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LTAVY uPlatné čís]-o odběru:

č. smlouvy dodavate.]-e:
č. smlouvy odběrate1e:

Povodí Vltavy, státní podnik
sidlo:
statutární orgán:
]Č:
DIČ:
bankovni spojeni:

OO2I
2067/2014-SMLl0
70L /I4 / 9t0

Holečkova 8, 1'5024
RNDr. Petr Kubala,
70889953
c27088 9953

Praha 5
generální ředite1

SMTOUVA
o Poduínkách ođběru Povrchové vody a platlcy za tento odběr

uzavřená na zák]adě s 1746 odst.2 zákona ć.89/2OI2 sb., občanský zákonik a
v návaznosti na zákon č,. 254/20oI sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění pozdějšich předpisů

1. Snluvní strany

zápis v obchodním rejstřiku
(dá1e jen''dodavate1'')

Městský soud v Praze, oddí1 A, v]-oŽka 4359Ą

a

výzkunný ústav Si1va Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.i.i
sidlo: Květnové nám. 39L, 25243 Průhonice
statutárni orgán: Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., ředite]_
Ič: TOO27O13
DIČ: CzOoo27O73
bankovni spojeni: Ę,

-

zápis v obchodním rejstřiku: -
(dá1e jen ''odběrate1'' )

adresa pro fakturaci: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, v.i.i
Květnové nám. 391'
252 Ą3 Průhonice

2. Přednět snlourł1r

2.1' Dodavatel umožní odběrateli odběr povrchové vody za podmínek dohodnutých
v této sm]-ouvě v návaznostj_ na znění zákona č. 254/2OOL Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějšich předpisů, a to v množstvi a za
podminek platného povoleni k odběru povrchové vody z vodniho toku nebo z
ostatnich povrchových vod (dále jen ,,povoleni k odběru povrchové vody..).

2.2 odběr povrchové vody pod1e této smlouvy je odběrem povrchové vody z vodního
toku nebo z ostatních povrchových vod povo1ený dle vodního zákona, případně
povolený podle předchozich právních předpisů (dále jen ''odběr povrchové vody'').

2.3 odběratef je povinen za odběr povrchové vody zaplatit dodavateli platbu na
zák]_adě vodního zákona, v sou]-adu s pJ-atnými právnimi předpisy a podmínkami v této
smlouvě sjednan1ĺmi.

SPRÁVcE R0zP0ČT
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3. Rozsah, uísto plnění, zptisob urěení a měření odběru povrcľrové vody

3.1 Rozhodnutim vodoprávního úřadu / vodohospodářského orgánu*

MěÚ Černošice č.j. zP/s MEUC-0372g'1/2oO1/Ý/Čo, ze
má odběrate]- povolen odběr povrchové vody z vodního toku nebo
povrchových vod v mnoŽstvi:

dne 26.6.08
z ostatnich

m3/rok
+l ^

TDVT: řiční km:
10100145 22.050

m3lměs.
max. tis.

souřadnj-ce X, Y:
-73ĄĄ61.000, _L054025.000

I/s
max.

obec (název, čislo ZUJ) z

Průhonice' 539571

prum.

18.80

*nehodicí se škrtněte

3. 00

3.2 Správcem vodniho toku v mistě odběru je dodavatel. odběrné místo povoleného
odběru povrchové vody je specifikováno takto:

název vodniho toku nebo názeý ostatni povrchové vody:
Botič

název vodárenské nebo
právo hospodařit:

jiné vodní nádrŽe v majetku státu, se kterou má dodavatel

Dodavate]- je správcem povodi v ditčím povodí ., v němž je uskutečňován
odběr povrchové vody z ostatnich povrchových vod.

3.3 odběratel a dodavate]- se dohodli, žez

3.3.1 Dodavate]- umožní odběrateli odběr povrchové vody z vodniho toku nebo z
ostatních povrchových vod v mínimálním ročním mnoŽstvi:

12 500 m3

v členění pro účely uŽiti: v období:

pro průtočné chlazení parnich turbin:
pro průmysl:
pro tep1árny a elekt'rárny:
pro vodárenské účely rozdě]_ená do:
a) z vodárenské nádrže
b) z vodni nádrŽe
c) z vodního toku
d) z ostatnich povrchových vod

pro zemědě]-ské závlahy:
pro ostatní úče1y:

m3

m3

m3

m3

12 500 m3

m3

do
do
do

do
do
do
do

do
do

03 / 2015

od
od
od

od
od

m3

m3

m3

od
od
od
od

1,7 / 2015

V připadě mimořádných hydro1ogických podmínek jen pokud je to možné.

