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KOMODITNÍ HURZA KlADNO

Záv rkov list č. PL-201 71 030-770-1
(pro burzovn obchody s plynem v rámci sdru en ch slu eb dodávky plynu)

Č slo aukce: 770 Datum konán burzovn ho shromá d n : 30. ř jna 2017

Dodavatel (prodávaj c ): Pra ská plynárenská, a. s.

Zapsán v: OR vedeném M stsk m soudem v Praze, odd l B, vlo ka 2337
S dlo: Národn 37, 110 00 Praha 1 - Nové M sto
IČO: 60193492 DIČ: CZ60193492
Bankovn spojen : 117671123/0300
Zastoupen:
Jméno a př jmen makléře: Ing. Vratislav Kaválek
Evidenčn č slo makléře: 41037

Odb ratel (kupuj c ): M sto Bene ov

Zapsán v: rejstř ku m st a obc
S dlo: Masarykovo nám st 100, Bene ov
IČO: 00231401 DIČ: CZ00231401
Bankovn spojen : 27-0320035309/0800
Zastoupen:
Jméno a př jmen makléře: Ing. Miloslav Ry av
Evidenčn č slo makléře: 41019

Popis produktu: Dodávka zemn ho plynu v rámci sdru en ch slu eb dodávky
zemn ho plynu pro odb r nad 630 MWh (plyn velkoodb r)

Počet odb rn ch m st: I

Technické parametry dodávky: viz Př loha záv rkového listu č. 1.

Term n dodávky: 1.1.2018 31.12.2018

Celkové mno stv dodávky: 701 MWh

Rozd len celkového mno stv dodávky na jednotlivé kalendářn m s ce roku 2018:

leden 117 červenec 11

únor 100 srpen 11

březen 77 zář 41

duben 56 ř jen 48

kv ten 27 listopad 74

červen 13 prosinec 126

Tolerančn pásmo při odb ru: nad sjednané ročn /m s čn mno stv : O %
pod sjednané ročn /m s čn mno stv : O %

Jednotková kupn cena (bez DPH) 470 CZKIMWh

Kapacitn slo ka ceny (cena za přepravu a strukturován ): O CZKIodb. m stolm s c
O CZKItis. m3
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Zúčtovac podm nky

Zúčtovac obdob : m s c

Splatnost zúčtovac faktury: 27 dn

Zálohy v průb hu zúčtovac ho obdob : bez záloh

Sankce, které uhrad odb ratel při překročen tolerančn ho pásma: nejsou

Způsob sjednáván odb rov ch diagramů: nesjednává se

Ostatn podm nky:

Dodavatel bude odb rateli účtovat dodávku samostatnou fakturou v listinné (pap rové) podob za ka dé
odb rné m sto zvlá .

Dodavatel bude odb rateli předepisovat a účtovat zálohy samostatn m předpisem a samostatn m da ov m
dokladem o přijet platby v listinné (pap rové) podob za ka dé odb rné m sto zvlá .

Dodavatel je povinen na v slovné vy ádán jednotlivého odb ratele:
pou vat elektronickou fakturu s následn m zaslán m faktury v pap rové podob .

Dodavatel je povinen po skončen ka dého roku poskytnout data o odb rech a fakturaci na v ech
odb rn ch m stech v elektronické podob centráln mu zadavateli m stu Bene ov na e-mailovou adresu
jelinekbenesov-city.cz

Odb ratel je oprávn n uplatnit u dodavatele po adavek na zaji t n M s čn rezervované kapacity na
př slu n kalendářn m s c v rámci př slu n ch energetick ch předpisů.

Dodavatel jmenuje pro zaji t n obchodn ho styku s odb ratelem konkrétn kontaktn osobu, která bude
odb rateli operativn k dispozici pro ře en př padn ch problémů při dodávce komodity.

Odb ratel je oprávn n zveřejnit záv rkov list ve veřejn př stupn ch evidenc ch.

Dodac podm nky

1. Dodavatel je povinen dodávat sjednané mno stv plynu do odb rného m sta odb ratele v rozsahu a za
podm nek uzavřeného burzovn ho obchodu (záv rkového listu) v kvalit podle ádu provozovatele
přepravn soustavy, ke které je odb rné m sto připojeno, pokud tornu nebrán okolnosti vyvolané
provozovatelem přepravn nebo distribučn soustavy nebo okolnosti stanovené př slu n mi právn mi
předpisy.

