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TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský
zákoník"),

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

český hydrometeorologický ústav

se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4
IČO: 00020699

bankovní spojení: Česká národní banka

čísĺq účtu: 54132041/0710
jednající: Mgr. Mark Rieder, ředitel

DÁLE JEN ,,ČHMÚ" či ,,Kupujicŕ'

NA STRANĚ JEDNÉ,

A

STRATOS AUTO, spol. S r. O.

se sídlem:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná/ý:

jednající:

Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

62028367

CZ62028367 (je plátcem DPH)

UNICREDIT BANK Czech Republic

71976019/2700

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 6989

Martin Strakoš, jednatel

dále JEN ,,prodávajícŕ'

NA STRANĚ DRUHÉ,

KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"

NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".

Stránka 2 z 11



1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajíchn a Kupujichn na základě výsledků zadávacího
řízeni za účelem realizace Části 2 veřejné zakázky s názvem ,,Nákup dodávkových
automobilů pro RO MŽP 2019", vedené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním

číslem: Z2019-023218, , v Národním elektronickém nástroji NEN pod systémovým číslem:

N006/19N00017575 (dále jen ,,Veřejná zakázka"), neboť' nabídka prodávajícího byla
vyhodnocena jako nejvhodnější. Veřejnou zakázku realizoval jménem a na účet Kupujiciho
jako pověřujÍcÍho zadavatele centrální zadavatel Česká republika - Ministerstvo životního

prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 (dále též ,,Centrálni

zadavatel"), v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o centralizovaném

zadávání.

1.2. Předmětem této Smlouvy je povinnost ProdávajÍcÍho dodat Kupujicimu 1 kus dodávkového
velkoprostorového automobilu, kategorie NI, 2/3mistný dle specifikace uvedené v příloze

č. 1 a č. 2 této Smlouvy (dále jen ,,Zboží") za podmínek upravených v zadávacích podmínkách

na veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajickn v rámci zadávacího řIzenI na Veřejnou

zakázku a za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách.

1.3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu cenu za Zboží

ve výši a za podmínek upravených dále v této Smlouvě.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. prodávajÍcÍ je povinen dodat Zboží KupujicImu nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí

účinnosti této Smlouvy.

2.2. Místem plněni je sIdlo KupujícÍho uvedené u identifikace Smluvních stran v úvodu této

Smlouvy), nestanovI-li KupujÍcÍ po dohodě s Prodávajíckn jinak.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní cena za Zboží dle ČI. 1. odst. 1.2. této Smlouvy byla stanovena nabídkou ProdávajÍcÍho

podanou na Veřejnou zakázku a činí 549.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále
jen ,,DPH"). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy

115.290,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 664.290,- KČ (dále jen ,,Cena").

3.2. Cena za Zboží je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady prodávajÍcÍho

včetně všech případných poplatků.

3.3. Cenu zaplatí KupujÍcÍ Prodávajícímu bezhotovostn im převodem na bankovní účet

prodávajÍcÍho uvedený u identifikace Smluvních stran v úvodu této Smlouvy na základě

řádného daňového a účetního dokladu (dále jen ,,faktura") vystaveného Prodávajicľm

pro Kupujicího.
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3.4. Prodávající vystaví KupujÍcÍmu fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem

podepsání protokolu o předání a převzetí Zboží Kupujichn podle ČI. 4. odst. 4.1. této Smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejího doručeni Kupujícímu. Povinnost Kupujícího zaplatit

Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího. KupujÍcÍ neposkytuje zálohy.

Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou

V CZK.

3.5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo,

identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojeni, fakturovanou částku

bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.

3.6. KupujÍcÍ je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat

nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat

vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet

ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Kupujicknu. KupujÍcÍ není v takovém

případě v prodleni.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

4.1. O předáni a převzetí Zboží Kupujichn dle této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný

ProdávajIcim a Kupujickn. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena

i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Zboží včetně způsobu

a terminu jejich řešení. Zboží je řádně předáno až podpisem protokolu bez vad. Kupující

je oprávněn protokol nepodepsat a Zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.

