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Smlouva na grafické a propagační služby 

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2, s přihlédnutím k § 2631 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)  

(dále jen „Smlouva“) 

 
Objednatel:   Česká republika – Ministerstvo financí 
se sídlem:   Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 00  
IČO:     00006947 
DIČ:    CZ00006947 
bankovní spojení:   Česká národní banka (ČNB), č. ú. 35-3328001/0710 
za níž právně jedná:  JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., náměstkyní pro řízení sekce Daně a 

cla 
ID datové schránky:  xzeaauv 
 
(dále jen „Objednatel“ nebo „Ministerstvo financí“ nebo „MF“) 
 
a 
 
Dodavatel:    MgA. Hana Kolbe 
se sídlem:   Viklefova 2/1928, Prah 3, 130 00    
IČO:    48 06 43 86   
DIČ:    003-7558220032 
bankovní spojení:   670100/2208933087/6210 
    
 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) 
 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

Článek I. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele provést řádně, bez vad a nedodělků a způsobem 

odpovídajícím požadavkům Objednatele, stanoveným touto Smlouvou, dílo pro účtenkovou 

loterii upravenou v § 35 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a závazek Objednatele uhradit 

za provedené a převzaté dílo cenu dle této Smlouvy. 

 

2. Předmětem plnění této Smlouvy je: 

a) zpracování nejméně 3 návrhů loga, případně sloganu a souvisejících symbolů;  

b) vytvoření finálního loga, případně sloganu a souvisejících symbolů na základě výběru 

MF, vytvoření logotypu, vyhotovení logomanuálu (grafického manuálu), dodání loga ve 

všech potřebných formátech pro jeho následné použití - nejméně Ai, Eps, Pdf, JPG, PNG 
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(dále jen „logo“); 

souhrnně dále jen „Dílo“. 

3. Dodavatel bere na vědomí, že Dílo v sobě zahrnuje také účast na pracovním/ch jednání/ch MF a 

převedení veškerých práv dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „autorský zákon“). 

4. Dodavatel bere na vědomí, že Dílo bude využíváno ze strany Objednatele v případné PR kampani 

k účtenkové loterii a v různých typech médií, například na internetu, v tisku, v televizi, rozhlase, 

na tištěných materiálech i na 3D předmětech. 

Článek II. 

Doba a způsob plnění 

 

1. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci Díla ihned po podpisu této Smlouvy oběma Smluvními 

stranami.  

2. Předmět plnění specifikovaný v čl. I bodě 2 písm. a) této Smlouvy se Dodavatel zavazuje 

odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. Dodavatel v této 

souvislosti bere na vědomí, že návrhy log se mohou stát součástí průzkumu veřejného mínění.  

3. Předmět plnění specifikovaný v čl. I bodě 2 písm. b) této Smlouvy se Dodavatel zavazuje 

odevzdat nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne oznámení MF o výběru finálního loga. 

Objednatel se zavazuje, že k výběru finálního loga přistoupí neprodleně. Dodavatel bere na 

vědomí, že oznámení o finálním výběru loga může být učiněno i až po provedení průzkumu 

veřejného mínění.  

4. Dodavatel se zavazuje Dílo řádně provést a předat Objednateli v jeho sídle, a to 3krát v 

reprezentativní tištěné podobě (logomanuál) a 2krát elektronicky na CD, DVD nebo flash disku 

ve formátu tiskových dat. Skutečnost, že Dílo bylo řádně provedeno a předáno potvrdí 

oprávněná osoba Objednatele, a to podpisem předávacího protokolu.  

5. Dodavatel se zavazuje realizovat Dílo dle pokynů Objednatele, které se zavazuje respektovat. 

Toto se nedotýká povinnosti Dodavatele upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla. 

6. Dodavatel se zavazuje pro Objednatele provést Dílo a při jeho plnění postupovat s náležitou 

odbornou péčí, a to v souladu s touto Smlouvou a dle pokynů a požadavků Objednatele. 

Dodavatel je povinen provést Dílo svým jménem a na svůj náklad, vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí ve sjednaném termínu.  

7. Vzhledem k tomu, že Objednatel po převzetí Díla podá Přihlášku ochranné známky na Dílo či 

jeho část k zápisu do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví České 

republiky, Dodavatel je povinen vytvořit individuální a nezaměnitelné Dílo tak, aby bylo zápisu 

schopné do takového rejstříku. 
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III. 

