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Čl. I. Úvodní ustanovení
Tyto
podmínky Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále
Čl. I. obchodní
Úvodní ustanovení
jen „OP SOP“) vydala společnost GasNet, s.r.o., (dále jen „Provozovatel“)
Tyto obchodní podmínky Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále
a tvoří nedílnou součást Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále
jen „OP SOP“) vydala společnost GasNet, s.r.o., (dále jen „Provozovatel“)
jen „smlouva o připojení“), která je uzavírána mezi žadatelem o připojení
a tvoří nedílnou součást Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále
k distribuční soustavě Provozovatele (dále také jen jako “Zákazník”)
jen „smlouva o připojení“), která je uzavírána mezi žadatelem o připojení
a Provozovatelem na základě podané Žádosti o připojení k distribuční
k distribuční soustavě Provozovatele (dále také jen jako “Zákazník”)
soustavě (dale jen “žádost o připojení”).
a Provozovatelem na základě podané Žádosti o připojení k distribuční
soustavě
(dale jen
“žádost o připojení”).
Čl. II. Základní
pojmy
Pro
účely
těchto
OP
Čl. II. Základní pojmySOP se rozumí:
Energetický zákon (EZ): Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
Pro účely těchto OP SOP se rozumí:
a o výkonu státní správy v Energetických odvětvích a o změně některých
Energetický zákon (EZ): Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
zákonů (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
a o výkonu státní správy v Energetických odvětvích a o změně některých
Hlavní uzávěr plynu (HUP): Uzavírací armatura, která odděluje OPZ
zákonů (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
od plynovodní přípojky. HUP je součástí OPZ.
Hlavní uzávěr plynu (HUP): Uzavírací armatura, která odděluje OPZ
Místo připojení: Místo, v němž je plynové zařízení (plynovodní přípojka
od plynovodní přípojky. HUP je součástí OPZ.
nebo odběrné plynové zařízení) připojeno k distribuční soustavě.
Místo připojení: Místo, v němž je plynové zařízení (plynovodní přípojka
Obtok: Potrubí s uzavírací armaturou umožňující dodávku plynu mimo
nebo odběrné plynové zařízení) připojeno k distribuční soustavě.
plynoměr. Může být take proveden jako automatický obtok (bypass)
Obtok: Potrubí s uzavírací armaturou umožňující dodávku plynu mimo
který se automaticky otevře, pokud diferenční tlak v plynoměru překročí
plynoměr. Může být take proveden jako automatický obtok (bypass)
stanovenou hodnotu.
který se automaticky otevře, pokud diferenční tlak v plynoměru překročí
Odběrné plynové zařízení (OPZ): Zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu,
stanovenou hodnotu.
včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení.
Odběrné plynové zařízení (OPZ): Zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu,
Odběrné místo (OM): Místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení
včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení.
jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím
Odběrné místo (OM): Místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení
zařízením.
jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím
Plynárenské zařízení (PZ): Zařízení distribuční soustavy; pro účely těchto
zařízením.
OP SOP jde zejména o plynovody.
Plynárenské zařízení (PZ): Zařízení distribuční soustavy; pro účely těchto
Plynovodní přípojka (PP): Zařízení začínající odbočením z plynovodu
OP SOP jde zejména o plynovody.
a ukončené před HUP; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového
Plynovodní přípojka (PP): Zařízení začínající odbočením z plynovodu
zařízení. Náklady na zřízení PP hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena.
a ukončené před HUP; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového
Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník PP
zařízení. Náklady na zřízení PP hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena.
je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou
Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník PP
ohrožení života, zdraví či majetku osob.
je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou
Provozovatel: Držitel licence na distribuci plynu k jehož PZ je zákazník
ohrožení života, zdraví či majetku osob.
připojen.
Provozovatel: Držitel licence na distribuci plynu k jehož PZ je zákazník
Přepis: Změna Zákazníka v odběrném místě (OM) bez přerušení dodávky
připojen.
a distribuce plynu a bez změny charakteru odběru, případně bez demontáže
Přepis: Změna Zákazníka v odběrném místě (OM) bez přerušení dodávky
a montáže měřicího zařízení.
a distribuce plynu a bez změny charakteru odběru, případně bez demontáže
Stavební zákon: Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
a montáže měřicího zařízení.
