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SMLoUvA o DÍLo

Lesy České republiky, 8.1).
IČO; 421 96 451
DIČ; cz42196451
Sídlem: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v obchodníın rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A Xll, vložka 540
Statutární orgán: lng. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
ZaSt. na základě pověření Ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství
Jihlava
ve věcech technických jedná: technický pracovník pro Stavební činnost KŘ Jihlava
(technický dozor)
č. telefonu:
(dále jen „0bjednatel“)

a

I. Kamenická Stavební a Obchodní firma s.r.0.
se Sidlem Kamenice nad Lipou, U Kulturního domu 770, PSČ 394 70
Zaps. v OR u Krajského Soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873
IČO; 60838531, DIČ; 0260838531
jednajicí: Ing. Pavel Drbal, jednatel
tel.:

(dále jen „zlıotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tuto Smlouvu
o dílo:

II.
Předmět SmlouvyI

1. Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo Bud. Rytov č.1). 28, evidenční číslo zakázky S918/2016/.48/Ž a to za podmínek
Stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.

3. Objednatel se Zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli za něj Zaplatit
touto Smlouvou dohodnutou cenu Způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení Víccprací
je možné jen na Základě písemného dodatku této Sınlouvy.
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1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznáınen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani

při vynaložení odborné péče. jı'Ž lze na něın rozumně považovat, neshledal rozporů nebo
nedostatků, je by bránily řádnćmu provedení díla Způsobeın a V rozsahu dle te'to Smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Předpokládaný (Objednatelem nezaručený) termín Zahájení provádění díla: 13.9. 2016

2. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. OdSt. 2 této Smlouvy, nejpozději 30.9. 2016. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, 0 něž došlo
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce l Z důvodu na Straně objednatele,
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a
nevykazuje-li vady. Dílo má vadit, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo
Vykazujíeí Vady, popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Sve'mu účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu Změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Sınlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo Ve výši 73.116,60- Kč bez
DPH, Slovy Sedmdesáttřitisícjednostošestnáct korun českých, 60/100 bez DPH. DPH bude
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty
Zhotovitel prohlašuje, že je plátceın DPH.

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. Vpřípadě změn díla (me'něprací či Víceprací) Se k jejich Ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „eeník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za ınéněpráee či Víeepráee bude použito:

a) Smluvníeh iednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu Obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu Obsaženv, určí Se iednotková cena předınětných
prací:
l. Je-li V rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) :jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková Cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) neníHlì cena nové položky v ceníku (cenícíeh cenove' Soustavv URS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětnýeh prací na Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní
(obvyklé) úrovni ceny, písemně Odsouhlasené Objednatelem.

Provedení vícepraeí je však možné jen na základě píseınného dodatku této Sınlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujíeíıni zadávání
veřejných Zakázek.

V.
Placenía fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotoviteleın řádně
vystaveného po provedení díla a doručeněho objednateli

2. Splatnost fakulty je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteleın vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtovane' práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné,

4. Kfaktuı'aci zhotovitel doloží originál Zjednodušeného záznamu o Stavbě a certifikát jakosti,
prokazující jeho vhodnost kvýstavbě. Bude-li některá Ztěchto příloh chybět, nemá Zhotovitel
nárok na úhradu faktuıy.

VL
Prováděnípraeí

l. Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto Vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato Vada
byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat uhrazení víceprací,
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit při vynaložení
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo Vydání rozhodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně
Změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si
tyto Změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento terınín Odpovídajíeím Způsobem
prodloužen uzavřením dodatku k této Smlouvě.
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3. Pokud Zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele. nese vůči objednateli Odpovědnost jako
by dílo prováděl Sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
idcntitˇıkační údaje subddodavatele, je Zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jíın pověřených
Osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na Zjištěné
nedostatky musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápiseın do stavebního deníku nebo
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže Staveniště nebude ve stavu Způsobilćm k Zahájení prací, posunuje Se termín Zahájení
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je Objednatel v prodlení S řádným
Zajištěním Staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby ncomezovala a ekologicky ncohrožovala okolí
Stavby. Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Dalsi povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu S předanou projektovou
dokuınentací a v Souladu Se specifikací materiálů a výrobků uvedených Ve výkazeeh výměr
jednotlivých Stavebních Oddílů a oceněných v nabídkove'm rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a oN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je Si vědoın rozsahu prací, které Inají být provedeny.