Prohlášení smluvních stran 

 

1. Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou Díla a je způsobilý 

k jeho řádnému a včasnému provedení. Dále Dodavatel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění této Smlouvy, a 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení 

Díla. 

2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této Smlouvě odpovídají aktuálnímu 

stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této Smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této 

Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 

straně způsobem stanoveným pro komunikaci Smluvních stran touto Smlouvou. 

 

Článek III. 

Oprávněné osoby 

 

1. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, 

pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran, pokud Smluvní strany 

neoznámí způsobem určeným pro komunikaci touto Smlouvou jinou oprávněnou osobu. 

2. Za stranu Dodavatele je osobou oprávněnou MgA. Hana Kolbe, která bude k dispozici 

Objednateli za účelem udělování pokynů při provádění Díla, zajištění zpětné vazby a možnosti 

průběžných kontrol ze strany Objednatele, a dále za účelem kontinuálního předávání informací 

Objednateli ve fázi přípravy a realizace. Kontaktní údaje oprávněné osoby Dodavatele jsou: 

Adresa pro doručování pošty: Radhošťská 3, Praha 3, 130 00 
Emailová adresa: hanakolbe@gmail.com 
Telefon: + 420 605 219 246  
  

3. Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanovena JUDr. Michaela Pobořilová, ředitelka 

Odboru 29 -  Legislativa a právní služby. Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou: 

Adresa pro doručování pošty:  
Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15/7, 118 10 Praha 1 
Emailová adresa: Michaela.Poborilova@mfcr.cz  
Telefon: +420 731 427 682 nebo +420 257 043 330   

 
4. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby a jsou povinny tuto 

změnu druhé straně písemně oznámit způsobem stanoveným pro komunikaci Smluvních stran 

touto Smlouvou, a to bezodkladně. Taková změna je účinná ode dne doručení oznámení o 

změně oprávněné osoby druhé Smluvní straně. 

Článek IV. 

Cena za Dílo  

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení Díla dále stanovenou cenu. 

mailto:Michaela.Poborilova@mfcr.cz
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2. Cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném v čl. I. Smlouvy (dále také “celková cena“) je 

stanovena na základě dohody  

 

Cena za dílo činí 80.000,- Kč bez DPH (slovy: osmdesáttisíc korun českých) 

Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 16 800 Kč (slovy: šesnácttisícosmset korun českých) 

Cena za dílo činí 96 800,- Kč včetně DPH (slovy: devadesátšettisícosmset korun českých) 

 

3. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na plnění předmětu Smlouvy, tedy 

práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné provedení Díla. 

 

4. Cena díla je pevná a konečná. Změna celkové ceny je možná v případě, že v průběhu platnosti 

Smlouvy dojde ke změně příslušné sazby DPH. V tomto případě bude cena upravena podle výše 

sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

Článek V. 

Fakturace a platební podmínky 

 

1. Dílo je splatné na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), který je Dodavatel povinen 

vystavit a předat Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po předání Díla stvrzeného 

předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami.  

 

2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti ve smyslu ustanovení zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v 

§ 435 Občanského zákoníku.  

 

3.  V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti ve smyslu čl. VI. odst. 2 

Smlouvy nebo bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí Objednatel 

Dodavateli daňový doklad (fakturu) k přepracování či doplnění náležitostí s uvedením, v čem 

spatřuje vady dokladu (faktury), a to nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení. Souhlasí-li Dodavatel 

s námitkami Objednatele, vystaví neprodleně daňový doklad (fakturu) v požadovaném znění 

s uvedením nové lhůty pro zaplacení daňového dokladu (faktury). Dodavatel bere ne vědomí, že 

v případě oprávněně vráceného daňového dokladu (faktury) nemá nárok na úrok z prodlení ve 

smyslu Smlouvy. 

 

4.  Vrátí-li Objednatel daňový doklad (fakturu) neoprávněně, zašle Dodavatel daňový doklad 

(fakturu) zpět Objednateli, a to nejpozději do 3 dnů od doručení Dodavateli, s uvedením důvodu 

opětovného zaslání a původním datem splatnosti.  