3.3.2 Dodavate]- umožni odběrate]-i odběr povrchové vody
ostatních povrchových vod i nad rámec dohodnutého mnoŽství
do výše stanovené v povoleni k odběru povrchové vody.

z vodniho toku
dle bodu 3.3.1,

nebo z
atoaŽ
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3. Ą Způsob
této sm1ouvy

měřeni odebraného mnoŽství povrchové vody d1e bodu 1.Ą přilohy č. 1

ANO - N.E

vodoměr (průtokoměr)
odbě r a t e 1 g -€Łe€La{ŕa+€+e.*

jiné měřící
zaŤizeni (uveďte)

ÄNe - NE

Výpočet *

ÄN.e - NE

Podi1em z ročniho
mnoŽstvi*

* nehodíci se škrtněte

Ą.7 Tato sm]_ouva se uzavirá
dohodnuto od 1.1.2015.

4. čas pJ-nění

na dobu neurčitou. Plněni d]-e této sm1ouvy je

' které4.2 odběrate]_ je povĺnen oznámit pravděpodobné množstvi povrchové vody
hod]á odebirat v příštim ka]-endářním roce, a to do 30.6. běŽného roku.

5. Cena a podnínky placení

5.1 Za 1 m3 odebrané povrchové vody zapJ_ati odběratel v roce
cenu v jednotkové výši: sIovy:

20I5

pro průtočné chlazeni
parnich turbin

pro všechny daIší účely 3.62 lKć' (třikorunyšedesátdvahaléře)

Cena za 1 m3 je dohodnuta na zák]_adě S 6 odst. 1 zákona č. 526/7990 sb., o cenách.
Dodavatef se zavazuje, Že cenu za odběr povrchové vody pro násJ-edující ka]-endářní
rok sdě1i odběratefí v jednotkové výši v Kčlm3 vŽdy nejpozdějí do 31.10. běŽného
roku.

Kč

5.2 K výše uvedené ceně bude pod1e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
hodnoty, ve zněni pozdějšich předpisů, připočtena daň z přidané hodnoty
platné v době zdanite]_ného plnění.

přidané
ve výšĺ

Dnem zdanite]-ného plnění je pos1ední kafendářni den běŽného měsíce.

5.3 odběrate1 plati za odběr povrchové vody měsíčně pozadu. Částta bude
v1počtena vynásobením množstvi skutečně odebrané povrchové vody v uplynulém
ka]-endářnim měsíci sniženého o množstvi vody, na jehož odběr se povinnost platby
nevztahuje* a přís]-ušné ceny dle bodu 5.I a 5.2.

5.4 Podk1adem pro zúčtování je ''Hlášení o odběrech'l předložené odběratelem
dodavatefi. ,,H1ášeni o odběrech" doručí odběratel dodavate]_i nejpozději do pátého
pracovního dne měsíce násJ-edujiciho po up1ynutí sjednaného zúčtovacího období.
V případě, Že množstvi odebrané povrchové vody zjištěné dodavate]em není shodné
s údaji uvedenými v ,,H1ášeni o odběrech", jsou podk}adem pro vyúčtování údaje
o mnoŽství odebrané povrchové vody zjištěné dodavate]-em. Ná1eŽitosti hlášeni
a postup dodavatele pří kontrolnim zjištění odběrů se řidi podminkamí dodavate.]_e
''odběry povrchové vody - podminky", které jsou nedí]-nou součástí této smlouvy jako
její příloha č. 1.
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5'5 Splatnost částky je 11 dni ode dne vystavení faktury. Dodavatel za1isti, žefaktura bude odeslána nejpozději do 3 präcovnich dnů od jejiho vystaveni. Prozamezení pochybností o doručeni faktury zasí1ané dodavate1em odběrateli pravideJ-něměsíčně je faktura povaŽována za doručenou, a to třetí pracovní den po jejimodes1áni dodavatelem, pokud odběrate]- jeji připadné nedoručeni písemně neoznámidodavatefi nejpozději do 20. kalendářniho á'" měsíce nás1edujiciho po měsicí,v němŽ byl odběr povrchové vody uskutečněn.