Pokud
není
ve smlouvě
o připojení
v těchto
OP SOP dále
uvedeno jinak,
Stavební
zákon:
Zákon č.
183/2006nebo
Sb., ve
znění pozdějších
předpisů.
má pojem použitý v těchto OP SOP stejný význam, jaký mu přisuzují obecně
Pokud není ve smlouvě o připojení nebo v těchto OP SOP dále uvedeno jinak,
závazné právní předpisy v plynárenství.
má pojem použitý v těchto OP SOP stejný význam, jaký mu přisuzují obecně
závazné
právní předpisy
v plynárenství.
Čl. III. Podmínky
připojení
OPZ k distribuční soustavě
1.
Provozovatel
připojí
OPZ
k distribuční
soustavě
(instaluje měřicí zařízení)
Čl. III. Podmínky připojení OPZ
k distribuční
soustavě
a umožní Zákazníkovi odběr plynu v OM za podmínky, že:
1. Provozovatel připojí OPZ k distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení)
a) Zákazník před instalací měřicího zařízení Provozovateli
a umožní Zákazníkovi odběr plynu v OM za podmínky, že:
i. předá zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu
a) Zákazník před instalací měřicího zařízení Provozovateli
s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách
i. předá zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu
vyhrazených plynových zařízení, v platném znění; v případě,
s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách
že se jedná o stávající OM a doba odpojení je kratší než 6 měsíců
vyhrazených plynových zařízení, v platném znění; v případě,
je možné místo zprávy o revizi OPZ předat zprávu o ověření
že se jedná o stávající OM a doba odpojení je kratší než 6 měsíců
stavu OPZ,
je možné místo zprávy o revizi OPZ předat zprávu o ověření
ii. doloží doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených službách
stavu OPZ,
dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o zajištění služby
ii. doloží doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených službách
distribuční soustavy do OPZ,
dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o zajištění služby
b) charakter odběru plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ
distribuční soustavy do OPZ,
k distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v žádosti
b) charakter odběru plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ
o připojení a ve smlouvě o připojení,
k distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v žádosti
c) jsou splněny další podmínky stanovené těmito OP SOP.
o připojení a ve smlouvě o připojení,
c) jsou splněny další podmínky stanovené těmito OP SOP.

2. Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky, je Provozovatel oprávněn
nepřipojit OPZ Zákazníka.
2. Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky, je Provozovatel oprávněn
nepřipojit
Zákazníka.
Čl. IV.
NákladyOPZ
spojené
s připojením
1.
Provozovatel
se
zavazuje
neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s prvním
Čl. IV. Náklady spojené
s připojením
připojením k distribuční soustavě (např. instalace měřicího/měřicích
1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s prvním
zařízení v OM), vyplývající z platných právních předpisů. Druhé a další
připojením k distribuční soustavě (např. instalace měřicího/měřicích
připojení může být zpoplatněno dle aktuálního ceníku Provozovatele.
zařízení v OM), vyplývající z platných právních předpisů. Druhé a další
připojení
můžeZákazníka
být zpoplatněno dle aktuálního ceníku Provozovatele.
Čl. V.
Povinnosti
Zákazník
Čl. V. Povinnosti Zákazníka
1. Bude OPZ udržovat na své náklady ve stavu, který odpovídá požadavkům
Zákazník
bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými
1. Bude OPZ udržovat na své náklady ve stavu, který odpovídá požadavkům
normami a technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník
bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými
vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů.
normami a technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník
2. Poskytne Provozovateli součinnost nutnou k realizaci připojení,
vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů.
k řádnému provozu, údržbě nebo opravám PZ, včetně součinnosti při
2. Poskytne Provozovateli součinnost nutnou k realizaci připojení,
zřizování práv Provozovatele k nemovitostem dotčeným PZ a umožní
k řádnému provozu, údržbě nebo opravám PZ, včetně součinnosti při
Provozovateli přístup k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn.