4.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází z prodávajIcího na KupujícÍho okamžikem převzetí Zboží

KupujícM

5. PRÁVA Z VAD, SANKCE

5.1. prodávajÍcÍ se zavazuje poskytnout Kupujíchnu na Zboží nás|edujÍcÍ záruky:

- záruku na věcné a právni vady v délce 2 roky,

- záruku na vady laku v délce 3 roky,

- záruku na neprorezavěni karoserie v délce 12 let,

- záruku na dostupnost originálních dílů a přÍs|ušenstvj po dobu 10 let, a to počínaje
dnem převzetí Zboží Kupujicim.

Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
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5.2. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí Zboží Kupujickn. Záruční doba neběží po dobu,

po kterou KupujÍcÍ nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávajici.

5.3. Lhůta pro vyřizenI uplatněného práva z vad činí 30 dnů ode dne uplatněni práva
z vad Kupujicím.

5.4. KupujÍcÍ má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním
práv z vad.

5.5. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou

nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujíchn nebo nepovolanou osobou,

případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně
Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.

5.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má KupujÍcÍ právo na odstraněni vady

dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějÍcÍho Zboží, na odstranění vady
opravou Zboží, na přiměřenou slevu nebo odstoupeni od této Smlouvy.

5.7. Při nedodrženi doby dodání Zboží je ProdávajÍcÍ povinen uhradit KupujÍcimu smluvní pokutu

ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, bez ohledu na skutečnost, kolik kusů

Zboží je či není již dodáno. Totéž platí při nedodržení termínu řešení vad uvedených
v protokolu dle ČI. 4. odst. 4.1. této Smlouvy.

5.8. V případě porušeni jakýchkoliv dalších závazků ze Smlouvy je ProdávajÍcÍ povinen
Kupujícknu uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý jednotlivý případ takového

porušení.

5.9. V případě zjištění dle ČI. 6. odst. 6.2. této Smlouvy je Prodávající rovněž povinen zaplatit

Kupujícknu smluvní pokutu 50.000,- KČ za každé takové porušeni.

5.10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručeni výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání přIslušné částky na účet KupujÍciho.

5.11. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody
v plné výši.

6.

6.1

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě podstatného porušení této Smlouvy Prodávajľckn může KupujÍcÍ též odstoupit

od této Smlouvy. prodávajÍcÍ a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení Smlouvy bude

považováno zejména:

nemožnost odstranění vady dodaného Zboží, a to ani výměnou za nové Zboží;

prodlení ProdávajÍcÍho s dodáním Zboží o vÍce než 2 týdny;

jestliže prodávajicj ujistil KupujicÍho, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti

Kupujíckn výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
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6.2

6.3

6,4

6.5

Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávajícŕ

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chováni

nebo jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízeni nebo při provádění Smlouvy; nebo

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivněni zadávacího řízení nebo

provádění Smlouvy ke škodě KupujÍcího, včetně užiti podvodných praktik k potlačeni

a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:

- je Kupující v prodlení s úhradou faktury ProdávajÍcÍho za dodané Zboží déle
než 2 měsíce ode dne jejího doručeni Kupujícknu, a zároveň

byl KupujÍcÍ na její neuhrazení písemně Prodávajíckn upozorněn spolu s možným
důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozorněni ji KupujÍcÍ do 1 týdne

neuhradil.

Odstoupeni od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek
založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupeni nastávají okamžikem doručeni

odstoupeni od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody

vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku
z prodlení, ani ujednáni o způsobu řešení sporů a volbě práva.

V případě odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s plněním

Smlouvy obdržely.

7. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

7.1

7.2

7.3

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyp|ývajÍcÍ se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem

a předpisy souvisejíckni.

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory

nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy
České republiky.

prodávajíci se zavazuje k poskytnuti veškeré součinnosti nutné ke splněni povinností
Kupujícího či Centrálního zadavatele vyp|ývajĹcÍch ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejicich právních předpisů.

