
PŘÍLOHA  C
 Podnikatelský plán
zpracovaný v členění podle jednotlivých roků na období prvních pěti let (v tis. Kč)

Název a adresa společnosti:

Tr�by a výnosy
Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005

1.
Předpokládané vlastní tr�by a výnosy za 
podnikatelský subjekt celkem

V tom:

1.1.
Předpokládané vlastní tr�by a výnosy z 
pronájmu a propojení veřejné telekomunikační 
sítě nebo její části
V tom:

 1.1.1. Předpokládané tr�by a výnosy z pronájmu 
veřejné telekomunikační sítě nebo její části

1.1.2.
Předpokládané tr�by a výnosy za propojení 
pronajatých veřejných telekomunikačních sítí 
nebo jejich části

1.2.
Předpokládané tr�by a výnosy za veřejné 
telekomunikační slu�by a/nebo propojení 
telekomunikačních sítí celkem
V tom:

1.2.1. Předpokládané tr�by a výnosy v členění podle 
veřejných telekomunikačních slu�eb
Z toho:

 1.2.1.1. Univerzální slu�ba
nebo

1.2.1.2. Veřejná telefonní slu�ba

1.2.1.3.
Poskytování veřejných přídavných a dal�ích 
telekomunikačních slu�eb zalo�ených na 
přenosu hlasu (GL-25/S/2000)

1.2.1.4.
Poskytování veřejných přídavných 
telekomunikačních slu�eb zalo�ených na 
přenosu dat (GL-26/S/2000)

1.2.1.5.
Poskytování veřejných telekomunikačních slu�eb 
přenosu dat (GL-27/S/2000)

1.2.1.6.
Poskytování veřejných telekomunikačních slu�eb 
a) zprostředkování přístupu  ke slu�bám sítě 
Internet (GL-28/S/2000) 

1.2.1.7. 
b) hlasové komunikace prostřednictvím sítě 
INTERNET (GL-28/S/2000)

1.2.1.8.
Poskytování veřejné telekomunikační slu�by 
pronájmu okruhů (GL-29/S/2000)

1.2.1.9. Jiné telekomunikační slu�by (specifikovat)

1.2.2.
Předpokládané tr�by a výnosy za propojení 
telekomunikačních sítí

1.3.
Předpokládané tr�by a výnosy z ostatních 
telekomunikač. a netelekomunikač. činností 
celkem včetně komentáře a specifikace o jaké 
činnosti se jedná
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Náklady
Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005

2.
Předpokládané náklady za podnikatelský 
subjekt celkem

V tom:

           
2.1.   

Předpokládané náklady na pronajatou 
veřejnou telekomunikační síť nebo její 
pronajaté části celkem a náklady na propojení
V tom:

 2.1.1. Předpokládané náklady na pronajatou veřejnou 
telekomunikační síť nebo její pronajaté části

2.1.2. Předpokládané náklady na propojení pronajatých 
veřejných telekomunikačních sítí nebo jejich částí

2.2.
Předpokládané náklady na veřejné 
telekomunikační slu�by a propojení 
telekomunikačních sítí celkem
V tom:

 2.2.1.
Předpokládané náklady v členění podle 
veřejných telekomunikačních slu�eb
Z toho:

2.2.1.1. Univerzální slu�ba 
nebo

2.2.1.2. Veřejná telefonní slu�ba

2.2.1.3.
Poskytování veřejných přídavných a dal�ích 
telekomunikačních slu�eb zalo�ených na 
přenosu hlasu (GL-25/S/2000)

2.2.1.4.
Poskytování veřejných přídavných 
telekomunikačních slu�eb zalo�ených na 
přenosu dat (GL-26/S/2000)

2.2.1.5.
Poskytování veřejných telekomunikačních slu�eb 
přenosu dat (GL-27/S/2000)

2.2.1.6.
Poskytování veřejných telekomunikačních slu�eb 
a) zprostředkování přístupu  ke slu�bám sítě 
Internet (GL-28/S/2000) 