zřizování práv Provozovatele k nemovitostem dotčeným PZ a umožní
3. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží:
Provozovateli přístup k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn.
a) zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost
3. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží:
měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený
a) zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost
plyn,
měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený
b) zásahů do měřicího zařízení.
plyn,
4. Umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu
b) zásahů do měřicího zařízení.
zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího
4. Umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu
zařízení, jakož i k provedení odečtu stavu; při první instalaci měřicího
zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího
zařízení je Zákazník povinen umožnit Provozovateli kontrolu souladu
zařízení, jakož i k provedení odečtu stavu; při první instalaci měřicího
technických hodnot uvedených ve smlouvě o připojení.
zařízení je Zákazník povinen umožnit Provozovateli kontrolu souladu
5. Oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklost
technických hodnot uvedených ve smlouvě o připojení.
ve funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení
5. Oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklost
měřicího zařízení nebo plomb, kterými je toto zařízení opatřeno, a to
ve funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení
neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku oznámit
měřicího zařízení nebo plomb, kterými je toto zařízení opatřeno, a to
porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje
neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku oznámit
nebezpečí postihu dle platných právních předpisů.
porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje
6. Je-li OM opatřené obtokem, oznámí Provozovateli otevření uzávěru
nebezpečí postihu dle platných právních předpisů.
obtoku měřidla před jeho otevřením, a to telefonicky na telefonní číslo
6. Je-li OM opatřené obtokem, oznámí Provozovateli otevření uzávěru
1239. Otevření obtoku měřidla je možné pouze v případech poruchy
obtoku měřidla před jeho otevřením, a to telefonicky na telefonní číslo
plynoměru.
1239. Otevření obtoku měřidla je možné pouze v případech poruchy
7. Oznámí Provozovateli změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně
plynoměru.
po provedení takové změny.
7. Oznámí Provozovateli změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně
8. V případě změny zajištěné celkové maximální a minimální hodinové
po provedení takové změny.
kapacity stávajícího připojeného zařízení podá v dostatečném předstihu
8. V případě změny zajištěné celkové maximální a minimální hodinové
žádost o připojení, na základě které bude posouzena vhodnost aktuálně
kapacity stávajícího připojeného zařízení podá v dostatečném předstihu
nainstalovaného měřicího zařízení a případně aktualizována smlouva
žádost o připojení, na základě které bude posouzena vhodnost aktuálně
o připojení.
nainstalovaného měřicího zařízení a případně aktualizována smlouva
9. Umožní provozovateli distribuční soustavy přístup k odběrnému zařízení
o připojení.
nacházejícímu se v nemovitosti vlastníka, kterým prochází neměřený plyn.
9. Umožní provozovateli distribuční soustavy přístup k odběrnému zařízení
10. Je-li Zákazník současně i vlastníkem PP, je povinen zajistit její provoz,
nacházejícímu se v nemovitosti vlastníka, kterým prochází neměřený plyn.
údržbu a opravy buď držitelem licence na distribuci plynu nebo
10. Je-li Zákazník současně i vlastníkem PP, je povinen zajistit její provoz,
oprávněnou osobou podle zákona o státním odborném dozoru nad
údržbu a opravy buď držitelem licence na distribuci plynu nebo
bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví
oprávněnou osobou podle zákona o státním odborném dozoru nad
nebo majetku osob. Splnění této povinnosti musí vlastník na vyžádání
bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví
prokázat Provozovateli; vlastník ani jím zmocněná osoba na PP nesmí
nebo majetku osob. Splnění této povinnosti musí vlastník na vyžádání
provádět žádné zásahy bez vědomí tohoto Provozovatele a musí zajistit
prokázat Provozovateli; vlastník ani jím zmocněná osoba na PP nesmí
splnění povinností vyplývajících z § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 EZ.
provádět žádné zásahy bez vědomí tohoto Provozovatele a musí zajistit
splnění
vyplývajících
z § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 EZ.