6. l'Íajetkové sankce '

6'1 Za každý den prodJ-eni s placením částky za odběr povrchové vody,faktuře dodavateIe, zap1ati odběrate]- pod1e ustanoveni s 1o1, odst. 1vodniho zákona .irok z prodlení ve výši 1.O promile dluŽné částky.

* s101, odst. 4 vodního zákona

6.2 Za kaŽdý den prodleni s
stanovené v bodě 5.4 smlouvy,
5.0 promile z částky rovnajici

'7.I Smfuvní strany potvrzuji, Že nedífnou součásti sm1ouvyprojednané a odsouhlasené podminky dodavatele uvedené v pří1ozá
''odběry povrchové vody _ podminky...

uvedené na
a odst. 6

j sou oboustranně
č. 1 t'éto smJ-ouvy

plněním povinnosti před1oŽit ,,H]-ášení o odběrech..
s j ednáva j i smf uvni strany sm.]-uvni pokutu ve výši

se pJ-atbě za odběry povrchové vody.

6'3 Sjednáním a zaplacenim smluvni pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

7. ostatní ujedrrání

1 '2 Sm]-uvní strany stanovi pro jednáni v rámci této smlouvy své zástupce.Zástupci odpovidaji za předáváni a převzeti ''H]_ášeni o odběrech,, a jsou oprávněnivést s druhou sm'Iuvní stranou jednáni, týkajici se podminek uvedených v přiloze č.l, předmětu a ]_hůt p1něni i placeni.

1.2.I Zástupcem dodavatele je stanoven

-

pracoviště:
tel-efon:
e-mai.L:

řediteI sekce ekonomické
generá1ní ředite]_s vl_ Ho]ečkova 8 L50 2Ą Praha 5

-

a

--pracoviště:
telefon:
fax:
e-mail:

telefon:
e-mai.I:

1.2.2 Zástupcem odběrate]-e je stanoven

-

pracoviště: vÚKoZ Průhonice

- referent obchodniho oddělení
gener Vlr

IE

_ pro hlášení odběrů
Holečkova 8, I50 24 Praha 5

2015 81 002 1 strana: 4/5



1.3 Smfuvní strany si neprodleně sdě1í změny identifikačnich údajů uvedených
v čI. 7, č1. 3 a čf. 7 smlouvy.

8. 1 Sm]-ouva může být měněna
stranami.

8. Závěreěná ustanovení

pouze pisemnými dodatky podepsanými oběma smluvnimi

8.2 Smlouva je ukončena dnem, kdy zaníklo podle ustanoveni S 12 nebo ustanoveni
s 13 vodniho zákona povolení k odběru povrchové ,vody. Sm]_ouva LéŽ končí dnem
3I.12. ka]-endářniho roku, jest1iŽe do 3L.72. ka1endářního roku odběrate]- písemně
oznámí dodavateIi, že v následujícinr ka]endářnim roce nebude odebírat povrchovou
vodu.

8.3 Sm.l-ouva
vyhotovena ve
odběrate1.

nabývá platnosti dnem jejího
čtyřech stejnopisech, z nlcŁlž

podpisu oběma sm]-uvnimi stranami. Je
dva stejnopisy obdrŽí dodavatef a dva

8.4 Dnem zahájeni plnění dle bodu
o podmínkách odběru povrchové vody a
včetně všech jejich dodatků.

4.I této sm]ouvy
plateb za tento

pozbývá platnost Sm]-ouva
odběr ze dne 22.1-L.2004,

8.5 Nedílnou souěásti sm1ouvy je PřiJ-oha č. 1: odběry povrchové vody podmínky

8.6 Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byta uzavřena na základě
vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumite1ně. niko]_iv v tísni nebo za
nápadně nevýhodných podmínek, že je projevem jejich pravé a svobodné vů1e, a na
důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 25 -11- 201t v ......!..9.. ji,...201&,,.

