
~ávěrkový lis.t č. EL-20151 002-252-11 
(pro burzovnt obchody se silovou elektřmou v rarnci soruzenycn služeb dodavky elektr.ny)

Cislo aukce. 252 Datum ~onáni ourzovnd'lo shromáždění 2. Hl 2015

Dodavatel (prodávajici): Praiska enerqetika. a.s.

laps, v 
Sldlo
IÓ 60193913
Banxovni spojen:
Zastoupen:
Jméno a přijmení maklere
EVidenční Čisto makleře

OR vedeném Měs1ským soudem v Praze oddíl B. vložka 2405
Na Hroudě 14924 10005 Praha 10

13

I g. Katerina 1 abačarova
41015

Odběratel (kupujlci): MoraVSKézemské muzeum

laps. v
Sldlo
IC' 00094862
Bankovnl spoien:
Zastoupen:
Jmeno a prurnen rnaklare
Ev,daněnl člslo makleře

Registru ekonomre yeh l>ubJCklů
Zelny trh 6. 65937 Brno
Dle CZ00094862

Ing Miloslav Ryšavy
41019

POpiS produktu: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodavky
elektrlny v napěťove hladině vysokého napěti

Počet odběmých míst: 5

Technické parametry dodávky: Vil Příloha zavěrsovéno listu č

Termin dodávky: 1.1.2016 - 31.12.2016

Celkové rnnožsívr dodávky: 423 MWh

R dO, žoz e em celkoveho mno stVI dodávky na jednolhve kalendáml měsice roku 2016:

leden 46 červenec 29 

unor 40 srpen 28

březen 43 zan 28

duben 38 rjJen 32

květen 30 listopad 38

červen 29 prosinec 42 

Jednolkova kup", cena - jednotarif (bez DPH): 824 CZl<JMWh

Zúčtovacl podm,nky

Zúčtovací období: rnésic

SplatnDst zuetevací faktury: 21 dno

Slfilf'l3 7 lcelkem 61 



Zalohv v prubehu zuctovaciho období; bez zalob

Období a zputob sJednavani odběrových diagramu: \112 Pnloh3. závěrkové ho listu č 1

Ostatní podmínky:

Dodavatel bude ocberateh uctovat dodávku sarrostamou Iakt rrou li list nne roaprrove) podobě za každé
odbérné místo lvlášt'.

Dodavatel bude odběrateli predeo.sovat a účtovat zalohy samostatným prcdP,sem a samostatným daňovym
dOkladem o přl,etl platby v hstir'1é (papírové) podobě za každé odběrne místo zvlást'

Dodavatel le povinen na vvslovne vyzádánl lednolllvér dbératele
• POUZIVru elektronickou faktwd s raslednym zaslanrm fa tury v papnove podobe
• narmsto faktury za každé JcdnolllVe odběmé místo POHŽ vat sloučenou 'akturu s rozpisem lednothvycl1
odbérných rrusl
• poullvat fakturu v list nne (papJrovel podobě

Odbératel,e oprávněn zvereim zavělt.ovy list v plnem rozsahu ve 'ereJ!"1ě prlstupných evrdencrch

OdOO'alerJe opravnén uplatnil u oocavatele požadavek na změnu výše Ročnl rezervované kapacI!y (RRK) v
ramc: energellckycl přsdp.sů

Odběratel Je opravr ěn l.platntt u docavatele požadavek na zauštěru MéSlčnl rezervované kapacity na
pilslušny kalendart11 meSICv rame přlslušnýct'l energetlckych přede sů.

Docavatet je povinen po ukol čePI dodávk{ pos ','tnout odběrateli bezpJah'ě odoěrovy olagram (t'1Odmovy prahl
spctreb) ve řormátu xls za všechna odbérra místa.

Dodavatel rnenuje pro ZBllšlěnl obci odrll"'O styku S ocneratelem kookréto kontakl(ll osobu. která b de
odberateh operauvne k diSPOZICI pro rešem pr'padnych problému prl dodavce komodity.

Dodací podmtnky

Dodavatel Je povinen dodávat slednané rnrozstvt SIIOllé lekli ny do odbšrnéno rmsta odběratele II rozsahu
a za podrrunek uzavreneho borzovntho obchodu uaverkoveno listuj v kvalitě ocele přlslušnvch platných
pravmch predpisů pokud tomu nebram okolnost, vyvolane provozovatelem drstr oučm soustavy nebo
okolnosti stanovena nravrurru predplsy.