ProdávajÍcÍ je dále povinen umožnit kontrolu v místě plněni i kontrolu všech dokladů

souvisejících z realizací Veřejné zakázky a plněni této Smlouvy, a to zejména v souladu

se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

prodávajÍcÍ bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Smlouvy včetně cenových
údajů a příloh v souladu s přIslušnými právními předpisy, a to zejména v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
čIslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplněni

neprovedeným písemnou formou se nepřihhži.

V případě, že některé ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,

neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají

ostatní ustanoveni této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanoveni

nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá,

že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji
bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanoveni této Smlouvy

ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanoveni původnímu
a této Smlouvě jako celku.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti v souvislosti s právy

a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují

uplatněni ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah

založený touto Smlouvou.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, resp. dnem

podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému

Registr smluv (dále jen ,,ISRS") dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejněni
Smlouvy v ISRS provede Centrální zadavatel.

Tato Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží

ProdávajÍcÍ a po 1 vyhotoveni obdrží KupujÍcÍ.

7.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přIlohy:

a)

b)

Příloha č. 1 - technické podmínky;

Příloha č. 2 - podrobná specifikace a parametry Zboží.
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Smluvní strany prohlašuji, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem

souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍ

V ,dne V Hradci Králové, dn, 31. to ·2oq

český hydrometeorologický ústav

Mgr. Mark Rieder
ředitel

STRAT S T spol. S r. O.

Marti OS

jednatel ,
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Příloha č. 1

Technické podmínky

Automobily m uší splňovat nás|edujÍcÍ minimální technické parametry, požadavky na výbavu
a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu s vyhláškou č. 341/2014

Sb., o schvalováni technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Automobily musí být nové z produkce aktuá|ního roku, resort MŽP musí být jejich prvním uživatelem.

Na automobilech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Požadované automobily musí

být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

a zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištěni odpovědnosti z provozu vozidla a o změně některých

souvisejÍcÍch zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat

podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Technické podmínky této Přílohy č. 7 musí být všechny splněny, maximálně mohou být překročeny

ve prospěch Zadavatele. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být doplněny o další

vhodné nabízené vybavení či podmínky, ty však musí být zahrnuty do nabídkové ceny přIslušného

automobilu, stejně jako požadované vybaveni.
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Dodávkový velkoprostorový automobil, kategorie NI, 2/3místný

· Motor o výkonu minimálně 90 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic sp|ňujÍcÍ emisní
normu Euro 6).

· Karoserie velkoprostorová, skříňová, 2-3místná, z boku alespoň jedny posuvné dveře, zadní
dveře dvoukřidké, příčka oddě|ujÍcÍ kabinu a nákladní prostor.

· Minimálni délka ložné plochy 3 100 mm, velikost nák|adnÍho prostoru 10 m'.

· Maximálni výška automobilu 2 600 mm.

· Maximální délka automobilu 5 500 mm.

· Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty l 100 km.

· Airbag řidiče a spolujezdce.

· výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

· Rádio optimálně originálni, integrované v palubní desce, HF - bluetooth, handsfree
jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem), s možností

USB nebo ŠD karty.

· Mechanická nebo automatická klimatizace.

· Centrální zamykáni s dálkovým ovládáním.

· Elektrické stahováni oken předních dveří.

· Denni svícení.

· Přední mlhové světlomety.

· Gumové koberce. optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru.

· Pneumatiky - na automobilu namontované dle ročního období v okamžiku předání
automobilu, dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 6 měsíců v momentu převzetí

automobilu, součásti dodávky i kola pro opačné období, zimní pneu na discích pro daný
typ automobilu, bezpečnostní šrouby v případě, že je automobil vybavený pneu na litých
discích, sada disků zvlášť' na letní a zimní období, tj. 2 sady disků, rezervní kolo, zvedák,

klíč na kola.

· Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhe|njk, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

· Barva karoserie (povrchové lakovánI): viz tabulka; požadované barevné provedení
automobilů není specifikováno dle konkrétního vzorníku barev.