dodavatel-: odběrate1:

Vltawy, tní podnik va
pro krajinu a okrasné
zahradníctví, v.i.i

RNDr. Petr Kubala
generální ředite]_

l. zástupce generálního tele

Doc. RNDr. Tvan Suchara, CSc
ředite]
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obchodní podmínĘ _ odběry povrchové vody

Povodí Vltavy, státní podnik

trClvElEri-vLTÄ\łY

PříIoha ě. 1 ke smlouvě ě. 206I/zo14-SMLlo
obchodni podminky odběry povrchové vod'y

1. Povodi Vltavy, státní podnik, jako správce významných a určených
drobných vodních toků v diIčím povodí Horní Vltavy, v dilčím povodí
Berounky, v dí1čim povodi Do']-ní Vltavy a v dilčim povodi ostatnich přítoků
Dunaje (dále jen ,,dodavatel"), umoŽní odběry povrchové vody oprávněnému
odebirajicimu povrchovou vodu z vodniho toku, tj. fyzické nébo právnické
osobě' která má platné povo1ení k nakládáni s vodami podle ustanoveni S 8odst. ]" zákona č. 25Ą/200I Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) r V€ zněni pozdějšich předpisů, nebo podIe předchozích právníchpředpisů (dá]_e jen ,,odběrate]") k odběru povrchové vody z konkrétního
vodniho toku nebo ostatnich povrchových vod a v daném místě.

2. Úeety uŽiti povrchové vody, pokud tak neplyne přimo z vodoprávniho
(vodohospodářského) povo1eni, budou upřesněny ve sm'Iouvě pro následujicí
kateqorj-e:

průtočné chlazení parni turbíny,
zemědě]-ské závLahy,
zatápění umělých proh1ubni terénu (zbytkových jam po těŽbě nerostů)
v připadech vyŽadujicích čerpání vody nebo převáděni vody,
ostatní odběry.

1-3. Za m' odebrané povrchové vody zap1ati odběratel cenu stanovenou
dodavatelem pod1e ustanoveni S 101 odst. 2 vodniho zákona, v souladu
s ustanovením S 6 odst.1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Tuto cenu sdě]-i
dodavate] odběrate]_i nejpozději do 31.10. kaŽdého ka]-endářniho roku pro
následujici ka]-endářní rok. odběrate] bude platit za skutečně odebräné
mnoŽství povrchové vody v ka]-endářním roce' sníŽené o množstvi povrchové
vody, za které se platba pod1e ustanovení.s 101 vodniho zákona neplatí.

4 . Kritériem pro výši platby za odběr povrchové vody j e úče']- užití
a mnoŽství skutečně odebrané povrchové vody v kalendářnim roce.

Ä*y--

a

a

5. Vzhledem k tomu,
dodavate]_ neodpovidá za
v aktuá]-ním čase.

že vodní zdroj povrchové vody je přírodní
jakost ani mnoŽstvi povrchové vody v místě

zdro),
odběru

6. Přerušení odběru povrchové vođy

6.1 Dodavatel neodpovidá za omezenĹ nebo přerušení (dá1e jen ,,přerušení,,)
moŽnosti odběru povrchové vody:

a) při opravách a revizich, prováděných na vlastních vodních dílech
na vodním toku souvisejících s odběrem,



obchodní podmínky _ odběry povrchové vody

b) pří Žive1ných pohromách nebo mimořádných
(povodně, sucha, eko1ogické havárie apod.j,

situacích na vodním toku

vodnich dě]- souvisejících s odběrem, které je třebac) při poruchách
řešit neprod1eně,

o.z

1A

d) při prováděni změn nebo
přislušn1ým správním orgánem

odstraňováni v1astních staveb, povolených

Lhůty a doplňuj ici podmínky přerušení odběru' povrchové vody

a) v případech uvedených v bodu 6.7 písm. a) a bodu 6.1 pism. d)oznámi dodavate1 odběrateli tuto skutečňost odběrate]-i 30 dni předem,

b) v připadech uvedených V bodu 6.1 pism. b) a bodu. 6.1 pism. c)oznámí dodavate]- 
- 
odběratefi přerušeni odběru povrchové vooy do 48hodin po nah1ášeni nebo zjištění skutečnosti.