2. Za sJednane mnoz tVI dodavky s lo•••é ereKlf1ny s považuje skotecnó dooane a odebrané množstv: elf'k:nny
v odoérncm m.stě ooběratele Celkové rnnozstvr dodávky SIIov elektřIny uvedene na zaverkovem IIS u
predSlavuJe predpokladané mrožstv: doda"l{y eleklr nf

3. Dooavka s.love elel{lřlO~ se USk.utcc, u e v naoot uv lacm vy oséno napél' " souladu s hodnotou
rezervované kapse ly a rezervovaného pnkonu

4 Dodávka snove ele-<lriny je splrena přechodem elehtrmy 1 přlslušre d stllbutni soustavy p.es měrlCI
zařtzent do ocberného m-sta ocběratele Merenl oodaves, včo ne vyhodnocovanl a ptedavani vysledků
neren ·e zanst'o ano provozovatele", olslnb ičn so.istavv podle onslušneho nlatr-enc pravrnro předpisu

5. Dodavatel Je oov.een zausnt na vlastni l'1'eoo a na vlastni Itel pro odoěrne m 510 odběratele dopravu
ele"llřlr a ostatm SOUVISf:JICI slu •..by a dále Je povloon uzavii S provozovatelen- d stnbuční soustavy
jménem a na učet 00 ratele smlouvu o d strtbuCI elektřinY 00 oooěrného m sta ooběratete

6 Odberalel uzavremm burzovmbo obc iodu &ouhlasl aby dodavate uzavrel s provozovatelem disn b čnr
soustavy smlouvu O drstnbuci elektnny do odněrn hl() Il'lsla a dále Je povinen poskylnoul dodavatel k
uzavreo: smlouvy o dlstnbuCl elektřinY nezbytnou součmnost. Dodavatel Je opravněn pověru uzavremm
smlouvy c dismbucr elektr nv do odběr eno mtsta třeli osobu, avšak odpoveonost vtJČI odběrateli za 
uzavřen: takové smlouvy nese sám

ooasv« elekmny II ra:ncl SSDE v / adrne vveosera napéll Sltana 2 (celi(t'm (ji 



7 Dodavatel Je povinen ve smyslu pnstušneno ptatneno pravrr O p edprsu převzu zavaze ocoératele
odebrat etekmnu z elextnzačm soustavy a nést plnou zodpovědnost za odchyl u odběratele vztahujict
se k odběrnemu mrstu odběratele (dá e ,př nesel I Odpovědnosti za odchylku na dodavatele I. Z důvodu
preneseru odpovědnosti za odchylku na dodavatele neru odběratel opravně rrut pro dodávku elektrln do
cdběrneho rmsta dle burzovn ho obchodu tzavěrkového listu) Jiného nebo vice mých dodavatelů.

8 SjednaM dodávka elekln., mů7e byt omezena pokud bud provozovatelem p;enosové soustavy
nebo provozovatelem o.stnovcru soustavy vvnlašen stav nouze pod o pnslušnvcn platnych pravrucn
oředpisů Odbémá mista s odberem ele Inny ze zařizem distnoučmcn soustav s napeum vy~lm než •
kV s hodnotou rezervovanenop'lkOnu do 100 kW JSou zařazena v souladu s plaírwm pravn ml před ISV
do regulacnlhO stupně e. 2 Odbéma rmsta S odberern elek1řlny ze zarlzeru přerosové soustavy nebo
ze zanzem orsmoučmcn soustav s napel m vyšším nei 1 kV hodnoto rez rvovaneho pnxonu 1 MW
a vyššl JSou zarazena v regulačrllc-h st lpmeh Č. 3 a 5. Odběrna rrusta s odM em elektřlOY ze zarízem
drstnbučmch 50 stav s napétrm od 1 V s hodnotou rezervovaneho pnkonu od 100 kW do 1 MW JSOU
zařazena v requlačruch sruorucn C. 4 a 6 Odberatel je oov.oen sledovat «itormace o vyhlas i omezujlcicn
regulatn ch opatřeni v P .pade rozicino nebo stavanciho staví nouze v el kuoenerqet ce. Dodavateli
odoč ateljsou povinni v pnpaoe hrozicmo nebo stavanctro stavu no ev elektroenergetice postupovat
poale pnslusneho platneho pravnino predplsu.