2. Dodávka plynu je spln na přechodem plynu z př slu né distribučn soustavy přes m ř c zař zen
do odb rného m sta odb ratele.

3. Dodavatel je povinen zajistit na vlastn jméno a na vlastn účet pro odb rné m sto odb ratele přepravu
plynu, uskladn n plynu, distribuci plynu a ostatn souvisej c slu by.

4. Dodavatel je povinen ve smyslu př slu ného platného právn ho předpisu převz t závazek odb ratele
odebrat plyn z plynárenské soustavy a nést plnou zodpov dnost za odchylku odb ratele vztahuj c se
k odb rnému m stu odb ratele. Z důvodu přenesen odpov dnosti za odchylku na dodavatele nen
odb ratel oprávn n m t pro dodávku plynu do odb rného m sta dle burzovn ho obchodu (záv rkového
listu) jiného nebo v ce jin ch dodavatelů. Odb ratel se zavazuje ukončit smlouvu s předcházej c m
dodavatelem, pokud k tomu nezplnomocn dodavatele, kter mu bude dodávat plyn na základ
burzovn ho obchodu (záv rkového listu).

5. Dodávka plynu se pova uje za zahájenou prvn plynárensk den burzovn m obchodem sjednaného
obdob dodávky plynu a za ukončenou posledn plynárensk den burzovn m obchodem sjednaného
obdob dodávky plynu. Odb ratel je povinen nahlásit dodavateli stav m ř c ho zař zen v odb rném m st
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k prvn mu kalendářn mu dni zahájen burzovn m obchodem sjednané dodávky plynu, a to nejpozd ji jeden
kalendářn den po tomto datu. V př pad , e tak neučin , bude počátečn stav m ř c ho zař zen stanoven
provozovatelem distribučn soustavy v souladu s ádem provozovatele distribučn soustavy. Odb ratel
se t mto vzdává nároku na reklamaci takového stavu m ř c ho zař zen a takto stanoven stav m ř c ho
zař zen pln respektuje.

6. Odb ratel je povinen v př pad neočekávané události, která má vliv na jeho odb r plynu (havárie
odb rného plynového zař zen nebo v robn ho zař zen ), oznámit tuto událost bez zbytečného odkladu
dodavateli. V př pad plánované události, která má vliv na jeho odb r plynu (plánovaná oprava odb rného
plynového nebo v robn ho zař zen , celozávodn dovolená), je odb ratel povinen oznámit tuto skutečnost
dodavateli nejpozd ji 10 kalendářn ch dnů před jej m počátkem.

7. Sjednaná dodávka plynu mů e b t omezena, pokud bude provozovatelem přepravn soustavy vyhlá en
stav nouze podle př slu n ch platn ch právn ch předpisů. Odb ratel je povinen sledovat informace
o vyhlá en omezuj c ch regulačn ch opatřen v př pad hroz c ho nebo stávaj c ho stavu nouze
v plynárenstv . Dodavatel i odb ratel jsou povinni v př pad hroz c ho nebo stávaj c ho stavu nouze
v plynárenstv postupovat podle př slu ného platného právn ho předpisu.

8. Dodavatelem dodané a odb ratelem odebrané mno stv plynu bude v odb rném m st m řeno m ř c m
zař zen m ve vlastnictv př slu ného provozovatele distribučn soustavy, kter zodpov dá za správnost
nam řen ch údajů. O druhu, velikosti, um st n a skladb m ř c ho zař zen rozhoduje př slu n
provozovatel distribučn soustavy. Odb ratel je povinen odeb rat plyn pouze přes m řidlo, které připojil
provozovatel distribučn soustavy. Odb ratel je povinen udr ovat odb rné zař zen ve stavu, kter
odpov dá př slu n m technick m normám a platn m právn m předpisům a kter umo uje jeho řádn
a spolehliv provoz.

9. M řen dodávek plynu včetn vyhodnocován , předáván v sledků m řen a dal ch nezbytn ch informac
pro vyúčtován dodávky plynu je zaji ováno př slu n m provozovatelem distribučn soustavy. Nam řen
objem plynu bude v souladu s platn mi právn mi předpisy přepoč táván na vzta ené podm nky a energii
vyjádřenou v MWh, resp. kWh.

