základního jmění, je-li společnost platebně 
neschopna po dobu delší než tři měsíce nebo požádají-li o to písemně společníci, jejichž 
obchodní podíl tvoří nejméně 10% základního jmění společnosti. 

 
d) Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné působení a dělbu 

pravomoci a odpovědnosti. 
 
e) Jednatel je řídící a statutární orgán společnosti, jenž zajišťuje provádění podnikatelské 
činnosti, organizuje práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. 

 
f) Jednatel zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, pravidelně jí podává 

zprávy o činnosti společnosti a odpovídá za tuto činnost. Jednatel je oprávněn rozhodovat 
o všech věcech, které touto smlouvou nebo obecně závazným předpisem nejsou 
vyhrazeny jiným orgánům. 

Článek VI. 

Fondy společnosti, účetnictví, výkazy 

 
1. Společnost vytvoří rezervní fond z prvního čistého zisku společnosti.  Výše rezervního 

fondu při jeho vytvoření činí 3% jejího čistého zisku. Rezervní fond se doplňuje přídělem 
ze zisku ve výši 5% čistého zisku, a to až do doby, kdy rezervní fond dosáhne 10% 
základního jmění. 

 



2. Účetní závěrka se provádí jednou ro
předložena valné hromadě
hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití 

 
3. Obchodní rok společnosti je totožný s

 
1.  Do doby zápisu společnosti do obchodního rejst

závazky převzaté jménem spole
 
2. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoven

 

V Ostravě    

 

 

Ing. Paulína Dubovanová            

 

Ing. Marek Krkva   

 

 

Podle knihy pro ověřování č

podpisů, které na tuto listinu p

zákonitě prokázána.  

 

Notářství : ............................................................................

Dne: 18. 11. 2011 

 
 
 
 
 

 

rka se provádí jednou ročně k 31. 12. příslušného roku s
valné hromadě do 20. 1. následujícího roku. Roční závěrka schválená valnou 

hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití čistého zisku společ

osti je totožný s rokem kalendářním.  

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

čnosti do obchodního rejstříku ručí zakládající spole
evzaté jménem společnosti společně a nerozdílně. 

Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních. 

     dne 18. 11. 2011

             ………………..………………  

 .……………………… ………. 

ěřování číslo .......................................................... osv

, které na tuto listinu připojili výše uvedení mně neznámí, jejichž totožnost byla 

..................................................... 

6 

íslušného roku s tím, že bude 
ěrka schválená valnou 

istého zisku společnosti. 

čí zakládající společníci za 

18. 11. 2011 

íslo .......................................................... osvědčuji pravost 

 neznámí, jejichž totožnost byla 
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Príloha č. 3 

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 3 a násl. zákona č. 116/1990 
Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi 

 

jméno, příjmení/ název: Ing. Petr Bochínek  

datum narození/ IČ: 26. 8. 1975  

bydliště/sídlo: Prostřední 36, 708 00 Ostrava-Poruba 

upozornění: v případě právnické osoby doplnit jméno osoby oprávněné za ní jednat, která bude smlouvu 

podepisovat 

 (dále jen „Pronajímatel“) 

a 

jméno, příjmení/ název: MP Technic, s.r.o 

datum narození/ IČ: zatím nepřiděleno 

bydliště/sídlo: Hlavní třída 135, 708 00 Ostrava–Poruba 

jméno osoby oprávněné jednat za MP Technic, s.r.o: Ing. Paulína Dubovanová 

 (dále jen „Nájemce“) 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 

 

I. 

Prohlášení pronajímatele 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. 135 na pozemku parc. č. 
320/4 zapsané na listu vlastnictví č. 115 pro katastrální území Ostrava-Poruba, obec Ostrava-
Poruba, a je oprávněn dát tyto prostory do nájmu. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je nájem nebytových prostor tvořících přízemí budovy č.p. 135 
specifikované v čl. I této smlouvy ( dále jen „Nebytový prostor“) 

 
2. Celková rozloha Nebytového prostoru je 20 m2. Nebytový prostor sestávající z 2 místností 
a WC je pronajímán nezařízený. 
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III. 

Účel nájmu 

1. Účelem nájmu Nebytového prostoru je provozování servisu elektrických zařízení a prodej 
obdobného spotřebního materiálu.  