2.2.1.7. 
b) hlasové komunikace prostřednictvím sítě 
INTERNET (GL-28/S/2000)

2.2.1.8.
Poskytování veřejné telekomunikační slu�by 
pronájmu okruhů

2.2.1.9. Jiné telekomunikační slu�by (specifikovat)

2.2.2.
Předpokládané náklady na propojení 
telekomunikačních sítí

2.3.
Předpokládané náklady na ostatní 
činnosti celkem včetně komentáře a 
specifikace o jaké činnosti se jedná

Náklady členěné podle jednotlivých  druhů nákladů
Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005

2. Předpokládané náklady za podnikatelský 
subjekt celkem
      Výrobní spotřeba
       mzdové náklady
        nákl.na sociál.a zdrav.zabezpečení
        ost. osob. náklady
        daně a poplatky
        odpisy HIM a NIM
        ostatní provozní náklady
        nákladové úroky
        ostatní finanční náklady
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Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005
V tom:

           
2.1.   

Předpokládané náklady na pronajatou 
veřejnou telekomunikační síť nebo její 
pronajaté části celkem a náklady na propojení
      Výrobní spotřeba
       mzdové náklady
        nákl.na sociál.a zdrav.zabezpečení
        ost. osob. náklady
        daně a poplatky
        odpisy HIM a NIM
        ostatní provozní náklady
        nákladové úroky
        ostatní finanční náklady

2.2.
Předpokládané náklady na veřejné 
telekomunikační slu�by a propojení 
telekomunikačních sítí celkem
      Výrobní spotřeba
       mzdové náklady
        nákl.na sociál.a zdrav.zabezpečení
        ost. osob. náklady
        daně a poplatky
        odpisy HIM a NIM
        ostatní provozní náklady
        nákladové úroky
        ostatní finanční náklady

2.3.
Předpokládané náklady na ostatní 
činnosti celkem 

Předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním
Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005

3.
Předpokládaný hospodářský výsledek 
před zdaněním za podnikatelský subjekt 
celkem

Předpokládané finanční potřeby na pořízení stálých aktiv a ostatní potřeby v daném roce
Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005

4.
Předpokládané finanční potřeby na 
pořízení stálých aktiv za podnikatelský 
subjekt celkem

4.1. Na hmotný investiční majetek celkem
Z toho

4.1.1. Na telekomunikační zařízení celkem, v tom
4.1.1.1. Pro veřejnou telekomunikační slu�bu,z toho

4.1.1.1.2. Veřejná telefonní slu�ba
4.1.1.2. Pro propojení telekomunikačních sítí

Ostatní hmotná aktiva
4.2. Na nehmotný majetek celkem, 

Z toho
4.2.1. Pro veřejnou telekomunikační slu�bu,v tom

4.2.1.1. Veřejná telefonní slu�ba
4.2.2. Pro propojení telekomunikačních sítí

Ostatní nehmotná aktiva

4.3. Na finanční investice celkem

4.4.
Na předpokládané ostatní finanční 
potřeby v členění podle jednotlivých 
druhů potřeb, např.
Kapitalizované úroky
Kapitalizovaná práce
Splátky úvěrů a půjček
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Předpokládané zdroje finančních prostředků 
Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005

5.
Předpokládané zdroje finančních 
prostředků za podnikatelský subjekt 
celkem, v tom

5.1. Odpisy
5.2. Hospodářský výsledek po zdanění
5.3. Úvěry, půčky, výpomoci
5.4. Ostatní zdroje

Aktiva celkem - stav ke dni 31.12.bě�ného roku
Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005

6.
Aktiva celkem - stav ke dni 31.12.bě�ného 
roku za podnikatelský subjekt celkem, v 
tom

6.1. Pohledávky za upsané jmění
6.2. Stálá aktiva
6.3. Obě�ná aktiva
6.4. Ostatní aktiva

Pasiva celkem - stav ke dni 31.12.bě�ného roku
Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005