 

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. VI. odst. 2 Smlouvy 

též identifikaci této Smlouvy, tj. Smlouva o grafických a propagačních službách a datum uzavření 

(tj. datum podpisu oběma Smluvními stranami). 

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 

Objednateli. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu Objednatele ve 
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prospěch účtu Dodavatele. Připadne-li datum splatnosti daňového dokladu (faktury) na den 

pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší pracovní den 

po tomto dni.  

Článek VI.  

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla 

mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 

Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající 

z této Smlouvy. 

2. Dodavatel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku zavazuje, že neužije žádný 

z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy ani jakákoli data shromážděná 

v souvislosti s plněním této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnění této Smlouvy, a žádný 

z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. Dodavatel se navíc zavazuje po předání Díla veškerá data poskytnutá mu 

Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele 

zničit. 

3. Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění Smlouvy (provádění Díla) pokyny 

Objednatele. Povinnost Dodavatele dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku upozornit 

Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. 

4. V průběhu realizace Díla je Dodavatel povinen účastnit se společných schůzek či konzultací 

iniciovaných Objednatelem či Dodavatelem za účelem konzultací realizace Díla, a to v sídle 

Objednatele nebo jiném dohodnutém místě. Osoba oprávněná ke kontrole za Objednatele je 

oprávněná provádět průběžnou kontrolu plnění Díla. Osoba oprávněná ke kontrole za 

Objednatele je oprávněna uplatňovat požadavky k uvedení provádění Díla do souladu s touto 

Smlouvou. Kontroly a konzultace budou realizovány po vzájemné dohodě a na základě 

písemného oznámení učiněného prostřednictvím e-mailových zpráv nejméně 1 pracovní den 

předem. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem.  

5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 

v souvislosti s plněním Díla, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti dozvěděly o 

druhé smluvní straně. Dodavatel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze strany všech jeho 

subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva 

a její případné dodatky budou po jejím uzavření uveřejněny na internetových stránkách 

Ministerstva financí a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

Článek VII. 

Licenční ujednání a ochrana autorských práv 

 

1. Dodavatel je povinen po předání Díla poskytnout Objednateli veškerou součinnost s podáním 
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Přihlášky ochranné známky na Dílo či jeho části nebo s jakýmkoliv jiným jednáním souvisejícím 

se zápisem do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. 

2. Dodavatel po předání Díla poskytuje Objednateli všechna práva související s jakoukoliv možností 

dalšího užití Díla Objednatelem. Dodavatel tedy na základě této Smlouvy Objednateli poskytuje 

veškerá oprávnění k výkonu majetkových práv. Cena za poskytnutí oprávnění k výkonu 

majetkových práv k Dílu je zahrnuta v celkové ceně Díla.  

3. Pro případ jakýchkoliv pochybností se v rámci právní jistoty stanovuje, že Dodavatel poskytuje 

Objednateli časově, množstevně a místně (územně) neomezené právo Dílo jako celek nebo část 

užívat (licenci) v původní nebo jiné zpracované podobě či jinak změněné podobě samostatně 

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to všemi způsoby užití, včetně 

demonstrativních způsobů uvedených v § 12 odst. 4 autorského zákona. Dodavatel uděluje 

Objednateli svolení ke zveřejnění a šíření Díla, přičemž Objednatel je oprávněn Dílo jakkoli 

upravovat a měnit ve smyslu § 2375 Občanského zákoníku, a to včetně jeho názvu. Dodavatel 

uděluje Objednateli svolení, aby Dílo nebo jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho 

autorství. Licence je poskytnuta Objednateli s možností využívání třetími osobami. Dodavatel 

poskytuje Objednateli licenci jako výhradní. Objednatel je oprávněn Dílo užívat v rámci udělené 

licence podle svého uvážení. Objednatel však není povinen licenci (Dílo) užívat.  

4. Dodavatel se zavazuje na svoje náklady zajistit všechna práva a uhradit veškeré honoráře, 

odměny a náhrady nositelům autorských práv a práv s nimi souvisejících v rozsahu nutném pro 

realizaci předmětu Smlouvy. 

5. Dodavatel není oprávněn poskytnout třetí osobě svolení k užití Díla v žádném rozsahu.  

6. Dodavatel není oprávněn tuto Smlouvu jednostranně vypovědět a rovněž není oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2378 ani § 2382 Občanského zákoníku. 