9. Odnératel je povm r pil odběrů elek IIny dle uza řeného burzovniho obchodu (závěrkoveho listu)
respektovat podmink~ drstn uce E'leklnny přísluSneho provozovatele tnstnh čni soustavy a dale Je povmen
udržoval ooběrná zařtz ni v stavu ktery odpovrda přtslušnym techmckym normám a platným právmm
předpisům

Platebm podmrnky

o beratet Je povinen zaplatil cocavaiet za dodav u elek.lrory cenu kteró'l le tvoř na'
a) cenou za suovou elektll 1.
b) cenou za orstnbuc: elE'klnny svstemove sluzny a ostatru souv seJtel služby ktera bude starov na

v souladu s všeobecné zavaznyrm nravrurm předn sý zejoiena cerovyrm rozbocnutmu pnslušnych
spravnlcn a requlačnicn organů

2 Dodávky elektnny se uctun zoctovac m oooot» íastu-arm tere Il)lJ51 ml natezuosu oaoovvcr dokladiJ
pocle přislusoych pravnlch p edpisů,

3. K účtované ceně dodavk elektr ny se onpočttáva daň z etektřmv daň z pndane hodnoty poplatky a Jlf'le
neprl e dané stanover-e v sooladu s pilsluš"yml pravmrru předJ')15y.

4. V p'L!bél u zučtovaclno obdob: hradl oobé a' I dooavate I za dodav v ele Irlny orav delne za ohy. pokud
nent burzovmm obchodem sieonano Jinak. Jej ch vyše le urce a podle celkové predpokladane palby
oobératele za pnslušne ta turacm coooo. vcetne dané z pnoan hoonoly Dodavatel Je povlI"len po uzavřeni

lrzovnlh() obchodu tzave xove 10 nsru) vystavu ooberaten v souladu s porřrninkarm izavřeneho b Irzovnlho
obchodu (zaverkoveho list ) pla·E'Ln, ~alendal s uvederum ooč u vyše a olatoosu zalM

S. láll'hy zaplacené oooěratet m nJ f fl!:1 S zučtovac: obdob I budou dodavatelem vyporacany ve iakture
za zúčtovacr obdobr Rozdil ve fakture mezi vvočtovaro« část Ou a zaolacenýrru zaloharm ktery Je
nedoplatkem ooberarele Je OdbPratcl pov nen zap alll dodavateli v term nu spiatoostI aktury Pozd.l ve
akture mezt vyočtovarou časíxou a zaplacenýrm zalonarm kle y je preplatkem odběratele dodavatel vran

odběrateli V terrmn J splatnost faktury oa bankovnt uč I odběratele uvedeny v zavěrkovern IIs u s použuím
vanabllrlho syrnbol..J uv ccoc v na ·a~tltre. Přeptatkv a nedop atky odběratele e dodavatel oravněn
prevadet 00 dalslho zučtovacn-o obdob I oáte ,e opra ••něn zaoočítat ořeplare odoeratele na unracu záloh v
oatš m zuč ovaorn obdobo. pr černz orevoo - zaročter iěcn o casrex povinen Vldy oznarnn ocbératef

6 Odbérarel je pov n I rovaoé: secnny P í'ltby b :,no'o"OSlnc v tuzemska men€' pokud nen burzovrurn
obchodem (zavérkovym hsterr: I sedl ana lila měna na bar-kovru uČ€tdooa atel uvedeny a pitslusne
fa ture s oouzmm vanaodn no symbolu uveoeneno na rakture Pokud odběratel poukaže plalt>u S
nespravnym vanabilrurr symbolem nebo JI poukaze na Jmy bankovni očet codavatete. než le uvedeno na
ak.lure Je oodavateí oprávněn plato I vra II odběrateli Jako r e oenuukovateínou a uěiovat t,rok z prodleni za
opozděne píaceru od dala splat O' 11 laklury az d obdržeru sp-avn pou azan platby

Strs a:3 rceisem 6) 



7' Zanlacerurn plateb se ozurm pnpsan pr slušne časixy na ban••..ovru učet oooa 'alele Pllpadne~hden 
splatnost faktury nebo zalohy na den pracovntnc YO na nebo 1<1 Clu re dnem splatnosti ne)bhžš. nasladupc,
pracovm den

8 V prtpadé nrod ani odběratele s unranou iakekolrv tast~y vyplyvajlc z uzavreného burzovmhc obchodu
(zavérkoveho listu) Je ooberateí povinen ul'radlt dodavateli UfO" z prodlenl ve \lYŠI O 05 % z dlužne tástky
za každy den prodlen .

