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Číslo smlouvy: SML-2020-10347 
Č.j.: 48892/2020/KS/KRa 

Jednoznačný ìdentifikátor VZ: P20V00181539 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

. pozdëj Ších předpisů (dále j en assmlouva"), mezi smluvními süanami: 

CZ 00231355 registrovaný dle § 94 

Městská část Praha 15, 
se sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 
zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15 
ìčoz 00231355, 
DIČ: zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, 
ve něm' pozdějších předpisu 
bankovní spoj ní 
číslo účtu: 
(dále jen "objednatel") 

I 

a 

t íku d I 

SAMAB PRESS GROUP, a.s. 
se sídlem: Cyrilská 357/14, 602 00 Bino 
zastoupená: Martinem Bradávkou, MBA, předsedou představenstva 
a Ing. Pavlem Bradávkou, místopředsedou představenstva 
IČO: 25524291 
DIČ: CZ25524291 registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů . 

zapsaná v ob chddním ' 

bankovní spoj ení : 
číslo účtu: 
(dále jen "zhotovitel") 

ve enem u Krajského soudu V Bmë, oddíl: B, číslo vložky: 2579 re S 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla, 
kterým se rozumí plnění části B veřejné zakázky S názvem HČást B - Zabezpečení 
tiskařských služeb a distribuce časopisu I-Ilasatel" V souladu S rozhodnutím O výběru 
nejvhodnější nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení a usnesením RMČ Praha 
15 Č. R ııı 885 ze dne 21. 10. 2020 za podmínek sjednaných této smlouvě a dalších 
dokumentech, na které tato smlouva odkazuj e. 

in 
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2. Speoìfikaoe díla: 

a) Zhotovení tisku časopisu Hlasatel V následující speoifikaoí, jakosti a kvalitě: 
Rotační časopisecký tisk 
Formát: A4 
Papír blok: LWC 60 g oboustranně balený 
Papír obálka: LWC 60 g oboustranně balený 
Vazba: V1 
Počet stran 32 včetně obálky 
Počet výtisků V 1 vydání: 18.000 ks 
Počet vydání: 33 (1 lx  ročně, I číslo červenec srpen) 
Barevnostz 4/4 CMYK 

b) Zaj ištění distribuce časopisu Hlasatel do poštovních schránek obyvatel MČ Praha 15 (seznam ulc  
předá obj ednatel zhotoviteli při uzavření smlouvy a obj ednatel je odpovědný za jeho alduální 
podobu) a do sídla zadavatele, tj. budovy Úřadu městské části Praha 15 (v počtu 18.000 ks na l 
ˇvydáııí, 17.300 ks do poštovních schránek a 700 ks přímo obj ednateli), celkový počet distribuce je 
33 vydání. 

3. Zhotovitel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele poskytovat část plnění, a to 
konkrétně tisk časopisu. 

H. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel bude provádět tisk časopisu Hlasatel pravidelně mësíčnëod 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2023, vyjma července (v srpnu časopis nevychází) každého kalendářního rolo, vždy 
k poslednímu dni kalendářııílıo měsíce," V případě, že tento den bude dnem praeoìmího 
volna, pracovního klidu či státem uznaným svátkem, bude tímto dnem 1. pracovní den 
následující po takovém posledním dni příslušného kalendářního měsíce. 

2. Zhotovitel bude provádět distribuci časopisu Hlas tel od 1. 2. 2021 do 31 . 1. 2024 pravidelně 
měsíčně, vyjma srpna každého kalendářního roku, vždy nejpozději do 7. dne V měsíci, na 
který bude čas opis Hlas tel distribuován (tzn. veškeré výtisky musí být nejpozději do tohoto 
dne donıěeny). V případě, že tento den bude dnem pracovního volna, pracovního klidu Bi 
státem uznaným svátkern, bude tímto dnem 1. pracovní den násIed"ující po 7. dni V měsíci. 