 
2. Nájemce je povinen užívat Nebytový prostor pouze v souladu s účelem nájmu a v souladu 
se svým předmětem podnikání, kterým je: 

29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických 
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a  

48. Velkoobchod a maloobchod. 

 

IV. 

Doba nájmu 

1. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou.  
 

2. Pronajímatel i Nájemce jsou oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu. 
 

3. Výpovědní lhůta je tříměsíční, počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi. 

 

V. 

Výše nájemného a způsob placení 

1. Nájemce je povinen platit Pronajímateli nájemné ve výši 8000 Kč měsíčně, a to nejpozději 
do 20. dne měsíce, který předchází měsíci, pro který se nájemné platí. 
 
2. Spolu s nájmem je Nájemce dále povinen hradit úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním Nebytového prostoru ve výši 3000 Kč měsíčně. 
 
3. Nájemné spolu s úhradami za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním Nebytového 
prostoru bude poukazováno v době zmíněné v odstavci 1 tohoto článku na účet Pronajímatele 
vedený  
u ČSOB a.s, číslo účtu 5689784525/7500. 

 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pronajímatel je povinen odevzdat Nájemci Nebytový prostor ve stavu způsobilém ke 
smluvenému účelu nájmu, v tomto stavu jej na své náklady udržovat, zabezpečovat řádné 
plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním Nebytového prostoru spojeno. 

 
2. Pronajímatel je dále povinen umožnit Nájemci plný a nerušený výkon práv spojených 

s nájmem. 
 



3. Nájemce je povinen bez zbyte
má Pronajímatel provést, a umožnit provedení t

 
4. Hodlá-li Nájemce změnit v provozovn
předmět podnikání a ovlivní
prostoru, je povinen oznámit to 

Smluvní strany se dále dohodly, že všechny s
rozhodce jmenovaný do funkce př
Bratislavě (http://www.rozhodcisoud.net). Rozhodce rozhodne podle procesního a hmotného práva 
České republiky. Místem konání a doru
složka Praha, IČ: 29031117. Spotř

použít jiný opravný prostředek u obecného soudu

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú

 

2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z
jednom vyhotovení. 

 

3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že 
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skute
určitě, nikoli v tísni za nápadně

 

V Ostravě dne :  21. 11. 2011  

 

 

..............................................................

                    Pronajímatel                                                                        Nájemce
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli potř
má Pronajímatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav.

ěnit v provozovně umístěné v pronajatém Nebytovém prostoru 
t podnikání a ovlivní-li tato změna podstatným způsobem využití 
, je povinen oznámit to Pronajimateli a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas

 

VI. 

Rozhodčí doložka 

Smluvní strany se dále dohodly, že všechny spory vzniklé z této smlouvy a jejího zajišt
rozhodce jmenovaný do funkce předsedou mezinárodního Rozhodčího soudu při IAL SE, se sídlem v 

 (http://www.rozhodcisoud.net). Rozhodce rozhodne podle procesního a hmotného práva 
iky. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo IAL SE, organiza

Spotřebitel je oprávněn podat žalobu na zrušení rozhod

edek u obecného soudu. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem p
jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vů

tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

    V Ostravě dne: 21. 11. 2011

..............................................................                   ……………………………………….

Pronajímatel                                                                        Nájemce
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ladu oznámit Pronajímateli potřebu oprav, které 
chto i jiných nezbytných oprav. 

ebytovém prostoru 
sobem využití Nebytového 
edchozí písemný souhlas. 

pory vzniklé z této smlouvy a jejího zajištění rozhodne 
ři IAL SE, se sídlem v 

 (http://www.rozhodcisoud.net). Rozhodce rozhodne podle procesního a hmotného práva 
ízení je sídlo IAL SE, organizační 

n podat žalobu na zrušení rozhodčího nálezu nebo 

ěma smluvními stranami. 

nichž každá smluvní strana obdrží po 

řed jejím podpisem přečetly, 
čné vůle, srozumitelně a 

ě dne: 21. 11. 2011  

………………………………………. 

Pronajímatel                                                                        Nájemce 



Príloha č. 4 
 

Prohlášení správce 

Správce základního jmění (vkladu) spole

Ing. Marek Krkva 

Resslova 2083/176-25 

708 00, Ostrava-Poruba 

 

Prohlašuji, že základní jmění spole

MP Technic, s. r. o. 