9 V p'lpadé že Je odběratel >I prooleru s urraoou Jakekohv taslKy vyplyv3j'CI z uzavreneno burzovruho
obcn do ma dodavatel právo zas ar oobérat "písemné výZ\"( Č upomlnky k placeru, Odbératel,e v 
takovém prlpadě povinen uhrad,t dodavatel nákladv sooiene se zaslarum arsen-ne vyzvy Či upomínky k
placen'

10 V přlpade prodteru dodavatele s lJhradoll al(eko, v častky vyplyvallci z i.zavreneho borzovmt-o obchodu
(zavěrkovebo ustu). Je dodavatel povmen uhradit odoératef urok z wodlení Vf: vyS! 0.05 "to Z dlužne častky
za každy den pradlenr,

Reklama~e

ZJisti-ji ocoératel chyby nebo oMyly př vyúčtováni dodávky eleklřlnY dle uzavřerého ourzovruno o chodu
zavěrkovebo lislul ma pravo pnslusr-é vvuctovar» ilakturu) u dodavatele reslarnovat Reklamace musí

rrut prsemnou formu a Jej uplatněni nemá odklad"" LJClnek na spta nost faktury vy ma zcela zjevné chyby.
nedoboone-h se odbéra'el a docava-et pna .

2. Dodavatel Je povinen rexlamac prezxournat a vysledek prezkoumaru Je po tnel oznarnn ocoerere« ve
IMtách stanovených pňslušnýmt pravnírn. ptf'dp'sV

Omezenía přerušeni dodávky

Dodavatel Je opravnen preruši eoo omezn , nezbytném rozsahu dodav ku elek:r ny dle burzovm o
obchodu tzavě koveho IIslul vod érnem rmstě v pnp dec n cpravněného odběru ktery le dennovan
onslošnyrr» ola nyrm pravmmt předp sv,

2. Prerusen nebo omezeni dodav~y e ektfl1y 7 cůvoo J eopravner-ebo odoéru bude provedeI o
provozcvarelern drstnbucnl soustavy oa zacosr dodavatele OClprost"edne po zpštěn neooravneréno
odběru a bude provedeno no náklady ooběratele.

3 Přerušen lm nebo omezerurn dodállky elektrrny \I onnadecf neopravnšneho Dob lú nsvzruka odběratel,
oravo na nanradu škody a usleno zisku na nodavareh a na provozovateli ors nbucru soustavy,

4. Odběratel Je povroen ubradu dodavateli raklady spojere s prer senu,., obnovemm nebo ukončerurn
dodavky elektřiny z důvodu neooravr-éreho o bé-u

Odstoupení od burzovnlho obchodu (zavět1<oveho listu)

Dodavatel je opravnen odsto lPi! od burzovruno obchodu (zavěrsoveho I stu' v pnoace
al podstatneho porušeru povmr 0511 pO(lrliu'ck b Irzovnlho obchodu (zaverkovéno listu) ooběrateler
bl je-h dele lak 30 alendařnlcl1 dr! 1 důvodu nečmnosn nebo neplném POVIl1f10Stl odběratele

prerušena cccavsa elektr,ny ze strany cocavat le nebo provozovatele dlSlr bučru soustav" ;- důvodu
neopravnénébo odberu elekth'1Y

c le-II odoeratet v upaaku nebo le mu povoleno vyrovnáni

2. Za pocstar-e porušer« POVI 1- ocm«: ••. bUIZOVI I O ooc du zavě l'.oveho h&lll} ooberaiete-n se
považ Ije zejména
a) Je II odběrateli ples dorucei I Vyzll,! nebo uporrunk k placeni II pradlen, se zaplacením penezuebo