III. 
Cena za plnění 

I. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena V souladu S rozhodnutím o výbënı 
nejvhodnější nabídky takto: 

a) Cena za tisk 1 ks časopisu V Kč (bez DPH) 
sazba DPH 21 % a její výše V Kč 
cena za tisk 1 ks časopisu V Kč (včetně DPH) 

2,7200 Kč 
0,5712 Kč 
3,2912 Kč 

b) Cena za, tisk 18.000 výtisků časopisu V Kč 
(bez DPH) tj. 1 vydání časopisu 
sazba DPH 21 % ajejí výše v Kč 

48 960,00 Kč 
10"281,60 Kč 
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cena za tisk 18.000 výtisků časopisu V Kč 
(včetně DPH) tj. 1 vydání časopisu 59 241,60 Kč 

o) Celková cena za tisk časopisu 
(bez DPH)/33 vydání, tj. 594 000 ks výtiskfı 
sazba DPH 21 % a její výše 
Celková cena za tisk časopisu 
(včetně DPH)/33 vydání, tj. 594 000 ks výtisků 

I 615 680,00 Kč 
339 292,80 Kč 

1 954 972,80 Kč 

d) Cena za distribuci 1 ks výtisku časopisu (bez DPH) 
sazba DPH 21 % její výše 
cena za distribuci 1 ks výtisku časopisu (včetně DPH) 

0,6200 Kč 
0,1302 Kč 
0,7502 Kč 

e) Cena za distribuci 18.000 výtisků časopisu 
(bez DPH) tj. 1 vydám' časopisu . 

sazba DPH 21 % a její výše 
cena za distribuci 18.000 výtisků časopisu 
(včetně DPH) tj. 1 vydání časopisu 

11 160,00 Kč 
2 343,60 Kč 

13 503,60 Kč 

Í) Celková cena za distribuci časopisu 
(bez DPH)/33 vydání, tj. 594 00 ks výtisků 
sazba DPH 21 % a její výše 
Celková cena za distribuci časopisu 
(včetně DPH)/33 vydání, tj. 594 000 ks vytisků 

368 280,00 Kč 
77 338,80Kč 

445 618,80 Kč 

Celková cena za tisk a distribuci časopisu (bez DPH) 
Sazba DPH 21 % a její výše V Kč 
Celková nabídková cena za tisk a distribuci včetně DPH 
(součet cen pod body o) + Í)) 

1 983 960,00 Kč 
416 631,60 Kč 

2 400 591,60 Kč 

Cena je sj ednána jako maximální a může být překročena j en na základě zákonné změny DPH a. 
V souladu S čl. VI. této smlouvy (vyhrazená změna závazku). Cena bude falçturována na záldadë 
skutečně poskytnutého plnění. ı 

2. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spoj ené S předmětem plnění a jeho 
dodáním (tj. např. náklady na balné, manipulaci, dopravné, atd.). 

3. Úhrada za poskytnuté plnění bude prováděna formou bezlıotovostzního platebního styku na 
základě faktury. Dnem zdanitelného plnění ja den předání výtisku časopisu pro příslušný 
kalendářní měsíc. 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového doldadu ve smyslu zákona 
č. 235/2 D 

obsahovat protokol O předání a převzetí výtisků časopisu distributorovi casopisu, jinak ji 
obj ednatel bude považovat za neoprávněnou. V případě, že faktura nebude vystavena 
oprávněně, má obj ednatel povinnost vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručenim opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdëj Ších předpisu, a musí jako přílohu 

5. Zhotovitel je povinen falšıUıru doručit na adresu obj ednatelez MC Praha 15, Boloňský 478/1, 
109 00 Praha 10. 

m 
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6. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů, přičemž za den úhrady se považuje den, kdy byla 
částka odepsána Z účtu obj ednatele. 

7. Obj jednatel se zhotovitelem výslovně sj ednávají, že zálohy na plnění nebudou poskytovány. 

IV. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle ěl . 
sj ednaném počtu, kvalitě a jakosti plnění. 

I. odst. 2 této smlouvy řádně, včas, ve 

2. Zhotovitel je oprávněn provádět část plnění, a to distribuci časopisu Hlasatel, 
prostřednictvím poddodavatele. Za řádné plnění tj . dle specifikace uvedené V přílohách této 
smlouvy e veškeré případné způsobené škody však odpovídá, jako by plnění provedl sám. 
Zhotovitel se zavazuje využít k části plnění poddodavatele jen v rozsahu dle přílohy č. 1. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit nepoškození distribuovaného tisku. Pokud počet vadných 
výtisků nepřesáhne rozsahem 1.00 ks, bude O tuto část plnění ponížena fakturace zhotovitele, 
pokud však tento rozsah bude vyšší než 100 ks, je zhotovitel povinen poskytnout náhradní 
plnění do 3 kalendářních dnů. 