Hlavní třída 135 

708 00, Ostrava-Poruba 

bylo splaceno společníky v plné výši dle spole

 

Splacené vklady: 

Společník 

Ing. Paulína Dubovanová 

Ing. Marek Krkva 

Celkem 

 

Základní jmění společnosti bylo složeno v

ústavu Komerční banka, a. s. 

banky o složení této peněžité č

Ostrava 21. listopadu 2011 

 

 

 ..........................................  

Ing. Marek Krkva 

 

1× potvrzení bankovního ústavu o složení pen

 

Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společ

ění (vkladu) společnosti: 

ění společnosti: 

plné výši dle společenské smlouvy. 

Podíl Splacený podíl 

150 000 Kč 150 000 Kč 

150 000 Kč 150 000 Kč 

300 000 Kč 300 000 Kč 

čnosti bylo složeno v peněžité formě a bylo uloženo u bankovního 

ní banka, a. s. Jako prokazatelný důkaz o této skutečnosti př

ěžité částky. 

1× potvrzení bankovního ústavu o složení peněžité částky 
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vkladu o splacení vkladu společníky 

Splaceno 

100 % 

100 % 

100 % 

 a bylo uloženo u bankovního 

čnosti přikládám potvrzení 



Príloha č. 5  JRF ohlásenie živnosti
 

 

 

JRF ohlásenie živnosti 
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Príloha č. 6  JRF príloha predmet podnikania
 

 

 

JRF príloha predmet podnikania 
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Príloha č. 7  Výpis z
 

 

 

Výpis z registra trestov 
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Príloha č. 8 
Čestné prehlásenie jednateľa 

Ja, dole podpísaná 

 

Meno, priezvisko: Ing. Paulína Dubovanová 

Trvalý pobyt: Syrovín 10, 686 94 

 

Štatutárny orgán obchodnej spoločnosti: 

Obchodná firma: MP Technic, s.r.o 

Sídlo: Hlavní třída 135, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

Prehlasujem s odvolaním na ustanovenie § 135 odst. 2 a § 194 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb. 

v platnom znení, že som: 

• dosiahla veku 18 rokov, 

• plne spôsobilá k právnym úkonom, 

• bezúhonná, tj, nebola som právoplatne odsúdená 

- za trestný čin spáchaný úmyselne k nepodmienenému trestu odňatia slobody v trvaní 

aspoň jedného roku, 

- za trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním a na 

ktorý sa nevzťahuje predchádzajúce, 

- za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom 

podnikania, 

 

ďalej prehlasujem, že 

- v posledných troch rokoch nebol na môj majetok prehlásený alebo ukončený konkurz ani 

opakovane potvrdené nútené vyrovnanie, 

- v posledných troch rokoch nebolo na môj majetok navrhnuté prehlásenie konkurzu ani 

nedošlo k jeho zamietnutiu pre nedostatok majetku, 

- súdom alebo správnym orgánom mi nebol uložený zákaz činnosti týkajúci sa 

prevádzkovania živnosti v odbore predmetu podnikania spoločnosti alebo v príbuznom 

odbore, ktorý by doteraz trval, 

- neporušujem zákaz konkurencie, 
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- nie som štatutárnym orgánom ani členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na ktorú 

sa vzťahuje  ustanovenie §31a obchodného zákonníka.  

 

Som si plne vedomá, že sa v prípade nepravdivých údajov vystavujem nebezpečenstvu 

trestného stíhania (§125 trestného zákonníka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       ............................................................ 

        Ing. Paulína Dubovanová 

 

 

Podle knihy pro ověřování číslo .......................................................... osvědčuji pravost 

podpisu, který na tuto listinu připojila výše uvedená mně neznámá, jejíž totožnost byla 

zákonitě prokázána.  

 

Notářství : ............................................................................ 