Čl. VI.
Právapovinností
a povinnosti
Provozovatele
Provozovatel
Čl. VI. Práva a povinnosti Provozovatele
1. Bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně
Provozovatel
ověřovat správnost měření.
1. Bude na své náklady udržovat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně
ověřovat správnost měření.
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2. Má právo přístupu k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly,
odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu
s příslušným ustanovením EZ; při první instalaci měřicího zařízení je
Provozovatel oprávněn provést kontrolu souladu technických hodnot
uvedených ve smlouvě o připojení se skutečným stavem v OM.
3. Je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn
Zákazníkovi do OPZ, že Zákazník odebírá plyn neoprávněně.
4. Provozovatel není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li
splněny podmínky pro omezení nebo přerušení distribuce nebo dodávky
plynu stanovené v EZ.
Čl. VII. Odpojení
1. Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit distribuci plynu (odpojit
OPZ) v případech stanovených EZ a na žádost Zákazníka.
2. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu, že OPZ ohrožuje život, zdraví nebo
majetek osob nebo při likvidaci takového stavu, Provozovatel připojí OPZ
do 5 pracovních dní poté, co Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou,
že důvody k odpojení pominuly.
3. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu neoprávněného odběru plynu nebo
neoprávněné distribuce plynu stanovené v EZ, Provozovatel připojí OPZ
do 5 pracovních dní poté, kdy má dojít k připojení OPZ, za předpokladu
předložení zprávy o revizi OPZ (případně zprávy o ověření stavu OPZ,
pokud bylo OM odpojeno po dobu kratší než 6 měsíců) a bude-li
uhrazen dluh nebo uzavřena dohoda o splátkách a uznání dluhu.
4. Je-li Zákazník současně i vlastníkem OPZ připojeného k distribuční
soustavě, je v případě ukončení provozu tohoto OPZ povinen uhradit
Provozovateli veškeré náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti
s odpojením OPZ od distribuční soustavy v souladu s § 62 odst. 6 EZ.
Čl. VIII. Zánik smlouvy o připojení
1. Smlouva o připojení zaniká:
a) jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení
OPZ ani do třiceti šesti (36) měsíců po odpojení OPZ z důvodů dle
Čl. VII odst. 1 OP SOP, nebo
b) zahájením odběru jiného Zákazníka ve stejném OM; nároky
Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem smlouvy
o připojení nejsou tímto dotčeny. Jiným Zákazníkem se pro účely
tohoto článku rozumí osoba, která doloží vlastnické právo k OPZ
anebo souhlas vlastníka OPZ v souladu s § 62 odst. 1 písm. a) EZ,
má uzavřenou smlouvu o připojení a nastanou účinky rezervace
distribuční kapacity podle smlouvy o zajištění služby distribuční
soustavy.
c) Jestliže Zákazník nezahájí smluvní odběr plynu do OPZ ani do třiceti
šesti (36) měsíců ode dne nejdříve možného termínu připojení
uvedeného v čl. II. smlouvy o připojení, zaniká smlouva o připojení
a závazek Provozovatele zajistit požadovanou kapacitu. Zákazník je
povinen bez zbytečného odkladu nahradit Provozovateli veškeré
náklady vynaložené v souvislosti s připojením OPZ, které Provozovatel
řádně doloží.
Čl. IX. Zvláštní ustanovení
1. Provozovatel je správcem Zákazníkových osobních údajů. Informace
o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně
jejich rozsahu a účelů zpracování, přehledu práv a povinností Zákazníka,
Provozovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních
údajů, jsou zveřejněny na webové stránce Provozovatele
(www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při
uzavírání smlouvy o připojení nebo kdykoli v průběhu jejího trvání
budou Zákazníkovi poskytnuty na jeho vyžádání na kontaktních
místech Provozovatele.