4. Zhotovitel je povinen řádně a včas provádět fakturaci za poskytnuté faktické plnění. 

5. Zhotovitel j e při poskytování plnění dle této smlouvy povinen chránit dobré jméno 
obj ednatele a chránit a šetřit majetek obj ednatele i občanů městské části Praha 15, S nimiž 
V rámci plnění přichází do styku. . 

6. Zhotovitel si zabezpečuje přístup k domovním sclıránlçáın sám, po dohodě S vlastníky 
nemovitostí. Za doručení není možné vnímat např. umístění určitého počtu výtisků ve 
společných prostorách domu atd., za doručení je považováno umístění časopisu pñıno a 
výlučně do poštovní schránky. 

v. 
Práva a poyinııostì objednatele 

1. Obj ednatel j e povinen zhotoviteli, pro řádné plnění dle této smlouvy, zajistit předání 
podldadů (tj. graficky zpracovaný časopis V digitální podobě ve formátu pdf.), nejpozději 
do 24. dne příslušného kalendářního měsíce, V příp a d ,  že tento den bude dnem pracovního 
klidu, pracovního volna či státním svátkern, pak do nejbližšího předcházejícího pracovního 
dne V daném měsíci. V případě prodlení S předáním podkladů pro tisk, nese obj ednatel 
zvýšené náklady na zhotovení předmětu plnění, které zhotovitel vyčíslí jako náhradu 
škody. . 

2. Obj jednatel je povinen řádně a včas hradit fakturovanou cenu za poskytnuté plnění. 

3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost a řádně poskytovat 
zhotoviteli veškeré informace mající vliv na plnění dle této smlouvy. 

4 "hn 



-ı8" 
'I 

.l 
J* 

.nf 

r 

.‹ 
lI VI.- 

Změny rozsahu předmětu plnění (vyhrazená změna závazku) a jejich ocenění 

1. Objednatel je kdykoliv V průběhu účinnosti této smlouvy oprávněn zhotoviteli stanovit 
V případě zvýšeného zájmu O časopis I-Ilasatel ze strany obyvatel MČ Praha 15, popř. dalších 
subjektů (např. zvýšení počtu obyvatel v souvislosti S dokončením bytové výstavby apod.), 
zvýšení počtu výtisku v 1 vydání (týka se tisku a následné distribuce časopisu), přičemž 
celkový počet navýšení v souhrnu nesmí přesáhnout 1 800 výtisků v 1 vydání časopisu. 

2. Obj ednatel je oprávněn za účelem změny uvedené V odst. 1 tohoto ělárılšıı dát zhotoviteli 
písemný pokyn k provedení, a zhotovitel je povinen tento pokyn akceptovat. Změna 
rozsahu předmětu plnění bude předem odsouhlasena oběma smluvními stranami formou 
písemného dodatku If; této smlouvě, a to na základě výše uvedeného písemného pokynu 
objednatele. 

3. V případě vyhrazené změny závazku spočívající V navýšení počtu výtisku týkající se tisku 
a distribuce časopisu budou použity ceny uvedené ve Smlouvě, cena za plnění se zvýší 
alikvotně V návaznosti na zvýšení počtu výtisků. 

VII. 
Ujednání O smluvních sankcích 

1. V případě, že zhotovitel nebude řádně a/nebo včas poskytovat plnění týkající se tisku 
časopisu Hlasatel dle této smlouvy, je obj ednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % Z ceny plnění za tisk 18.000 ks výtisků (tj. I vydání časopisu) včetně 
DPH za konkrétní kalendářní měsíc, a to za každý započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel V souvislosti S plněním dle této smlouvy pošlçodí dobré jméno 
obj ednatele např. opakovaným vadným plněním (min. 2x za celou dobu realizace díla) a 
V jeho důsledku omezí poskytování infonnací obyvatelům MČ Praha 15 - např. se v tomto 
důsledku nedostanou informace k obyvatelům včas, apod., má povinnost uhradit 
obj ednateli smluvní pokutu ve výší 30.000 Kč za každé takovéto jednání. 

3. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, které mu vniklou V souvislosti S pozdním 
dodáním podkladů pro tisk a zároveň i nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každé jednotlivé pozdní dodání podldadů. 

4. V případě, že zhotovitel nebude včas a řádně dle čl. II. odst. 2 této smlouvy poskytovat 
plnění (za vadné plnění se považuje nedoručení výtisků na požadované adresy), má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5,- Kč za každé jednotlivé nedoručení na 
konkrétní adresu. 