Přerušeni odběru povrchové vody je nutné, je-1i vydánodběru vydaný povodňovým orgánem, vodoprávnim úřademinspekcí Životního prostředí, připadně orgánem krizového

zákaz j ej iho
nebo Českou

Ťizeni.

přerušenim
z důvodu

eko1ogické

svoj e
k němu

6.3 Dodavatel neodpovídá za škody, které vzniknou odběrateliodběru povrchové vody anj_ za škođy, které odběrateli vzniknouŽive1ných pohrom nebo mimořádných situaci (povodně, sucha,havárie apod.) a v době přerušeni odběrů pod1e noou o.r.

7 ' Stanovení a měření nnožství odebrané povrchové vody z vodního toku:
1 '7 Způsob a četnost měřeni mnoŽstvi odebírané povrchové vody provádiodběrate] podle ustanoveni S 10 vodního zákona a d]e vyhtášky č. 2O/2OO2Sb', o způsobu a četnosti měřeni mnoŽství vody, ve_ znění pozdějšíchpředpisů, a souvisejicich předpĺsů.

1 '2 Předpokládané ročni mnoŽstvi odebrané povrchové vody z vodního tokupro uzavření smlouvy odvodí odběrate]_ z parámetrů instalovaného výrobnihozaŤizeni (techno1ogie) a předpok]-ádaného oĹ1.*u výroby (užiti).
1 '3 Systémové opatření, směřujicí k úspoře povrchové vody, které má zanás1edek výraznou změnu předpokládaného ročnlho množství a přÍpadně izrušení odběru z jiných důvodů, oznámí odběrate1 bezodk1adně, nejpozději 30dní předem pisemně. obnovení odběru povrchové vody odběratefem oznámiodběrate]_ dodavate]-i nejpozději 14 dní předem.
Převedení odběru nebo povinnosti p1atit za odběry na jinou právnickou čifyzickou osobu, sděIí odběratel dođavateli nejméně_30 dni předäm.Tyto nové skutečnosti budou řešeny v nové sm]-ouvě o podmínkách odběrupovrchové vody a platbě za tento odběr.

Měřeni odběru
a) měření (zjišťování) skutečně
provádi průběžně odběrate1 svým
způsobem,

odebraného mnoŽství povrchové vody
měřicim zatizenim, nebo dohodnut1ým

b) o měřeni a výs1edcích zj ĺštění j e odběratel povínen véstpravidelné a pravdivé záznamy a tyto předávat dodavate]-iv dohodnutých termínech,

c) odběrate"I je povinen dbát na řádný a trvalý chod měříciho zaŤizenia bez zbytečného odk]-adu ohlásit dodávate]-i jeho závad,y,

d) dodavate]_ vody má právo po dohodě s odběratelem umistitměřicí zařizeni u odběratele a odběratel je povinen umožnit mupřistup,

2
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e) odběrate1 je povinen umoŽnit dodavate1i kontro]_u množstvi
odebírané povrchové vody pomocí svých měřicich zaŤizeni, nahlédnutim
do záznamů o odběru povrchové vody a její spotřebě apod. odběratel je
také povinen poskytnout dodavate1i provozní doklady nebo dokumentaci
(výkazy o spotřebě e]-ektrické energie a pohonných hmot pro čerpadla,
o spotřebě páry, době provozu čerpade1 apod. ), kĹeré sóuvisis odběrem a spotřebou povrchové vody, jakož i umožnit mu ověřeni
mnoŽstvi odběru povrchové vody provozní zkouškou,

f) tam, kde neni insta]ováno měřici zaŕizeni, se mnoŽstvi zjišťuje
nepřimým odvozeným způsobem na zákfadě' vyhlášky č. 20/2OO2 sb.(výpočtem pod1e hodj_n provozu čerpad]a, odvozeníń podle prokázané
spotřeby eIektrické energie, PárY, potřeby vody na jednotĚu výroby
apod. ) .

Lhůty a podklady pro zúětování odběru povrchové vody

a) zúčtovacim obdobím (di]čiĺn plněnim) je ka]_endářně vymezený čas,
určený smlouvou,

b) není-1i sm.louvou stanoveno jinak, je zúčtovacim obdobim kafendářníměsic. Při úpravě se přihlédne ke kategorii odběru, ročnimu množstvia ke způsobu zjišťování skuteČně odebraného množstvi povrchové vody.