3. Zhotovitel Sc Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k Ochraně díla a
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřeníın, nezbytným pro Ochranu
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a
ochranu Zdraví všech osob v prostoıu Staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a Zabezpeěí ochranu osob pohybujících se
V Sousedství Staveniště (Oplocení a označení Staveniště apod).

5. Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a Čistotu a průběžně
Odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé běheın provádění Stavebníclı prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládkuje povinností Zhotovitele.

V růběhu realizace Stavb I Zhotovitel umožní Drovedení kontrolních Jrohlídek Stavb I ve Sm ISlul
§ 133 Stavebního Zákona a zajıStí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovené
přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnéınu provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající
této Smlouvě. Pokud bude Objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před
zabudováním.

Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulice Inechanizace, která bude při realizaci díla použita,
pouze biologicky odbouratelne' kapaliny.

Zhotovitel Seznámí Obsluhu objednatele S Obsluhou všech zařízení díla, vyžadující Obsluhu.
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. UčaSt Obsluhy při
zaškolení zajišťuje Objednatel.

Zhotovitel vyklidí Staveniště Ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednateleın. P0 tomto
termímı je zhotovitel Oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k Odstranění
vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který
bude o předání Sepsán. Předávací protokol bude Obsahovat zejména Zhodnocení jakosti
provedených prací, Soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu O opatřeních a lhůtách kjejich
Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení
Objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejíıná. Předávací protokol bude datován a opatřen
podpisy Opı'ávněných pracovníků Obj ednatele a zhotovitele.

Objednatel převezme dílo protokolárnč po jeho provedení. Součástí zápisu bude Soupis vad a
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není
povinen převzít.
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Zhotovitel nese nebezpečí Škody na prováděném díle až do Okamžiku, kdy byl objednatel povinen
zhotovené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se Zhotoviteleın dokončení,
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečnýın termínem.

Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v
užívání díla nebo SniŽOvat jeho provozní Spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatněııí práv Z odpovědnosti Za vadv

Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku Za jakost zltotoveného díla O době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po Obdržení Oznámení Vady písemně oznámit
Objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se Za to, že vadu uznává.
Vada Inusí být odstı'aněna nejpozději do 30 dnů 0d jejího Oznámení Objednatelem. NeOZnáıní-li
Objednatel Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje Odstranění vady dodáním chybějící věci,
je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící věci, nebo Opravou věci, je-li ınožné vadu Odstranit
opravou Věci.

X.
Snıluvııí pokutv a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli zaplatit Smluvní pokutu ve
výši 0,05 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH za každý, byt' i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než 1 měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Za první měsíc prodlení ve výši dle tohoto Odstavce a smluvní pokutu
ve Výši dle Odstavec 2.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce vrozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací) je povinen Zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že Se Zhotovitel Ocitne v prodlení S provedením
díla O více než dva měsíce, je povinen objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny
prací, jež Zbývá provc'st do řádného Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve
Spoj ení s přílohou této Smlouvy.

V případě prodlení s plněním peněžitélıo závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je
takto v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné
částky Za každý, byt, i Započatý den prodlení.

V případě prodlení S Odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je Zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč Za každý případ a, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.
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Smluvní Strany výslovně Souhlasí s výší Sankcí Sjednanýeh v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že Výše Smluvních pokut je Staııovena S ohledem význaın zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluvenćm termínu pro objednatele.

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že ınu ve Splnění povinnosti, Zajištěněm
Sınluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či Obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základč řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní odjejího doručení povinné Straně.

XL
()dstoupení 0d smlouvy

Od této Smlouvy lze Odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, že povinnost

Zhotovitele bude porušena způsobem, který Zakládá právo objednatele 0d této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XH.
ˇ IZávěrecna ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Sınluvními Stranami.

V záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména Občanským Zákoníkeın.

Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy V jej íni plném Znění.

Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takove' informace a údaje ve
smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

rl`ato smlouva se Vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou ze Smluvních Stran.
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6. Součástí této Smlouvyje příloha e rozpočet.

. fl , f ‹ /I . .Jıhlava: //Ž./í "ˇ/ (HF/Č" Kamcnıce nad Lı ou: 9 9 2016

Lesy Ceské re
Sž Síđlem Ffl'ćrı'›y.='ú
500 08 HIMIQC
IC; 42196451,
Krajské ředite
Lımflká Køıønın

o
Ing. Jan Sovák Ing. Pavel Dı'bal

ředitel jednatel
Krajské ředitelství Jihlava /

I.KAMEN|CKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNI FIRMA s.r.o.

Kulturnfho domu 770 .L
394 70 Kamenıce n.L

DIČ: 0260838531

Příloha: Rozpočet
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394 70 Kamenice nad LipouZhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. ,

Nabídkový rozpočet

Objednatel: LČR

Mér. Jednotková Cena

p.‹ˇ:. Zkrácený popis položky jed. množství cena celkem

1 Z 3 4 5 V 6V

ÍIz'ıjenlšŘyýmŤŤ Ť Ť ` i Ť Ť Ť Ť A ŤÍ

_ 1 v iDemontáž povlakové v1`Stvy podlahy - lino řn12 16,ý00 7777740,00 V _ 640,00

2 Vybouram betonové ınazanhıy podlahy N V v 1113V 1,92 _ 2 000,00 v 3 §40,00

3 Sk1ádkovánı' vybouraných 1111101ĹAĹVE JH 32 km) Ň kp1 i lıQO Mi Ž 000,00

4 V Mazgınìna Z betonu C 16/20 A H V 1113 1,12 u 3000,00 V 3360,00

5 VýZtuŽ_11_1_aZanìn KAR] sítí i ii i Í! t` i E7 2ł000g0 W k15L15fl

i 6 Montáž podlah Z dlaždic 300x300 111111“ i i 1112 V 16,00 360,00 5 600,00

7 dodávka dlažby 300x300 111111 dle výbëı u investoıa V _ 1112ý mi 16_,L_1_8 ý300,00 V ýíř944,_0_0

8 Mon1áž Soklı'ků Zvdlzıždicý i _ i _ i Ň 16,00ý 1%),00 i 1 6_00,00

9 dodávka soklíků Z dlažby i Wii v ii 111 V iv, 12% »v175,0ý0ý i 21184412

10 Vybouıáni Stávajíciclı Zárubni i Ň kus 1,00 ý1 000,007 if i 1 000,00

i 11 VZazdëní 110výclıoclcový011Zárubn1, vč. dodávky zárubně i kus 1,00 V 1 500,00 ý V 1 500,00

i v 12 „Drobné opıąvy, vč. Zednického Zapıavení i ý i kpl 1,00 S 000,00 5000,00

i A L3 H Dodávka materiálu: lepidlo, štukLcEžba 1<p1 1,00 3 500,00 3750Q00

14 Demontáž kuchyňské linky/__ v_ fi ýýýýý H3 V V H 1,00 _ 1 000,00 „_ 1 000,00

15 _ D+M kuchyňské linky 180+45Á "__ .V i _ _ ‹ nsým ___ _ _ 1,00 v 26 000,_(ł)_ 'i 26%0,@

16 DĹMřdveıcvnıtrnı plné, vč. ková_ní_ak_iiky Ň i nýküV Ň 2,00 _1 600,00 A 3 200,00

17 ,__Z'Mepoieìtëšłchyňëkë linky. -v ý v Z 2-5115. IE ,QQJ@4. ._2_§.00v09

ŤŤ' "W" i Cøıkøxn b'e'z DPH "ˇ" i; ý,73 113,60

i 1, LUÉENISKÁ STAVEBNÍ _.

Nabídku vypracoval: Dne: 7. 9. 2016