10. Odb ratel se zavazuje umo nit př stup k m ř c mu zař zen na odb rném m st pro potřebu kontroly
správnosti m řen ch údajů, proveden odečtů nebo kontroly, opravy, údr by, v m ny nebo odebrán
m řidla, a to rovn při ukončen odb ru nebo přeru en dodávky plynu. Odb ratel je povinen zdr et se
jak chkoliv zásahů do m řidla a jeho připojen včetn plomb, a zabezpečit m řidlo tak, aby nemohlo doj t
k jeho po kozen , odcizen nebo poru en plomb. Odb ratel je dále povinen bez zbytečného odkladu
oznámit dodavateli po kozen m ř c ho zař zen nebo jeho plomby, př padn jinou událost, která má vliv
na řádnou funkci m ř c ho zař zen .

Platebn podm nky

1. Odb ratel je povinen zaplatit dodavateli za dodávku plynu cenu, která je tvořena:
a) cenou za dodávku komodity plyn která je stanovena burzovn m obchodem (záv rkov m listem),
b) pevnou kapacitn slo kou ceny (cena za přepravu a strukturován )
c) cenou za přepravu plynu, uskladn n plynu, distribuci plynu a souvisej c slu by stanovenou v souladu

se v eobecn závazn mi právn mi předpisy, zejména cenov mi rozhodnut mi př slu n ch správn ch
a regulačn ch orgánů.

2. Dodávky plynu se v průb hu zúčtovac ho obdob vyúčtovávaj fakturami, které mus m t nále itosti
da ov ch dokladů podle př slu n ch právn ch předpisů.

3. K účtované cen dodávky plynu se připoč tává da z plynu, da z přidané hodnoty, poplatky a jiné
nepř mé dan stanovené v souladu s př slu n mi právn mi předpisy. Odb ratel je povinen předlo it
dodavateli doklady, na základ kter ch uplat uje osvobozen od př slu né dan . Zárove je odb ratel
povinen v př pad zm ny, zániku či zru en př slu ného dokladu, na základ kterého uplat uje osvobozen
dle předchoz v ty, tuto skutečnost dodavateli oznámit, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle v ak
do druhého pracovn ho dne ode dne zm ny, zániku nebo zru en tohoto dokladu, na základ kterého
uplat uje osvobozen . Odb ratel je odpov dn za kodu, která vznikne dodavateli poru en m povinnosti
zákazn ka uvedené v předchoz v t .
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4. V průb hu zúčtovac ho obdob hrad odb ratel dodavateli za dodávky plynu pravidelné zálohy, pokud
nen burzovn m obchodem sjednáno jinak. Jejich v e je určena podle celkové předpokládané platby
odb ratele za př slu né fakturačn obdob včetn dan z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen
po uzavřen burzovn ho obchodu (záv rkového listu) vystavit odb rateli v souladu s podm nkami
uzavřeného burzovn ho obchodu (záv rkového listu) platebn kalendář s uveden m počtu, v e
a splatnosti záloh.

5. Zálohy zaplacené odb ratelem na př slu né zúčtovac obdob budou dodavatelem vypořádány ve faktuře
za zúčtovac obdob . Rozd l ve faktuře mezi vyúčtovanou částkou a zaplacen mi zálohami, kter je
nedoplatkem odb ratele, je odb ratel povinen zaplatit dodavateli v term nu splatnosti faktury. Rozd l ve
faktuře mezi vyúčtovanou částkou a zaplacen mi zálohami, kter je přeplatkem odb ratele, dodavatel
vrát odb rateli v term nu splatnosti faktury na bankovn účet odb ratele uveden v záv rkovém listu
s pou it m variabiln ho symbolu uvedeného na faktuře. Pokud nen burzovn m obchodem sjednáno jinak,
je dodavatel oprávn n přeplatky a nedoplatky odb ratele převád t do dal ho zúčtovac ho obdob , dále
je oprávn n započ tat přeplatek odb ratele na úhradu záloh v dal m zúčtovac m obdob , přičem převod
a započten t chto částek je povinen v dy oznámit odb rateli.

