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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu

Název:  Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní 

kancelář

Ev. číslo: 003/2012

V Uničově dne 12.12. 2012

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o tom, že Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s., 

zastoupená paní RNDr. Bronislavou Vláčilovou, projektovou manažerkou, zvažuje zadání 

zakázky na nákup moderního informačního systému CK* a hotelových provozů pro fiktivní 

kancelář v rámci dotačního projektu „VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe“ 

reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071.

(CK* – je pro potřeby projektu chápáno jako cestovní kancelář nebo agentura)

Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena plnění veřejné zakázky je do 1 mil. Kč bez DPH, 

jedná se pouze o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 

Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také „Zákon“ nebo „ZVZ“), a tato 

veřejná zakázka tak v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona není zadávána v 

zadávacím řízení dle ZVZ.

Výzva k podání nabídek se řídí dle „Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků 

finanční podpory OP VK“.

V případě Vašeho zájmu o zakázku Vás tímto vyzýváme k podání nabídky. 

S pozdravem

RNDr. Vláčilová Bronislava

projektový manažer

Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.

Stromořadí 420

Uničov

783 91
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – BLIŽŠÍ POPIS

1. Identifikační údaje zadavatel

Název zakázky:
Dodávka moderního informačního systému CK a 
hotelových provozů pro fiktivní kancelář

Název programu: OPVK

Zadavatel: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.

Sídlo: Stromořadí 420, 783 91 Uničov

IČ/DIČ: 27815722

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele:

RNDr.Vláčilová Bronislava, projektový manažer (na 
základě plné moci)

Kontaktní osoba: RNDr.Vláčilová Bronislava
Kontaktní telefon a 
e-mail: 602547162, vlacilova@vosunicov.cz

Druh zakázky: dodávka

Ev. číslo: 003/2012

2. Lhůta a místo pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:  21.12.2012, 10:00 h

Místo pro podání nabídky: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s., Stromořadí 
420, 783 91 Uničov

Nabídku lze podat osobně, kurýrem či poštou na uvedenou adresu. Rozhodující pro přijetí 

nabídky je datum doručení, nikoliv datum odeslání. Za včasné doručení nabídky zodpovídá 

uchazeč. 

Zadavatel požaduje nabídky v těchto vyhotoveních: 
 1x – originál v tištěné podobě 

 1x – kopie v tištěné podobě 

 1x – na CD/DVD nosiči v digitální podobě

3. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka a implementace moderního informační systém pro cestovní 
kanceláře, agentury a hotelové provozy pro podporu výuky inovovaných ekonomicko-
administrativních předmětů ve fiktivní kanceláři/firmě pro studenty VOŠ.
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4. Specifikace předmětu zakázky

Dodávka a implementace moderního informačního systému pro fiktivní kancelář, se kterým 
pracují cestovní kanceláře, touroperátoři a hotelový průmysl. Tento informační systém 
umožňuje tvorbu nabídky produktů (např. zájezdů), on-line rezervace, prodej a správu 
internetové nabídky, řízení kapacit, ekonomické statistky aj.

Informačním systémem se pro potřeby zakázky rozumí – rezervační systém a případně 
potřebný framework (dále také jako Systém).

Informační systém bude moderní infrastruktury – tzn. bude kompletně postaven na 
internetových technologiích, což umožňuje sdílet on-line data mezi samotným rezervačním 
systémem, webem fiktivní cestovní kanceláře i případně dalšími partnery. Umožňuje 
zabezpečený přístup odkudkoliv kdykoliv komukoliv, kdo má k tomu oprávnění.

Pronájem licence
Součástí zakázky je také pronájem licence na užívání pořízeného Systému pro minimálně
50 uživatelů na dobu realizace projektu do 31.5.2014.

Nastavení Systému pro potřeby školy
Role: student, lektor, administrátor

Příprava webové prezentace pro vzdělávací účely

Součástí zakázky je také příprava webové prezentace pro vzdělávací účely. Vítězný 

dodavatel vytvoří grafický návrh virtuální cestovní kanceláře a zrealizuje ho v Systému.

Zaškolení lektorů pověřených Zadavatelem

Dodavatel proškolí vybrané lektory Zadavatele v práci se Systémem.

Služby v průběhu provozu Systému po dobu trvání projektu

Součástí zakázky je také, po dobu trvání projektu, poskytování těchto služeb:
 Hosting aplikace – uložení jedné instance informačního systému na hostingovém

serveru Dodavatele včetně zálohování dat.
 Součástí hostingu bude přístup do administrace na nově vytvořené internetové 

adrese.
 Helpdesk - v rozsahu min. 5 hodin měsíčně. Helpdesk bude řešit drobné požadavky, 

problémy a odpovídat dotazy lektorů.

Tematický plán
Součástí nabídky bude návrh tematického plánu pro vyučování znalosti práce s nově 
pořízeným Systémem. Vítězný uchazeč dodá podklad/manuál pro seznámení cílových 
skupin s novým Systémem.

5. Požadavky na dodavatele

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést 
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kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR 
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty) a přepisy k archivaci v rámci OP VK, tj. do roku 2025.

6. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, v písemné podobě.

