
Podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a o zákonu, ve 
a dalších relevantních vydaných Komorou auditoru republiky. 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

o a politické strany 

Národní demokracie 
za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 

Statutární orgán politické strany: 

Adresát: Politická strana Národní demokracie 
U Tržnice 1979, 271 01 Kladno 

PRO DOHLED NAD HOSl'ODNIENIM 
l'OLITICKÝCH STRANA POLITICKÝCH HNUTI 

Doilo 2 9 ·03- 2018 
. l ft:,}/- 1J.17c7 / !J.D ff 

~~I;~:- .. ·}~ .. -·.·_··~;~·1.?.f?ji)~ 

Název 
subjektu: Národní demokracie /dále jen politická strana/ 

693 45 473 

CZ693 45473 

p. Adam Benjamin Bartoš 

Auditorská 

ECO - Economic & Commercial Office s.r.o. 

Sídlo: 

provedli : 

Za politickou stranu 

p. Adam Benjamin Bartoš 
Ing. Alena Drvotová 

Místo 

63907828 
CZ63907828 
0187 
V Krátké 1083, 390 02 Tábor /dále jen auditor/ 

Ing. Vladimír Pech, auditor, 0339 

hlavní pokladní 

U Tržnice 1979, 271 01 Kladno 

Období, ve kterém bylo provedeno: 

• nebyla 
• v období od 14.3.2018 do 21.3.2018 

ECO - Economic & Commercial Office s.r.o., V Krátké 1083, 390 02 Tábor, Jé 63907828 
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Výrok auditora 

Provedli jsme audit politické strany Národní demokracie. (,,Politická 
strana"), sestavené na která se skládá z rozvahy 
k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok 31.12.2017 a této 
která obsahuje popis použitých podstatných metod a další informace. 
Údaje o Politické jsou uvedeny v této 

Podle našeho názoru podává a poctivý obraz aktiv a pasiv Politické strany 
k 31.12.2017 a nákladu a výnosu a výsledku jejího za rok 31.12.2017 
v souladu s bez výhrad. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditoru 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) 

a upravené souvisejícími doložkami. Naše stanovená 
je popsána v oddílu auditora za audit 

V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem Komorou auditoru 
republiky jsme na Politické nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených Domníváme se, že dukazní informace, které jsme nashromáždili, 
poskytují a vhodný základ pro našeho výroku. 

Ostatní informace 

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve mimo a 
naši zprávu auditora . Za ostatní informace odpovídá vedení politické strany. 

Náš výrok k se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný 
zvláštní výrok. je však našich povinností souvisejících s 

seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve 
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s našimi 

znalostmi o jednotce získanými zda je zpráva 
sestavena v souladu s právními nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 

nesprávné. Pokud na provedených prací zj istíme, že tomu tak 
není, jsme povinni uvést v naší 

V rámci uvedených postupu jsme v obdržených ostatních informacích nic tél.kového nezjistili. 

statutárního orgánu politické strany za 

Statutární orgán Politické strany Národní demokracie je za sestavení 
která podává a poctivý obraz v souladu s a za 

takový kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení tak, 
aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpusobené podvodem nebo chybou. 

sestavování je statutární orgán Politické strany povinen posoudit, zda je 
Politická strana schopna trvat, a pokud je to relevantní, popsat v 

záležitosti týkající se jejího trvání a použití 
trvání sestavení s výjimkou kdy vedení plánuje zrušení Politické 
strany nebo její resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak 

ECO - Economic & Commercial Office s.r.o., V Krátké 1083, 390 02 Tábor, 63907828 
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Za dohled nad procesem výkaznictví v Politické odpovídá hlavní pokladník. 

auditora za audit 
Naším cílem je získat jistotu, že jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. míra jistoty je velká míra jistoty, není zárukou, že 
audit provedený v souladu se standardy ve všech v odhalí 

existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v dusledku podvodu nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze 

že by nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé na jejím 

auditu v souladu se standardy je naší povinností celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti 
zpusobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat a vhodné dukazní informace, abychom na jejich 

mohli výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v dusledku podvodu, je než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti zpusobené chybou, protože podvodu mohou být 
tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 

kontrol 

Seznámit se s kontrolním systémem jednotky relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem 
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli názor na 
kontrolního systému. 