6. Odb ratel je povinen provád t v echny platby bezhotovostn v tuzemské m n , pokud nen burzovn m
obchodem (záv rkov m listem) sjednána jiná m na, na bankovn účet dodavatele uveden na př slu né
faktuře s pou it m variabiln ho symbolu uvedeného na faktuře. Pokud odb ratel pouká e platbu
s nesprávn m variabiln m symbolem, nebo ji pouká e na jin bankovn účet dodavatele, ne je uvedeno
na faktuře, je dodavatel oprávn n platbu vrátit odb rateli jako neidentifikovatelnou a účtovat úrok
z prodlen za opo d né placen od data splatnosti faktury a do obdr en správn poukázané platby.

7. Zaplacen m plateb se rozum připsán př slu né částky na bankovn účet dodavatele. Připadne-li den
splatnosti faktury nebo zálohy na den pracovn ho volna nebo klidu, je dnem splatnosti nejbli následuj c
pracovn den.

8. V př pad prodlen odb ratele s úhradou jakékoliv částky vypl vaj c z uzavřeného burzovn ho obchodu
(záv rkového listu), je odb ratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlen ve v i 0,05 % z dlu né částky
za ka d den prodlen .

9. V př pad , e je odb ratel v prodlen s úhradou jakékoliv částky vypl vaj c z uzavřeného burzovn ho
obchodu, má dodavatel právo zaslat odb rateli p semné v zvy či upom nky k placen . Odb ratel je
v takovém př pad povinen uhradit dodavateli náklady spojené se zaslán m p semné v zvy či upom nky
k placen .

10. V př pad prodlen dodavatele s úhradou jakékoliv částky vypl vaj c z uzavřeného burzovn ho obchodu
(záv rkového listu), je dodavatel povinen uhradit odb rateli úrok z prodlen ve v i 0,05 % z dlu né částky
za ka d den prodlen .

Reklamace

1. Zjist -li odb ratel chyby nebo omyly při vyúčtován dodávky plynu dle uzavřeného burzovn ho obchodu
(záv rkového listu), má právo př slu né vyúčtován (fakturu) u dodavatele reklamovat, a to nejpozd ji do
30-ti kalendářn ch dnů od doručen faktury, v n se reklamované skutečnosti vyskytly. Reklamace mus
m t p semnou formu a jej uplatn n nemá odkladn účinek na splatnost faktury, vyjma zcela zjevné chyby,
nedohodne-li se odb ratel a dodavatel jinak.

2. Dodavatel je povinen reklamaci přezkoumat a v sledek přezkoumán je povinen oznámit odb rateli ve
lhůt do 30-ti kalendářn ch dnů od doručen reklamace.

Omezen a přeru en dodávky

1. Dodavatel je oprávn n přeru it nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku plynu dle burzovn ho obchodu
(záv rkového listu) v odb rném m st v př padech neoprávn ného odb ru, kter je definován př slu n mi
platn mi právn mi předpisy.

2. Přeru en nebo omezen dodávky plynu z důvodu neoprávn ného odb ru bude provedeno
provozovatelem distribučn soustavy na ádost dodavatele bezprostředn po zji t n neoprávn ného
odb ru a bude provedeno na náklady odb ratele.
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L

3. Přeru en m nebo omezen m dodávky plynu v př padech neoprávn ného odb ru nevzniká odb rateli právo
na náhradu kody a u lého zisku na dodavateli a na provozovateli distribučn soustavy.

4. Odb ratel je povinen uhradit dodavateli náklady spojené s přeru en m, obnoven m nebo ukončen m
dodávky plynu z důvodu neoprávn ného odb ru. Při neoprávn ném odb ru je zákazn k povinen uhradit
skutečn vzniklou kodu, nelze-li vzniklou kodu prokazateln stanovit, je náhrada kody vypočtena podle
ádu provozovatele distribučn soustavy.

Odstoupen od burzovn ho obchodu (záv rkového listu)

7. Dodavatel je oprávn n odstoupit od burzovn ho obchodu (záv rkového listu) v př pad :
a) podstatného poru en povinnost podm nek burzovn ho obchodu (záv rkového listu) odb ratelem,
b) neoprávn ného odb ru, kter je definován př slu n mi platn mi právn mi předpisy,
c) je-li odb ratel v úpadku anebo je mu povoleno vyrovnán .