8.1

8.2 Vyúčtováni provede dodavatel na zák]_adě h]-ášeni o odběrech
vody připadajících na obdobi hlášeni podle článku 5 sm1ouvy.

povrchové

8.3 H1ášeni skutečně odebraného mnoŽstvi povrchové vody odběrate]-emz vodniho toku nebo ostatních povrchových vod, v souladu s uśta.'or'enim S 9vyhlášky č. 20/2002 sb. :

a) zpracovává na základě svých záznamů' (viz bod 7 těchto podminek)
odběrate]. Zasilá e dodavatefi vžd semnou formou Stej nouplatnost má předáni h1 pomoci zaŤizen 1kového přenosu dat(fax), prostřednictvim vyplněného internetového formu]_áře neboefektronickou poštou (e-maíf),

b) obsahuje násfedujíci údaje: identífikacj_
čislo odběru, zúčtovaci obdobi, úče1, pro
odebrána, odebrané mnoŽství povrchové vody,
hlášeni sestavi]-, jeho podpis, datum,

odběrate1e, identifikačni
něj Ž by1a povrchová voda

jméno pracovnika, který

c) musi být doručeno dodavateli nejpozději pátý pracovni den
měsíce, násleEujĺcírro po zúčtovacím boo"ní, 

-d) jako náhradni způsob může být ve výjimečných připadech
v tomto termínu telefonické spojeni s tim, Že dodatečně budepovinnost určená v bodu 8'3 pism. a),

prvniho

pouŽito
nap1něna

e) zasilá se na adresu (pracoviště, zaměstnance), kterou
telefonické spojení určí dodavate]- ve sm]-ouvě.

stejně jako

Množstvi, určené na zák]-adě kontro]-niho měření a zjištěni, majívyúčtováni závaznou platnost bez oh.]_edu na údaje, uvedená v h]_ášení.
při

8.4 Pokud pro potřebu h]-ášení neni možné zjistit skutečně odebrané nebospotřebované množství povrchové vody z vodniho toku nebo ostatnichpovrchových vod (pro poruchu měřícího zaŤizeni, které netrvá dé]-e nežzúčtovaci období), vypočitá se toto mnoŽstvi pod1e odběru, resp. spotřebypovrchové vody z vodniho toku nebo ostatnich povrchových vod v prĺurizn8
stejném období předcházejícího roku nebo doš1o-li ke zńěně mnoŽství odběrupod1e podminek podobného období stejného roku. U nového odběrate]-e nebo při
odběru ostatnich povrchových vod se v tomto případě způsob určeni množstvi
dohodne te1efonicky a potvrdi pomoci zaŕizeni dá1kového přenosu dat (fax)
nebo e1ektronické pošty (e-ĺrai1) .
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B . 5 Není-1i ve sm]-ouvě s j ednáno j inak, pJ_ati, že úhrada částky za odběrpovrchové vody. z vodniho toku nebo óstatniäň_|o,r..ł.o.rých vod bude provedenaodběratelem nejpozději v den splatnosti urreaeiám na faktuře dodavate]-e. Prozamezeni pochybnosti o doručění daňovéh"_-J"ři.a" zasi]-aného dodavaŁe]_emodběrateli pravide]ně měsíčně se sjednáva, le odběratel případné jehonedoručeni oznámí pisemně dodavate]_i 
"ujp""ae;ĺ do 20, kalendářního dneměsice následujiciho po měsíci, v němŽ byi'"$Ě; povrchové vody uskutečněn.Nestane-li se tak-, je faktura povaŽován"_ 

'. áo.rr8e.o,r, a to tŕetí pracovniden po jejím odestáni dodavate1lm.

V Praze dne 25 -11- 20U,

doda atef

Pov VJ-tavy, státni podnik

RNDr. Petr Kubala
generálni ředite1

Ing. Tomáš Nlatějka
1. zástupce generálního řęditele

tel
Výzkumný ústav Silva Taroucy

pro krajinu a okrasné
zahradnicví, v.i.i.

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
ředite1
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