Požadavek na seřazení nabídky:

1. Krycí list (příloha č.1)

2. Obsah nabídky

3. Identifikační údaje uchazeče

4. Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.2)

5. Doklady k prokázání základních profesních předpokladů

6. Doklady o prokázání technických kvalifikačních předpokladů (příloha č.3)

7. Specifikace realizace zakázky

8. Cenová nabídka

9. Podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 4)

10. Další dokumenty, které tvoří nabídku (čestná prohlášení aj.)

 Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo 
možné vyjmout bez poškození spojení. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou 
řadou.

 Nabídka musí být odevzdána v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou 
jednat za dodavatele a jedné kopii. Požadavek na písemnou formu je považován za 
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče.

 �Součástí nabídky je cenová kalkulace zakázky bez DPH a včetně DPH.
 �Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, jehož součástí budou platební 

podmínky dle této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy bude závazně podepsán 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

 Nabídku je možné předložit pouze v uzavřené obálce s označením názvu zakázky, 
nápisem „Veřejná zakázka - Dodávka moderního informačního systému CK -
NEOTVÍRAT“ a uvedením kontaktní adresy dodavatele. Případě lze také nabídku zaslat 
elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem.

7. Zpracování nabídkové ceny

Celková cena zakázky za všechny uvedené části dodávky a implementace moderního 
informačního systému je stanovena jako maximální na 198 000,- Kč včetně DPH.

Zadavatel nepřipouští překročení celkové nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky.

!!! CENA JE VČETNĚ DPH!  NEJSME PLÁTCI DPH.
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8. Platební podmínky

Úhrada plnění bude prováděna v české měně na základě účetních/daňových dokladů 
vystavených zadavateli se splatností 14 dnů po převzetí služby bez vad zadavatelem.

Faktury musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se 
dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

9. Doba a místo plnění zakázky

Uchazeč započne s plněním zakázky bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. 

Zadavatel požaduje splnění zakázky, tj. realizaci do 30.3.2013.

Místo plnění: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s., Stromořadí 420, 783 91 
Uničov.

10.Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen Zákon) dle § 53 Zákona. Toto čestné prohlášení je přílohou č. 2 této 

výzvy.

Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby uchazeč za účelem prokázání splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů k plnění zakázky ve smyslu ustanovení § 54 Zákona předložil:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii (razítko a podpis dodavatele) ne starší, v 

okamžiku podání nabídky, 3 měsíců, dále

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, a to v prosté kopii (razítko a podpis dodavatele).
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Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje předložení minimálně 2 (dvou) zakázek, které byly uchazečem 
realizovány v posledních 3 (třech) letech, spočívaly dodávce moderního informačního 
systému nebo IT pracích pro cestovní kanceláře/agentury a nebo hotely obdobného rozsahu 
a charakteru jako je předmět této zakázky za poslední 3 (tři) roky, přičemž finanční hodnota 
každé z nich vyjádřena v Kč činila alespoň 50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) bez 
DPH, konkretizace viz. Příloha č. 3

11.Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Zadavatele jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy na plnění 

zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit 

vzor smlouvy, který bude zcela odpovídat Zadavatelem stanovenému závaznému vzoru 

smlouvy. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru 

smlouvy označeny symbolem „[•]“ jako nedoplněné.

12.Hodnotící kritéria

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu 
s touto zadávací dokumentací budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

1. Celková nabídková cena s DPH - váha 20 %
Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)
100 x --------------------------------------------- x váha vyjádřena v procentech

cena hodnocené nabídky

2. Užitná hodnota a technologická vyspělost řešení - váha 60%

 počet modulů a rozsah funkcí systému (základ =rezervační systém, dále např. 
odbavení on-line přes internet, výstupní sestavy, statistiky a bilance, komunikace s 
partnerskými systémy, CRM a marketing, aj.).

Pro hodnocení užitné hodnoty a technologické vyspělosti řešení bude použita tabulka 

s deskriptorem.

Tab. č.1: Přidělení bodů ze stupnice s deskriptorem pro hodnocení užitné hodnoty a technologické 
vyspělosti řešení 
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Počet 
bodů Slovní hodnocení

1
Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je zcela nevyhovující.

2
Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je mimořádně špatná.

3
Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je velmi špatná.

4
Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je špatná.

5

Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je splněna jen v 
základních rysech.

6

Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je splněna jen s 
výhradami.

7
Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je splněna dobře.

8

Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je splněna velmi 
dobře.

9

Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je splněna téměř 
dokonale.

10
Užitná hodnota a technologická 
vyspělost řešení je naprosto dokonalá.

Dále se provede normalizace údajů kritéria s převedením na procenta a poté se vynásobí 
váhou kritéria v procentech podle vzorce:

hodnota hodnocené nabídky
100 x --------------------------------------------- x váha vyjádřena v procentech

hodnota nejlepší nabídky

3. Rozsah poskytnuté licence - 20%

Toto kritérium bude hodnoceno dle rozsahu poskytnutí licence pro cílové skupiny 

Zadavatele.