2. Za podstatné poru en povinnost podm nek burzovn ho obchodu (záv rkového listu) odb ratelem se
pova uje zejména:
a) je-li odb ratel i přes doručen v zvy nebo upom nky k placen opakovan v prodlen se zaplacen m

pen itého závazku vypl vaj c ho ze záv rkového listu,
b) zjist -li dodavatel nebo př slu n provozovatel distribučn soustavy neoprávn nou manipulaci s m ř c m

zař zen m,
c) neumo n -li odb ratel př stup k m ř c mu zař zen ani po opakované p semné v zv dodavatele nebo

př slu ného provozovatele distribučn soustavy,
d) poru -li odb ratel podstatn povinnosti podm nky zvlá specifikované burzovn m obchodem

(záv rkov m listem).

3. Odb ratel je oprávn n odstoupit od burzovn ho obchodu (záv rkového listu) v př pad
a) podstatného poru en povinnosti podm nek burzovn ho obchodu (záv rkového listu) dodavatelem,
b) je-li dodavatel v úpadku nebo je mu povoleno vyrovnán .

4. Za podstatné poru en povinnosti podm nek burzovn ho obchodu (záv rkového listu) dodavatelem se
pova uje zejména:
a) bezdůvodné přeru en , omezen nebo ukončen dodávky plynu dodavatelem,
b) bezdůvodné nezaji t n dopravy plynu a souvisej c ch slu eb ze strany dodavatele,
c) je-li dodavatel i přes doručen v zvy nebo upom nky k placen opakovan v prodlen se zaplacen m

pen itého závazku vypl vaj c ho ze záv rkového listu,
d) poru -li dodavatel podstatn povinnosti podm nky zvlá t specifikované burzovn m obchodem

(záv rkov m listem).

5. Odstoupen od burzovn ho obchodu (záv rkového listu) mus b t provedeno p semn a je účinné dnem
doručen p semného oznámen o odstoupen druhé smluvn stran , nebo pozd j m dnem, kter je
v oznámen o odstoupen odstupuj c smluvn stranou stanoven. Odstupuj c smluvn strana je povinna
oznámit odstoupen od burzovn ho obchodu (záv rkového listu) př slu nému provozovateli distribučn
soustavy.

Komunikace a doručován

1. Korespondence, oznámen či jiné sd len učin né mezi smluvn mi stranami na základ uzavřeného
burzovn ho obchodu (záv rkového listu) mus m t p semnou podobu a mus b t v českém jazyce (dále
p semnost ).

2. P semnosti se pova uj za doručené:
a) osobn m doručen m a předán m kontaktn osob smluvn strany, která je adresátem,
b) pát m kalendářn m dnem ode dne odeslán doporučeného dopisu na kontaktn adresu smluvn strany,

která je adresátem, nebo dř v j m dnem doručen ,
c) zp tn m potvrzen m faxové nebo elektronické zprávy, která byla odeslána na kontaktn faxové č slo

nebo emailovou adresu smluvn strany, která je adresátem.

3. Smluvn strany jsou povinny oznámit druhé smluvn stran jakékoliv zm ny v kontaktn ch údaj ch pro
doručován p semnost . Za doručené budou pova ovány i p semnosti, které se vrát odes laj c smluvn
stran jako nedoručené v důsledku neoznámen nov ch kontaktn ch údajů stranou, která je adresátem.
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Kontaktn údaje:

Dodavatel: Ing. Jan i ka, tel.: 267 174 253, 725 567 613, e-mail: jan.zizka@ppas.cz

Odb ratel: Miroslav Jel nek, tel: 317754122, e-mail: jelinekbenesov-city.cz

Mlčenlivost

1. Dodavatel a odb ratel se zavazuj , e neposkytnou záv rkov list jako celek ani jeho část (která nen
veřejn známa) a neveřejné informace z n ho plynouc třet osob bez předchoz ho p semného souhlasu
druhé smluvn strany, krom př padů, kdy jim zveřejn n nebo poskytnut třet osob určuje př slu n
právn předpis.

2. Dodavatel a odb ratel se zavazuj přijmout technická a organizačn vnitřn opatřen k ochran neveřejn ch
informac , zejména dův rn ch informac a osobn ch údajů.

Předcházen kodám

1. Dodavatel a odb ratel se zavazuj navzájem se informovat o v ech skutečnostech, kter ch jsou si v domi,
a které by mohly vést ke kodám a usilovat o odvrácen hroz c ch kod.