2. Vlastnoruční podpis zástupce Provozovatele lze v případě uzavírání,
změny nebo ukončování smlouvy o připojení provést faksimilií tohoto
podpisu. Stejným způsobem lze postupovat i v případech následného
písemného styku v rámci plnění smlouvy o připojení, není-li ve smlouvě
o připojení nebo OP SOP stanoveno jinak. Pokud je za Zákazníka jakožto
zmocnitele při uzavírání, změně nebo ukončování smlouvy o připojení
činěn úkon na základě plné moci, může Provozovatel požadovat úředně

3.

4.

5.
6.

ověřenou kopii plné moci nebo v případě pochybností úředně ověřený
podpis zmocnitele na plné moci.
Veškerá sdělení, podání a oznámení mezi Provozovatelem a Zákazníkem
mohou být doručována prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb,
kurýrních služeb a rovněž elektronickými prostředky (např. fax, e-mail),
pokud kontaktní údaje pro užití elektronických prostředků poskytl
Zákazník Provozovateli při uzavření smlouvy o připojení nebo kdykoli
během smluvního vztahu.
Vyjdou-li najevo skutečnosti, které bez zavinění Provozovatele brání
připojení Zákazníka, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ až do
okamžiku, kdy tyto skutečnosti pominou. Skutečnosti, které mohou bránit
připojení dle tohoto odstavce, mohou být zejména, nikoliv však výlučně:
– vyjde-li dodatečně najevo (např. po uzavření smlouvy o připojení),
že zařízení, které má sloužit k připojení, není způsobilé k řádnému
provozu bez zavinění Provozovatele, nebo
– odmítne-li vlastník zařízení, odlišný od Provozovatele, umožnit
připojení OPZ.
Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o připojení činí 12 kalendářních měsíců
ode dne doručení.
Smlouva o připojení nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona
číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. X. Obecné technické podmínky připojení k distribuční soustavě
Obecné technické podmínky připojení upravují podmínky pro realizaci
připojení nového OPZ Zákazníka nebo podmínky při technických
změnách/úpravách OPZ tak, že:
1. Je-li nutné pro připojení OPZ Zákazníka zřízení měřicího místa, platí tyto
technické podmínky:
a) za plynoměrem bude osazen uzávěr (kulový kohout) příslušné
dimenze a vývody pro plynoměr budou vodivě propojeny,
b) velikost skříně a řešení instalace musí umožňovat montáž, demontáž,
vyjmutí a plombování plynoměru běžnými prostředky bez nutnosti
destrukce skříně nebo vynaložení zvýšené námahy,
c) objekt HUP musí být přístupný z veřejného prostranství.
2. Je-li nutné pro připojení OPZ zákazníka zřízení/úprava OPZ, platí
technické podmínky, které Zákazník obdržel ve smlouvě o připojení
nebo ve stanovisku k projektové dokumentaci plynových zařízení.
Čl. XI. Závěrečná ustanovení
1. Tyto OP SOP je možné měnit či nahradit tak, že Provozovatel nejméně
60 dní před účinností změny OP SOP nebo nových OP SOP zveřejní změny
OP SOP nebo nové OP SOP způsobem umožňujícím dálkový přístup
(webové stránky Provozovatele) a na svých obchodních místech. Pokud
Zákazník písemně nevyjádří nejpozději 1 pracovní den před účinností
změny nebo nových OP SOP s jejich zněním svůj nesouhlas, stávají se
změny nebo nové OP SOP dnem jejich účinnosti závazné pro Zákazníka.
Doručí-li Zákazník písemně svůj nesouhlas se zněním navržených změn
nebo nových OP SOP Provozovateli nejpozději 1 pracovní den před
účinností nových OP SOP, zůstávají v platnosti původní OP SOP i nadále.
Zákazník může stejným způsobem vyjádřit svůj nesouhlas s návrhem
změn nebo nových OP SOP a od smlouvy o připojení odstoupit.
2. V případě přepisu se nepoužijí ustanovení Čl. III. bod 1, písm. a), Čl. IV,
Čl. X, těchto OP SOP.
3. Tyto OP SOP vstupují v platnost a účinnost dnem 10. 6. 2018.

Jan Valenta

předseda jednatelů

V Praze, dne 4. 4. 2018
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