Hodnocení

Poskytnutí licence pro Zadavatele a minimálně 50 uživatelů cílové skupiny = 5 bodů

(Rozsah poskytnuté licence je splněn jen v základních rysech)

Poskytnutí licence pro Zadavatele a minimálně 100 uživatelů cílové skupiny = 7,5 bodů

(Rozsah poskytnuté licence je splněn dobře).

Poskytnutí licence pro Zadavatele a minimálně 200 uživatelů cílové skupiny = 10 bodů

(Rozsah poskytnuté licence je naprosto dokonalý).
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Dále se provede normalizace údajů kritéria s převedením na procenta a poté se vynásobí 
váhou kritéria v procentech podle vzorce:

hodnota hodnocené nabídky
100 x --------------------------------------------- x váha vyjádřena v procentech

hodnota nejlepší nabídky

Celkové hodnocení
Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů, je 
nabídkou vítěznou.

13.Další podmínky a ujednání

1) Každý dodavatel může podat 1 nabídku.
2) Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty.
3) Uchazeči zhotoví a předloží nabídky na své vlastní náklady a nemají právo na úhradu 

nákladu spojených s účastí v zadávacím řízení
4) Předložené nabídky se uchazečům nevrací.
5) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro zadání, dále výběrové řízení či 

jeho jednotlivé části do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky 
odmítnout.

6) Na plnění nebude zadavatelem poskytována žádná záloha.
7) Komunikace rozhodná pro toto řízení probíhá prokazatelnou formou, za tu se 

považuje i komunikace elektronickou poštou (e-mailem) s doručenkou na 
elektronickou adresu zadavatele email a elektronickou adresu zadanou uchazečem.

14.Dotazy

Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat elektronickou poštou na 
adresu kontaktní osoby.

15.Seznam příloh

1. Krycí list nabídky

2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

3. Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů

4. Vzor smlouvy na plnění zakázky

V Uničově, dne 12. prosince 2012

Ing. Antonín Koudelka
statutární zástupce
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

K zakázce 
s názvem:

Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů 
pro fiktivní kancelář

Druh zakázky: dodávka

ZADAVATEL:

Název: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.
Sídlo: Stromořadí 420, 783 91 Uničov
IČ: 27815722

UCHAZEČ:

Název:

Sídlo:

IČ/DIČ:

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, tel., 

e-mail:

NABÍDKOVÁ CENA:

1. Nabídková cena díla bez DPH Kč

2. Celkem DPH Kč

3. Celková cena včetně DPH Kč

Poznámka: Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné, než požadované údaje.

V ……………………………………………, dne …………………………

Jméno a příjmení oprávněné osoby: ………………………………………

…………………………………………
………

Razítko a podpis uchazeče
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Příloha č. 2 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

DLE § 53 ZÁKONA Č. 137/2006 SB.,

Název veřejné zakázky Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových 
provozů pro fiktivní kancelář

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu

Evidenční číslo zakázky 003/2012

Název Zadavatele Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma nebo název

Sídlo

IČ

DIČ

Uchazeč zastoupen -

statutární zástupce

Kontaktní osoba Jméno:, tel.:, e-mail:

Uchazeč tímto ve smyslu ustanovení § 53 ZVZ prohlašuje, že

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 

podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 

osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 

či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 

složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 

České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 
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orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 

sídla, místa podnikání či bydliště.

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu.

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

e) není v likvidaci.

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele.

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele.

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona 

požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel 

vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za 

činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu.

V ...................................... dne ...........................
...................................................
UCHAZEČ
statutární zástupce
razítko a podpis dodavatele
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Příloha č. 3

Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů

Název zadavatele: Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.

Sídlo zadavatele: Stromořadí 420, 783 91 Uničov

IČ: 27815722

Název veřejné zakázky: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových 
provozů pro fiktivní

Evidenční číslo: 003/2012

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma nebo název

Sídlo

IČ

DIČ

Uchazeč zastoupen

Kontaktní osoba Jméno: , tel.:, email:

Podpisem této listiny činím čestné prohlášení o tom, že uvedené 2 zakázky byly uchazečem 

realizovány v posledních 3 (třech) letech, spočívaly dodávce moderního informačního systému nebo 

IT pracích pro cestovní kanceláře/agentury a nebo hotely obdobného rozsahu a charakteru jako je 

předmět této zakázky za poslední 3 (tři) roky, přičemž finanční hodnota každé z nich vyjádřena v Kč 

činila alespoň 50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) bez DPH, konkretizace viz. níže:

Seznam zakázek:

Zakázka č. 1

1) Údaje objednatele 

………………………………

2) Období realizace zakázky
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………………………………….

3) Stručný popis zakázky

…………………………………

4) Kontakty objednatele pro ověření reference

…………………………………

5) Finanční hodnota referenční zakázky

……………………………………..

Zakázka č. 2

1) Údaje objednatele 

………………………………

2) Období realizace zakázky

………………………………….

3) Stručný popis zakázky

…………………………………

4) Kontakty objednatele pro ověření reference

…………………………………

5) Finanční hodnota referenční zakázky

……………………………………..

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom(a) všech 

následků plynoucích z nepravdivých údajů.

V__________dne____________ 

……………………………………………………

podpis