7. Dodavatel prohlašuje, že jakékoli materiály, které dle této Smlouvy poskytne Objednateli, 

nezasahují ani nezasáhly do jakýchkoli autorských nebo průmyslových práv třetích osob. 

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k veškerým materiálům, které 

poskytuje při plnění dle této Smlouvy Objednateli jako výsledek své činnosti. 

8. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě užívací práva k Dílu či jeho části v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou. 
 

9. Dodavatel tímto uděluje Objednateli výslovný souhlas s registrací Díla, nebo kterékoliv jeho 

části, jako ochranné známky, a to bez věcného a teritoriálního omezení. Dodavatel tímto také 

prohlašuje, že nositelé autorských práv Díla výslovně souhlasí s registrací Díla nebo kterékoliv 

jeho části, jako ochranné známky, a to bez věcného a teritoriálního omezení. Dodavatel se 

zavazuje nejpozději v den předání Díla předat Objednateli prohlášení samotného/ých nositele/ů 

autorských práv Díla. V tomto prohlášení musí být obsažen souhlas nositele/ů autorských práv 

Díla s užitím Díla ve smyslu tohoto článku Smlouvy. 

 

Článek VIII. 

Sankce a smluvní pokuty 

 

1. Nezaplatí-li Objednatel daňový doklad (fakturu) ve lhůtě její splatnosti, je povinen zaplatit 
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Dodavateli úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.  

2. V případě porušení povinnosti Dodavatele vyplývající z čl. II odst. 2 nebo 3. této Smlouvy, tj. 

prodlení Dodavatele (z důvodů, za které Objednatel neodpovídá),  je Dodavatel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich 

zaplacení povinné smluvní straně. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není 

dotčeno právo Objednatele vůči Dodavateli na náhradu újmy, popř. ušlého zisku. Objednatel je 

oprávněn požadovat náhradu újmy v plné výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu. 

 

Článek IX. 

Záruky Dodavatele 

 

1. Dodavatel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a požadavky 

Objednatele, a v souladu s obecně závaznými a platnými právními předpisy.  

 

Článek X. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou Smluvních stran.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, 

přičemž důvod odstoupení musí být v odstoupení od Smlouvy výslovně uveden. Odstoupení od 

této Smlouvy musí být odstupující Smluvní stranou učiněno písemně, doručeno druhé Smluvní 

straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

3. Objednatel je oprávněn od celého plnění této Smlouvy kdykoli odstoupit, a to bez udání důvodů. 

Odstoupením se Smlouva zrušuje od počátku. V takovém případě provedou Smluvní strany 

vypořádání z ukončeného smluvního vztahu v souladu s právními předpisy. Smluvní strany si 

vrátí veškerá svá plnění. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se 

smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrady újmy. 

Článek XI. 

 Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran.  

2. Změny a doplnění Smlouvy lze provést pouze písemnou formou řádně očíslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
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3. Tato Smlouva je podepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 

vyhotovení a Dodavatel 1 vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, 

prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, což potvrzují podpisem svých oprávněných 

zástupců. 

5. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, 

nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy. 

Totéž je sjednáno pro případy, kdy některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno zdánlivým 

(nicotným) ve smyslu § 553 odst. 1 Občanského zákoníku.  

6. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či 

nevymahatelným, nebo bude shledáno zdánlivým, smluvní strany se zavazují takové ustanovení 

nahradit ustanovením novým, které bude odpovídat úmyslu vyjádřenému ustanovením 

původním a touto Smlouvou jako celkem. 

7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či 

jinak znemožní. 

8. Účastníci této Smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této Smlouvy právně vázáni a že 

nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ 

objektivních překážek k dosažení účelu této Smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost  

a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé  

a prokazatelné uvedení nepravdivých skutečností v této Smlouvě zakládá druhé straně právo od 

Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu újmy včetně ušlého zisku. 

9. Smluvní strany shodně tímto prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že 

porozuměly jejímu obsahu, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že tuto Smlouvu 

uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle a nikoliv v tísni, na důkaz čehož připojují 

své podpisy. 

 

Za Objednatele: 

V Praze dne ____________ 

 Za Dodavatele: 

V Praze  dne ____________ 

 

   

Česká republika – Ministerstvo 
financí 

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.  

MgA. Hana Kolbe 
 

 