Posoudit vhodnost použitých pravidel, provedených 
odhadu a informace, které v této souvislosti vedení Politické strany uvedlo v 

Posoudit vhodnost použití trvání sestavení 
vedením Politické strany, a zda s ohledem na dukazní informace 

existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které 
mohou zpochybnit schopnost Politické strany trvat. Jestliže 
dojdeme k že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší 
povinností upozornit v naší na informace uvedené v této souvislosti v 

a pokud tyto informace nejsou modifikovaný 
výrok. Naše týkající se schopnosti jednotky trvat vycházejí 
z dukazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že jednotka ztratí schopnost 

trvat. 

Vyhodnotit celkovou prezentaci, a obsah a dále 
to, zda podkladové transakce a události zpusobem, který 
vede k zobrazení. 

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a 

ECO ~ Economic & Commercial Office s.r.o., V Krátké 1083, 390 02 Tábor, Jé 63907828 
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auditu a o významných která jsme v jeho 
významných nedostatku ve kontrolním systému. 

Zpráva byla zpracována ve výtiscích, z toho dva výtisky pro statutární orgán politické 
strany a jeden k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu. 

V dne 21.3.2018 

Auditorská 

ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. 
63907828 

0187 
V Krátké 1083 
390 02 Tábor 

1. Rozvaha k 31.12.2017 

2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 

3. k k 31.12.2017 

4. zpráva za rok 2017 

auditor: 

Ing. Vladimír Pech 
auditor, jednatel 

ECO- Economic & Commercial Office s.r.o., V Krátké 1083, 390 02 Tábor, 63907828 
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Stanovisko k návrhu zprávy o 

politické strany Národní demokracie 

Za Ing . Vladimír Pech, aud itor 

Za Národn í demokracii. : p. Adam Benjamin Bartoš, 

Statutární orgán politické strany Národní demokracie byl seznámen se zahájením, a 

firmou ECO - Economic & Commercial Office s.r.o., souhlasí s 

návrhem zprávy o za rok 2017 a obsah zprávy vzal na 

Zpráva byla projednána se statutárním orgánem politické strany Národní demokracie dne: 

Zpráva statutárnímu orgánu politické strany Národní demokracie dne : 

ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. 
Tábor 

Ing. Vladimír Pech 

aud itor, KA 0339 

Národní demokracie 
Kladno 

p. Adam Benjamin Bartoš 

ECO - Economic & Commercial Office s.r.o., V Krátké 1083, 390 02 Tábor, 63907828 
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podle 1 
é. 504/2002 Sb. ROZVAHA 

Název, sídlo a právní forma 
jednotky 

ve zkráceném rozsahu Národní demokracie 
U Tržnice 1979 
Kladno 

Jdnotka 
lušnému fin . orgánu 

AKTIVA 

a b 

li 
Dlouhodobý majetek celkem 

li _ 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

~--·--
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 

Dlouhodobý majetek celkem 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
-- ---- - -· 

Krátkodobý majetek celkem .,, -------
Zásoby celkem 

------
Pohledávky celkem 

-- ----
Krátkodobý majetek celkem 

-·--
Jiná aktiva celkem 

--···· -· 
Aktiva celkem 

----·-

- -, 
I PASIVA i 

.. .. ·-
I a i b 

----- l11astní zdroje celkem 

! celkem 
----· 

Výsiedek celkem 
··--· 

Cizí zdroje celkem .... 
Rezervy celkem - . 