závazku v~'PIyvallcího ze zavěrsovebo listu trval'clho děle 'lež 14 kale carrucb dru. zejména II prodlenl
s píacemrn záloh nebo taktur za dodavku úlek rlny smlovn ch Dokut vvočtovemm úroku z prodler: nebo
skod)' naktadů spo.envcf s uoornfnanirn. zahajerum orerušeni preruserurn zall~ténlm obnoveni nebo
S ukonte'1lm dodávky elekt!lny

bl porllŠt-1 odberalel podstatné pov nnos - oocrn n zvlaš' specmxova é ourzovrum oocoocern
(závěr ovvm "stem).
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3 běratel Je oprávněn odstoupil od burzovmbo obchod J (závěrkovebo listu) \I pnpade .
aj podstatného porušen! povmností - podmme burzovnfho obchodu (závérkového ustu) dodavatelem,
b) Je-II dodavatel v úpadku nebo Je mu povoleno vyrovnáni

4. Za podstatné porušeru povmnosn - podmmek burzovruno obchodu (zavěn<oveho listu) dodavatelem se
považuie zejména:
a) bezdůvodné přerušeru. omezeni nebo UKončeni dOdavky elektflny dodavatelem.
bl bezdůvodné nezajíš ěm dopravy eleWmy a sou ••• sejcrcn služeb ze strany dodavatele,
c) je-II dodavateli přes doručeni výzvy nebo upominky I( placeni v proolent se zaplacením peněžuéro

závazku vyp vvancího ze zaverkového listu trvaj'Clho ceíe než 14 kalendarnich dnů
dl poruši-h dodavatel podstatrě oovmoosu - podmmky zvl ast' speclr'kovane burzovnim obchodem

(závérkovym hstem).

5. Odstoupeni od ourzovnlf10 Obchodu tzavérkoveho listu) must byt provedeno pisernné a Je učmne dnem
doručeni písemného oznámeni o odstovpem druhe srnluvni straně. nebo pozděJšlm dnem klery je
v oznámení o odstoupeni odstupUjící smluvru stranou stanoven OóSluPlJJicl smluvru strana je povmna
oznamu odstoupeni od burzovru! o obchodu rzávěrkovero listu) pilslušnému provozovaten drstnbučm
sou tavy.

Komunikace a doručováni

1. Korespondence. oznámen. Č I' e sdělen uČ néne mez smluvrurm stranami na zakladé uzavrer ebo
burzovniho obchodu (zavěrxovébo I stu) musi mil prsernnou podobu a mus: byl v časkarn jazyce (dale
prsemnos M).

2. P·lsemr OSU se povazup za oorucene
aj osobntm doručenlrn a predAnlm kon:akt, I osobě srnluvm strany. ktera Je adresatem,
b) pátým kalenoařmm dnem ode dne odesláni doporučeného dopisu na kontaktu adresu smluvni strany

která Je adresátem. nebo dnvěJšlm dnem dar čem
cl zpětnvm ootvrzen.m taxov neoo elektromcke zprávy. ktera byla odeslana na kontaktru íaxove Čisto nebo

emadovou adre u smíuvru strany. te-á je adresátem

3 Smluvn. strany Jsou pov nny oznamu drun smluvol straně Jakékoliv Lměny v kontaktruch udajícn pro
doručovaru prsemnosn, Za co-učeoe budou považovány I pisernncsti. které se vrat. odesdajic srnlovru
stran la o nedoručene v djs edl<u neozoamem novych konraktruch údajŮ stranou tera Je acresatern

Kontaktm ůdaje:

Dodavatel Ing. Jan Peterek. tel

e-mailtel p I

Mlcenlivost

Dodavatel a Odběratel se zavazup ze neooskytnou zaverkový hst Jako celek aru leho cast (ktera n 01

ver jné známa) a neveřejne m'orrnace z. něho pl~nouC't tren osobě bez PIe<1ChOZlho prsernnero souhlasu
druné smluvm strany ~omě Ipadů kdy lm zltere)nénl nebo poskytnuti treti osobě uréúje phslušny pravm
predpls.

2. Dodavatel a odoeratet se zavazuji pr Jr1''IOul tecbn cka a orparnzační nltrn. opatre í k oe raně "everelnych
mtorrnacr, zejména důvěrnych mforrnao a osobmcb uda,ů.

Předchazent škodám

t. Dodavatel a odběratel jsou oov MI navzájem se mlormovaí o všech skutečnoSlech kterycn [sou St Vědomi
a ktelé by mohly vest ke škodam a JSOu po IMI usdovat o odvrácení hrozicich škod.