7.
Pasiva celkem - stav ke dni 31.12.bě�ného 
roku za podnikatelský subjekt celkem, v 
tom

7.1.
Vlastní jmění podnikatelského subjektu 
celkem, v tom

7.1.1. Základní jmění + emisní á�io
7.1.2. Kapitálové fondy
7.1.3. Ostatní fondy celkem
7.1.4. Hospodářský výsledek minulých let

7.1.5.
Hospodářský výsledek bě�ného účetního 
období

7.2. Cizí zdroje, z toho
7.2.1. Rezervy
7.2.2. Závazky dlouhodobé
7.2.3. Závazky krátkodobé
7.2.4. Bankovní úvěry a výpomoci, z toho

7.2.4.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
7.2.5. Bě�né bankovní úvěry
7.3. Ostatní pasiva 

Přehled o peně�ních tocích k 31.12.bě�ného roku

8.
Přehled o peně�ních tocích k 31.12. 
bě�ného roku za podnikatelský subjekt 
celkem
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Název společnosti:

Vstupní údaje pou�ité při propočtech finančních objemů uvedených v podnikatel. plánu

Položka Název 2001 2002 2003 2004 2005

9.1. Předpokládané jednotlivé ceny bez DPH (tarify) - 
specifikovat jednotky

9.2. Předpokládané ceny za propojení sítí - 
specifikovat jednotky

9.3. Předpokládaný počet (stav k 31.12. ka�dého 
roku a přírůstek) u�ivatelů slu�eb

9.4. Předpokládaný průměrný přepočtený počet 
pracovníků

9.5. Předpokládané objemy provozu , např. v 
minutách, impulsech apod.- specifikovat jednotky

9.6. Ostatní údaje nezbytné k posouzení reálnosti 
podnikatelského plánu

9.6.1. počet propojovacích bodů
9.6.2. předpokládaný index inflace
9.6.3. daň z příjmu

9.6.4. průměrné investiční náklady na zřízení 1 hlavní 
telefonní stanice

9.6.5. předpokládaný počet tarifních impulsů/minut na 1 
hlavní telefonní stanici

9.6.6. jiné-(specifikovat)

9.7.
Předpokládané nové slu�by rozepsat zejména v 
návaznosti na ukazatele, do jejich� očekávaných 
hodnot ji� byly promítnuty.

Dne: Podpis statutárního orgánu:
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Pokyny k předlo�ení podnikatelského plánu  

K bodu 1d) vyhlá�ky MDS č. 199/2000 Sb.
1. Nelze vypou�tět řádky ve formuláři podnikatelského plánu.
2. V případě nevyplněného číselného údaje v bodech 1. - 7. se vpisuje nula.

Vysvětlivky k barvám pou�itým v tabulce podnikatelského plánu:

údaje o veřejné telefonní slu�bě
údaje o univerzální slu�bě (platí jen pro provoz.univerzální slu�by - viz § 29 a 30 zákona č.151/2000 Sb.)
údaje o propojení
údaje za společnost celkem
údaje o pronajaté veřejné telekomunikační síti nebo její pronajaté části 
údaje o veřejných telekomunikačních slu�bách a propojení telekomunikačních sítí 

3. �adatel v příloze k tabulce specifikuje činnosti, které se podílejí na výnosu 
uvedeném v bodě 1.3 za daný rok. Stejně postupuje u nákladů v bodě 2.3.

Podepisování dokladů k prokazování finanční způsobilosti:                                                                        
Předlo�ené doklady musí podepsat statutární orgán, zapsaný ve Výpisu z obchodního rejstříku.Statutární 
orgán podepí�e buď ka�dý jednotlivý doklad nebo soupis dokladů, k němu� budou tyto doklady přilo�eny.
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