RESORTNÍ ORGANIZACE Počet kusů Barva

český hydrometeorologický ústav 1 bílá

CELKEM 1
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Příloha č. 2
Podrobná specifikace a parametry Zboží

Typová řada:

Celková hmotnost: [kg]

Užitečná hmotnost: [kg]

Rozvor: [mm]

FIAT DUCATO 140k 33 L2H2
Dodávka E6

3300

1300*

4035

Barva: bílá

Objem motoru: [ccm]

výkon motoru: [kWl HP]

Převodovka:

2287

100/140 EURO 6

6-ti stupňová manuálni

Rozměry ložného prostoru: [mm] d3120xš1870xv1932*

*Uvedené hmotnosti a rozměiy se mohou |iš|t v závislosti na konstrukci a výbavě jednotlivých modelů.

Výbava:

· Centrální zamykáni s dálkovým ovládáním, Kontrolka l snímač hladiny oleje, Elektricky
ovládaná, vyhřívaná (odmlžovaci) zpětná zrcátka, Příprava pro autorádio včetně
reproduktoru, Plechová prepážka oddělujici nákladový prostor, Dvoumístná lavice v kabině
řidiče s tříbodovými pásy, esč + asr " EBD " LAC (adaptivní kontrola nákladu) " HBA
(hydraulický brzdový asistent) " systém kontroly proti převráceni " Hill Holder, Postranní
výstražná (oranžová) světla, Airbag řidiče a spolujezdce, Zadní plechové dveře, Světla pro
denní svícení, Tkaninové potahy, Naviják rezervního kola, Ozdobná mřížka chladiče,
Vyhřívané odvětrávání klikové skříně Airbag řidiče a spolujezdce, výškově nastavitelné
sedadlo řidiče, Rádio originální, integrované v palubní desce, HF - bluetooth, handsfree,

USB.

· Mechanická klimatizace.

· Centrální zamykáni s dálkovým ovládáním.

· Elektrické stahováni oken předních dveří

· Denni svícení.
· Přední mlhové světlomety.

· Gumové koberce, optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru
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· Pneumatiky - na automobilu namontované dle ročního období v okamžiku předání
automobilu, dodávané pneumatiky ne než 6 měsíců v momentu převzetí automobilu

součásti dodávky i kola pro opačné období zimní pneu. na discích pro daný typ

automobilu sada disku zvlášť' na letní a zimní období. tj 2 sady disku rezervní kolo

zvedák. klič na kola

· Povinná výbava (autolékármčka. výstražný trojúhelník bezpečnostní vesta tažné lano
náhradní žárovky).

· Barva karoserie bílá

DODÁVKY - R.OZ'.,iOP, L2 3450 MM
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Rozměry (mm)
Razmi

délka
ř'jtäX

AozcPc:-d 'cd ,/!~:
Aozchcxi kul

h Max výška íbez zaEéže"
přwis

Zadm převts
Zadní dveřé

Šířka

V";ska
Boční dveře

Š:rkz

""ygka
Nakjadový prostor

Max. délka
Nix. šířka
Šířka metl

Mw vyškz
M "\/ňlä zacjni
'l SÉľ\řU

· - Dodávka 3000 kg ' ' Dodáv Fä' Dodavka 3500 kg -- ·· · ·
Standardní Hl Vysoká H2 Standardní Hl VysQká H2 t Standardm Hl Yysoka H2

3450 "EG ?450 3-EC " · l 3.n'o 21,':"-
5413 3-F13 I '"4!3
2050 ' : , 2(Iä(j 2ů5(j 2(150 2050 , ä)5Cl
'Bit) : 1ä10 iä1(j 1810 1310 . 1811)
11.30 . . . 1790 . . 1/9G 1790 1790 : 1"90
225'1 . 2524 2254 2524 2?54 - 752·1
948 948 948 948 948" E!48 ,

· (1015 11)15 10g mži 1015 ují:' i

11362 15ä2 15ci2 1562 1502 . 15Ôí? j
152(1 · ?791) 1520 17í3Q 1520 - 1790 l

' ' " " ' l1250 12:ň) 125U 1250 12:Al 128) Ĺ
1485 ' 1755 175ä 1"65

ď

,3120 312(1 312(1 3120 .31?2
1870 1370 1870 ' iď7C 187..'
1422 1422 1'122 1422 14z? 1.i22
1Zi62 1932 11362 1L'32 1áÔ2

535 53:j 535 5:?5
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