2. D davatel a oooěratet se zprosu povmnosu k nanraoě sxoo za podrn flek dle us . § 2913 zasona
Č 892012 Sb., občansky zakontk v platném zneru nebo za ooom-ne vyplyvajlclch ze zákona č. 4582000
Sb o podm'f"lkach podnikLI a o k nu statni spravv v erqouckycn odvětv ch v plalnem z ěnr
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13 
Ostatnl ujednam 

1.lavérkovy I sl je Smlouvou o sdruzenych službách dodávky elektr,ny mez. drznetem licence na obchod
s elektřinou (dodavatelem) a oprávnšnym zákaznikom (oduěrarelerr}, uzavřenou podle zákona č. 89'2012 
Sb. občansky zakontk II otamém zněm. zakor-a č. 458 2000 Sb. o podmínkách podnikání a o vykonu statr»
správy II energellckych odvětvrcn v platném zněru (El'1ergellckV zákon I a pflslu~ných souvisejících právních
předpisů

2. Dodavatel a ocběratel jsou povmm postupovat při plréni podrmnek burzovorho obchodu (zavěrkového
listu) II souladu s pocrmnkarm Dl slušného ourzovnlho ODe odu (zaverkcveno 'stu) p1alnyml praVidly
provozovaní drstnbučnl soustavy rl'lstné pilslušnéro nrovozovatete Olstrlb čni soustavy přislušnynu
pravnlml předpisy a ~cchnlckyml normami

3. Odběratel Je oprávněn ukončit odběr eleklrtny v odnérnem rrustě v přlpade. kdy cooavateh doložl. ie 
ukončuje odběr elektnny Z důvodu změny p·evodu vlastruckých prav k odběrnému rmstu rebo z důvodu
lyz1cke likvidace odběrného místa (žlVelna pohroma demolice) V takovém prípadě Je dodavatel povinen
ukončit dodavku elektřmy do odbérneho místa ne pozdě, do 30 kalendátnlCh d'lů ode dne oznamem
odběratele o ukončení odběru elektřtny Z vvse uveder vch důvodů.

4 Dodavatel a odběratel JSou se souhlasem burzy opravném ukončit plné I uurzovnibo oochoou tzávěrkovéno
rstu rovněž vzarernnou pisemnou dohodou.

5. Uzavrerum burzovruho obchodu tzavérkového IIstlJl SE' ke dni zahaleni srocnans dodavky elektřmy do
odbemeho rrllS'a tU~1 všecnny srnluvnl vztahy souvlsejlcl s dodávkou eleklr1ny do tohoto odbérného místa.
xtere oyly uzavřeny mezi dodavatelem a odběratelem nebo leJleh pr3vnlml predchůnc: před uzavřsmm
burzooruro obchodu.

6 Pokud by se Jakékoliv ustanovern zavérkoveho listu dostalo do rozporu S ptamym pravrurn radem
Ceske repuohky Či mezmárocr» Stl'louvou. Kterou Je Ceska republika vazaoe. bude takovéto ustanoveni
élll!Omaltcky oovazovaoo za nepíatne a buoe oostuoovaro dle aktualrn pravnll'Jpravy Tato ssutečros: nerna
vlrv na platnost a účinnost ostam.cn ustanoveni zavérkovehc I stu

7 Dodavatel a odběratel ISOú povinni vynalotlt veškeré uSlh K tomu aby byly pnpacns spory vyplyvajlcl
'l burzovního oocnoou tzávěrkoveto Ilstul urovnány srm nou cestou. k tomuto VYVinOU vzájemnou
soucmnost

Rozhodcí dolozka:
Všechny spory 'JznlkajlCI z teto smlouvy a v souvislosti S ni ktere se nepodarí odstranil Jednáním rnezi
strar-arm. !)udou roznooovany S konečnou plamosn u Rozhodélho soudu při Ces omoravské komodltni burze
Kladnopodle JehoŘadu jeonlrn nebo vlce -ozbocc:

za dodavatele ...••.. Tatol!?

J tka Kost~ova
za CMKBK

Doda~~a. c,!elo:,.,n,' v r..ímoSSDE v t-l:.. 'né ~-ysck(.>ho naoeu SIft1na 6 tcetsem 51
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