5. V případě, že zhotovitel poškodí při distribucí časopisu Hlasatel distribuované výtisky a 
nebudeflli možné nahradit 'poškozený výtisk, má obj edrıatel právo na smluvní pokutu ve 
výší 0,5 Kč za každé jednotlivé poškození. 

6. Pokud dodavatel V souvislosti S distribucí časopisu Hlasatel poškodí m j  tok MC Praha 15, 
či obyvatel MC Praha 15, má obj ednatel právo na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každé jednotlivé poškození, jako újmu na dobrém jménu obj ednatele. 
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7. Smluvní pokuty se stávají splatnými 14 den ode dne jejich uplatnění tj. doručení vyčíslení 
konečné výše smluvní pokuty druhé smluvní straně. Doručení V tomto případě musí být 
učiněno písemně. 

8. Smluvní pokuty mohou být uplatněny opakovaně i zároveň i V souběhu. 

9. Obj ednatel i zhotovitel nejsou uplatněním smluvních pokut ní ak krácení V nároku na 
náhradu škody a náhradu následné škody. 

10. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude obj ednatel V prodlení S úhradou dlužné 
částky Z vystavené faktury, j e zhotovitel oprávněn účtovat úrok Z prodlení dlužné částky 
ve výši stanovené nařízením vlády Č. 351/2013 Sb., kterým se určuj e výše úroků Z prodlení 
a nákladů spoj ených S uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Ob chodního věstníku, veřej nach rejstříků právní ckých a fyzických osob a evidence 
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdëj Ších předpisů, 
a to za každý den prodlení počínaje 15. dnem po uplynutí doby splatnosti. 

VIII. 
Doba trvání smlouvy a způsoby jejího ukončení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 na tisk časopisu 
Hlasatel a od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2024 na distribuci časopisu Hlasatel. 

2. Tato smlouva může být ukončena takto: 
a) uplynutím doby, na kterou je uzavírána, 
b) výpovědí kterékoliv ze smluvních stran pro neplnění smluvních povinností, 
o) dohodou smluvních stran. 

3. Výpovědí je smlouva ukončena S výpovědní lhůtou 2 měsíců, která počíná běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně doručena. 
V případě hrubého ponıšení této smlouvy může být ukončena S okamžitou účinností tj . 
dnem doručení druhé smluvní straně, při čemž za hrubé porušení této smlouvy se považuje: 

a) na straně zhotovitele poškození dobrého jména MČ Praha 15, opakované vadné 
plnění (za opakované vadné plnění smluvní strany považují 2 vadná plnění 
v průběhu jednoho kalendářního roku - např. nedodání stanoveného počtu, dodání 
po smluvně stanoveném termínu, změněna barevnost, rozpadající se vazba, 
přečíslování stránek, chybné uložení stránek, odlišný typ či gramáž použitého papíru 
oproti požadavku, atd., opakované poškození výtisků či m j  etku MČ Praha 15 a 
obyvatel MČ Praha 15) a nebo neposkytnutí 1 plnění vůbec, 

b) na straně obj ednatele neuhrazení fakturovaného plnění dodavatelem po dobu delší 
60 kalendářních dní ode dne splatnosti řádné faktury. 

4. Výpověď musí být druhé straně doručena vždy písemnou firmou. 
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IX. 
Práva Z vadného plnění 

1. Práva obj ednatelez vadného plnění jsou upravena V § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen aaobčanský zá1<oník") a V § 1921 
a násl. občanského zákonflçu. 

2. Objednatel je povinen předmět plnění bez zbytečného odkladu (po jeho převzetí) 
prohlédnout, a pokud bude mít vady, které jsou zjistitelné již při prohlídce, oznámit je 
písemné zhotoviteli bez zbytečného odldadu. V oznámení va obj ednatel vady popiš a 
uvede, jak se projevují. Dále V reklamaci obj ednatel uvede, jakým způsobem požaduj e 
sj edna nápravu. 

x. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že MČ Praha 15 je V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., O 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdëj Ších předpisů povinna poskytnout 
veškeré informace O tomto smluvním vztahu třetí osobě, která O tyto informace požádá. 

2. Písemııá sdělení V rámci plnění dle této smlouvy budou dle dohody smluvních stran zasílána 
na tyto kontaktní e- maily. 
kontaktní osoba objednatele redaktorka, 
e-mail: 
kontaktní osoba zhotovı.tolez 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí S tim, aby tato smlouva byla uvedena V evidenci smluv 
vedené UMC Praha 15 , která je veřejně přístupná a bude obsahovat údaje O smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení a datum jej ho podpisu. 