 

Dne: 18. 11. 2011 

 

 

 



Príloha č. 9  Návrh na zápis do obchodného regist
 

 

 

Návrh na zápis do obchodného registra 
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Príloha č. 10 Prihláška k
 

 

 

Prihláška k daňovej registrácií
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Príloha č. 11 Katalóg potrebných zariadení pre MP Technic, s.r.o 
 

 
 
 

Tovar na predaj Hodnota na sklade Množstvo 

Operačné systémy 14260 10 

Kancelársky software 18960 10 

Antivírový software 5350 50 

Iný software 2320,2 4 

Púzdra na mobily 5360 100 

Príslušenstvo k mobilom 8600 50 

Príslušenstvo k PC 14300,2 50 

Káble a konektory 8340 100 

Spolu 77490,4 
 

 
 
 

Zariadenie predajne Cena Množstvo Spolu 

Skriňa (JH05, slivka/biela) 1590 2 3180 

Kancelárske kreslo (MONZA, čierna farba) 1290 4 5160 

POP - písací stôl (dielňa) 1740 2 3480 

Písací stôl (VIS a VIS - VBIU/7/12K) 3230 1 3230 

Písací stôl (PLAY P24) 1790 1 1790 

Polička (Apollo A14) 320 15 4800 

Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk čierny 7590 2 15180 

Multifunkčné laserové zariadenie XEROX 

WorkCentre 6015B 

6399 1 6399 

HP Pro 3400 Microtower + 20" LCD 2011x (PC+all) 9680 1 9680 

PC myš EVOLVE Laserwire ML-507B  195 2 390 

Registračná pokladňa SERD–ECR42T  7950 1 7950 

Bodové svietidlo 54940/87/15 (svetla regály) 150 3 450 

Svietidlo 30192/31/39 (svetlo predajňa) 750 1 750 

Svietidlo 85043/42/31 1241 1 1241 

Kancelárske potreby 5060 1 5060 

Rychlovarná kanvica (ELECTROLUX EEWA 5200) 750 1 750 

Mikrovlnná trúba (ELECTROLUX EMM21150W) 1469,4 1 1469,4 

Vybavenie kuchynky 2000 1 2000 

Dekorácia predajne 3000 1 3000 

Vonkajšia reklama predajne 20 000 1 20000 

Spolu   95959,4 
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Stroje a pomôcky na servis Cena Množstvo Spolu 

VW Polo 1,1 benzín 1996 21000 1 21000 

Súprava generátora signálov M531 17880 1 17880 

Spínaný laboratórny zdroj HCS-3202-000G 3680,8 1 3680,8 

Osciloskopická súprava M525  24780 1 24780 

Digitálny multimeter RC UNI-T UT55  889 2 1778 

LUXELL LX 3520TURBO INOX 2329 1 2329 

Od/pájkovacia, stanica SOLOMON SL-916D-ESD 10240 1 10240 

Hrot SOLOMON SL-916-20/1,5 165 10 1650 

Odsávacie lanko CUK-2,0 48,3 2 96,6 

Kontaktná čistiaca ceruzka na DPS  193 2 386 

Hubka na čistenie hrotov PRO'SKIT 508-351-SP  15,4 2 30,8 

Cínový drôt S-CIN-05-250 (2,5 m) 256 1 256 

Pájkovacia pasta 50g 38,4 3 115,2 

UV osvitová jednotka BEL 14007 9430 1 9430 

Leptací roztok na DPS Elchemco S 3 142 10 1420 

Eagle Hob, V6, LAYO+SCHEM+AIR, 1 user (software) 3652,2 1 3652,2 

Vŕtacia frézka PROXXON MICROMOT 50/EF 28512  950 1 950 

Sieťový zdroj k frézke PROXXON MICROMOT NG 2/E 756 1 756 

Fotocuprextit FR4 300x210x1,5 jednovrstvový 246 1 246 

Fotocuprextit FR4 300x210x1,5 dvojvrstvový 263 1 263 

Teplovodivá pasta DC TC5021 25G 403 1 403 

Antistatický náramok PRO'SKIT 608-611B6 97,6 3 292,8 

Apple,iPhone náradie PRO'SKIT SD-9314 204 4 816 

Ethernet, kliešte, skrutkovače PRO'SKIT PK-4302BM 2350 2 4700 

Stolová lupa s podsvietením PRO'SKIT MA-1225 976 1 976 

Antistatická podložka 60x120 cm PRO'SKIT 8BM-612A 382 2 764 

Koaxialne káble, HDTV PRO'SKIT PK-4012 3060,2 1 3060,2 

AVG PC Tuneup 2012 EDU - 1 licencia - 24 mesiacov 377 1 377 

Spolu   112328,6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