2. Dodavatel a odb ratel se zprost povinnosti k náhrad kody za podm nek dle ust. 2913 zákona
Č. 89/2012 Sb., občansk zákon k v platném zn n , nebo za podm nek vypl vaj c ch ze zákona
Č. 458/2000 Sb., o podm nkách podnikán a o v konu státn správy v energetick ch odv tv ch v platném
zn n .

Ostatn ujednán

1. Záv rkov list je Smlouvou o sdru en ch slu bách dodávky zemn ho plynu mezi dr itelem licence na
obchod s plynem (dodavatelem) a zákazn kem (odb ratelem), uzavřenou podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občansk zákon k v platném zn n , zákona č. 458/2000 Sb., o podm nkách podnikán a o v konu státn
správy v energetick ch odv tv ch v platném zn n (Energetick zákon) a př slu n ch souvisej c ch
právn ch předpisů.

2. Dodavatel a odb ratel jsou povinni postupovat při pln n podm nek burzovn ho obchodu (záv rkového
listu) v souladu s podm nkami př slu ného burzovn ho obchodu (záv rkového listu), platn m ádem
provozovatele přepravn soustavy, platn m ádem provozovatele distribučn soustavy, př slu n mi
právn mi předpisy a technick mi normami.

3. Odb ratel je oprávn n ukončit odb r plynu v odb rném m st v př pad , kdy dodavateli dolo ,
e ukončuje odb r plynu z důvodu zm ny převodu vlastnick ch práv k odb rnému m stu nebo z důvodu

fyzické likvidace odb rného m sta ( iveln pohroma, demolice). Odb ratel se zavazuje před ukončen m
odb ru plynu provést odhlá en odb ru plynu a sjednat term n odpojen m ř c ho zař zen . Odb ratel
má povinnost při ukončen odb ru plynu umo nit př slu nému provozovateli distribučn soustavy provést
konečn odečet, popř. odebrat m ř c zař zen . Pokud odb ratel neumo n dodavateli nebo provozovateli
distribučn soustavy nebo j m pov řené osob provést konečn odečet nebo odpojit m ř c zař zen ,
odpov dá za cel odb r a do té doby, kdy dodavatel, nebo provozovatel distribučn soustavy nebo j m
pov řená osoba bude moci tak učinit.

4. Dodavatel a odb ratel jsou se souhlasem burzy oprávn ni ukončit pln n burzovn ho obchodu
(záv rkového listu) rovn vzájemnou p semnou dohodou.

5. Uzavřen m burzovn ho obchodu (záv rkového listu) se ke dni zahájen sjednané dodávky plynu
do odb rného m sta ru v echny smluvn vztahy souvisej c s dodávkou plynu do tohoto odb rného
m sta, které byly uzavřeny mezi dodavatelem a odb ratelem nebo jejich právn mi předchůdci
před uzavřen m burzovn ho obchodu.

6. Pokud by se jakékoliv ustanoven záv rkového listu dostalo do rozporu s platn m právn m řádem
České republiky či mezinárodn smlouvou, kterou je Česká republika vázána, bude takovéto ustanoven
automaticky pova ováno za neplatné a bude postupováno dle aktuáln právn úpravy. Tato skutečnost
nemá vliv na platnost a účinnost ostatn ch ustanoven záv rkového listu.
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7. Dodavatel a odb ratel jsou povinni vynalo it ve kerØ œsil k tornu, aby byly pł padnØ spory vypl vaj c
z burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) urovnÆny sm rnou cestou, k tomuto vyvinou vzÆjemnou
souŁinnost.

RozhodŁ dolo ka:
V echny spory vznikaj c z burzovn ho obchodu (zÆv rkovØho listu) a v souvislosti s n m, kterØ se nepodał
odstranit jednÆn m mezi stranami, budou rozhodovÆny s koneŁnou platnost u RozhodŁ ho soudu płi
¨eskomoravskØ komoditn burze Kladno podle jeho Ædu jedn m nebo v ce rozhodci.

V Kladn dne 30. 10. 2017

za dodavatele za odb ratele

Jitka KostkovÆ
za ¨MKBK
¨ESKOMORAVSK`

KOMODITN˝ IURZA KLADNO

I nÆm. S rnÆ 3127
27201 Kladno
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