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy V registr smluv dle zákona Č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách ıfıčìrıno stí některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdëj Ších předpisů, zajistí 
obj ednatel . 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti 1. 1. 2021, nejdříve však dnem jejího uveřejnění V registru 
smluv dle odst. 2 tohoto článku. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnýıni ustaııoveııími zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

ó. Tato smlouva je vypracovárıa V 6 vyhotoverıích, každá S platností originálu, přičemž 
obj ednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 vyhotovení. 
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7. 

8. 

Smluvní strany prohlašují, že se S obsahem smlouvy řádné seznámily, vyj adřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli a uzavírají ji nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek . 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečností uvedené ve smlouvě nepovažují za 
obchodní taj eıınství ve smyslu ustanovení § 504 zákona .č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, V platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zvedej němí bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. . 

9. Smluvní strany ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, 
V platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subj ektem, a pro tento účel 
si sj ednávající, že obě souhlasí S poskytováním veškerých infonnací obsažených V této 
smlouvě žadatelům. 

10. V souladu S ustanovením § 43 zákona Č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, V platném 
znění, tímto objednatel potvrzuj e, že uzavření této smlouvy schválila Rada Inëstské části 
Praha 15 Č. R - 885 ze dne 21.10.2020. 

Přílohy: 
Č. 1 -- Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění (uveden předmět poddodávky, 
identifikace poddodavatele a celkový podíl plnění Na smlouvě V Kč) 

F' -›1"i- 2020 
VPlaze dne . 2020 V Bme dne /(2. z/4. 2020 

z-1 .al-łıı 

za ìJ"bj-e€łz1=rate1"‹55 
Václav Bílek 

1 . místogtagzostaflìzđiç Praha 15 ı 

za zhotovitele 
Martin Bradávka, NBA 
předseda představenstva 

Ing. Pavel Bradàíçlća 
místopředseda přťiďstavensWa 
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I Cyrilská 357/14, 602 00 BRNO 

TEL. 545 240 237 
www.sanıab.cz 
ICO: 25524291 

Cestra pr.ohlášení - poddodavatelé 

Zadavatel: Městská část Praha 15 
Boloňská 478/1, Praha 10, Horní Měcholupy 

Zakázka : HČást B - Zabezpečení tiskařských služeb a distribuce časopisu 
Hlasatel" 

Obchodní společnost SAMAB PRESS GROUP, As., společnost zapsaná V obchodním rejstříku 
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B, vložka 2579, IC 255 24 291, se sídlem Brno - Trnitá, Cyrilslçá 
357ř14, PSC 602 00, jednající společně svým předsedou představenstva Martinem Bradávkou, MBA a 
ınístopředsedou představenstva Ing. Pavlem Bradávkou ; tímto jako uchazeč ve veřejné za1<ázee 
I)Část B - Zabezpečení tiskařských služeb a distribuce časopisu Hlasatel" výslovně čestně 
prohlašıý e, že dílčí část veřej na zakázky - distribuce bude provedena poddodavatelem 

Česká pošta, s.p. 

Politických vězňů 909/4, Praha 

IČO: 47114983 

Kontaktní osoba: Miroslava Konečná, obchodní manažer, e-mail: lšonecnamniroslava@cpo$t.cz 

Předmět plnění: Zaj ištëní distribuce časopisu Hlasatel do poštovních schránek obyvatel MČ 
Praha 15 a do sídla zadavatele, tj. budovy Úřadu městské části Praha 15 (v počtu 18 000 ks na 
l vydání, 17 300 ks do poštovních schránek a 700 ks přímo objednateli), celkový počet 
distribuce je 33 vydání. 

'Ir 

Celkový podíl plnění na smlouvě v Kč: 368 280, 00 Kč bez DPH (33 vydání) 

Příloha' Výpis ze seznamu I<valifiI<ovaných dodavatelů 

V Brně dne 12. 10. 2020 

Martin 
Bradávka 

š Digitálně podepsal 
iši-=M:I rtln Bradávka 

-' Datum: 2ü2fl.ıD.ız 
Í6:IfiI2 +ů2'0ü' 

Martin Bradávka, MBA 
předseda představenstva 

Ing. 
Pavel 

Digitálně 
I podepsal Ing. 
. : ..Pa1teI Bradavka 

.. ľłšW-Im; 

Bradávka ì2š"ä°`z'ĚšŤøz-nn- 
Ing. Pavel .Bradávka 
místopředseda představenstva 
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