Dlouhodobé závazky celkem 

11 
-· 

Krátkodobé závazky celkem 
·-, Jiná pasiva celkem 

--··-- --· 
Pasiva celkem 

-- ··- -

laveno dne: 14.02.2018 

ke dni 31.12.2017 
( v celých tisících ) 272 01 

69345473 

Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni 
období období 

C 1 2 
A.I. až A.IV. 1 

2 
3 

4 
5 

B.I. až B.IV. 6 2 5 
7 
8 

9 1 5 
10 1 

A. až B. 11 2 5 

Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni 
období období 

C 3 4 

až A.li. 12 -35 -73 
13 i 
14 -35 ! -73 

B.I. až B.IV. 15 37 78 
16 
17 
18 37 78 
19 

A. až B. 20 2 5 

Podpisový záznam statutárního orgánu jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je jedn 

,;ní forma jednotky podnikání • Pozn .: 

I 
I 
! 
I 
I 



dsku a ztráty 
2 

y 504/2002 Sb 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

v plném rozsahu 

ke dni 31.12.2017 
( v celých tisících 

jednotka 
slušnému orgánu 

69345473 
rr 

TEXT 

1J Náklady 1 
"\ nákupy a nakupované služby A.I. 1. až A.1.6. 2 

1. materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 

2. Prodané zboží 4 

3. Opravy a udržování 5 

4. Náklady na cestovné 6 

5. Náklady na reprezentaci 7 

6. Ostatní služby 8 

stavu zásob vlastní a aktivace A.11 .7. až A.11.9. 9 

. 7. stavu zásob vlastní 10 

8. Aktivace materiálu, zboží a služeb 11 
•- · 

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 

I. Osobní náklady A.111.10. až A.111.14. i3 

I. 10. Mzdové náklady 14 

'1. 11. Zákonné sociální 15 

1. 12. Ostatní sociální 16 

li . 13. Zákonné sociální náklady 17 

(I. 14. Ostatní sociální náklady 18 

v. a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 

v. 15. a poplatky 20 
·-· 

,J. Ostatní náklady A.V.16. až A.V.22. 21 

.• . 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 

.J. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 

1'. 18. Nákladové úroky 24 

J. 19. Kursové ztráty 25 . 
v. 20. Dary 26 

v. 21 . Manka a škody 27 -
;J_ 22. Jiné ostatní náklady 28 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 29 
opravmích Položek A.Vl.23. až A.Vl.27. 

VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 

VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32 

VI. 26. Prodaný materiál 33 

VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 
Vil. Poskytnuté Hodnota A.Vll.28. 35 

Vil. 28. Poskytnuté a mezi 36 
složkami 

Název a sídlo jednotky 

Národní demokracie 
U Tržnice 1979 
Kladno 
272 01 

Hlavní Celkem 

5 6 7 

191 191 

19 19 

21 21 

1 1 

150 150 

6 6 

6 6 

15 15 

3 3 

10 10 

2 2 



TEXT 

A.VIII. z Hodnota A.Vlll.29. 

A. Vlll.29. z 

Náklady celkem A.I. až A.VIII. 

B. Výnosy 

B.I. Provozní dotace Hodnota 8.1.1. 

8. I. 1. Provozní dotace 

B.11. 8.11.2. až 8.11.4. 

8.11. 2. mezi složkami 

8.11. 3. (dary) 

B. I1.4. 

B.111. Tržby za vlastni výkony a za zboží 

B.IV. Ostatní výnosy 8.IV.5. až 8.IV.10. 

B. IV.5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 

B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 

B. IV. 7. Výnosové úroky 

B. IV. 8. Kursové zisky 

B. IV. 9. 

B. IV.10. Jiné ostatní výnosy 

B.V. Tržby z prodeje majetku B.V.11. až 8.V.15. 

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

B. V.12. Tržby z prodeje cenných a 

B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu 

B. V.14. Výnosy z krátkodobého majetku 

B. V.15. Výnosy z dlouhodobého majetku 

Výnosy celkem 8.1. až 8.V. 

C. Výsledek 61 - 39 -

D. Výsledek po 62 - 37 

Sestaveno dne: 14.02.2018 

Právní forma jednotky podnikání 

.. 

Hlavní 

5 6 

37 

38 

39 212 

40 

41 

42 

43 167 

44 

45 95 
46 72 

47 

48 7 

49 

50 

51 

52 

53 

54 7 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 174 

62 -38 

63 -38 

Pozn.: 

··-
Celkem 

7 

I 

212 

I 

167 

95 
-

72 
-

7 

·-

7 

I 
l 
I 

I 
- -

174 

-38 
... 

-38 

sestavE 
vyhláš~ 

Rozvat 

Po is 

Registr 

Datum 

Sídlo: 

Právní 

Hl. 

Statut.i 

Posled 

Vklady , 

Organi 

Po is 



cá Celken 
7 

11 

1· 

I 
i 

I 

I 

• 

! 
i' 
-

u 

) 

k 
sestavena v souladu se zákona 563/1991 Sb., o v platném a 
vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se ustanovení zákona 563/1991 Sb., o 

v platném 

Rozvahový den: 31.12.2017 

období: 1. 1. 2017- 31.12.2017 

Popis jednotky 

jednotka: 

Registrace: 

Datum registrace: 

Sídlo: 

Právní forma: 

Hl. 

Statutární orgán: 

Poslední stanov: 

Vklady do 

Národní demokracie 

polit. stran a polit. hnutí ll/s-OS/1-7643/93 

2.3.1994 

U tržnice 1979, 272 01 Kladno 
(od 28. 12. 2016 ) 
politická strana 

69345473 

politických stran a organizací 

Adam B. Bartoš, (zvolen k 11. 1. 2014) 

28.12.2016 

žádné 

organizace, místní organizace (bez právní subjektivity) 

Popis použitých metod 

období: 1. 1. - 31.12.2017 

metody: jednotky je v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o 
v platném vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se ustanovení 

zákona 563/1991 Sb., o v platném a standardy pro 
jednotky, u kterých hlavním není podnikání, v platném 

zpracování SW POHODA 
Místo úschovy a dalších souvisejících informací: sídlo 
Odchylky od metod: žádné 

1 



a odpisování 
se provádí ke dni nebo k rozvahovému dni. 

Hmotný a nehmotný majetek a zásoby se cenou, která obsahuje cenu a 
náklady s související. 
Hmotný a nehmotný majetek a zásoby vlastní se vlastními náklady. 
Peníze a ceniny se jejich jmenovitou hodnotou. 
Podíly, cenné papíry a deriváty se cenou. 
Pohledávky se vzniku jmenovitou hodnotou, nabytí za úplatu nebo vkladu 
cenou. 
Závazky se jmenovitou hodnotou. 
Majetek nabytý majetek vlastní u kterého nelze zjistit vlastní náklady, 
a ostatní majetek výše neuvedený se cenou. 

Majetek a závazky v cizí se na kursem devizového trhu 
vyhlášeným 
- k okamžiku a 
- pro sestavení k rozvahovému dni. 

Opravné položky a rezervy za období: nebyly 

Inventarizace 
- jednotka v období pouze drobný movitý majetek, do 

- jednotka nevlastní žádný nemovitý majetek a zásoby 
- jednotka nemá žádná aktiva ani závazky v cizí 
- jednotka nevlastní žádné podíly, cenné papíry a deriváty 
- k 31.12.2017 byla provedena pouze fyzická inventura pokladní hotovosti, inventura stavu 

na a inventura drobného movitého majetku 

informace 
- jednotka nemá žádné 
- jednotka nemá žádné nedoplatky 

Pohledávky: 
- žádné 

Závazky: 
- z titulu a od 

výsledek: 
- za období 1.1.-31.12.2016 
- za období 1.1.-31.12.2017 

jednotka neprovozuje žádnou 

28,1 tis. 

- 72,8 tis. 
- 37,7 tis. 

2 

--
z~ 

-

-

hle~ 
- prezi 1 

Ztráta 

Datum 

Vyhoto 

Osoba 1 



jednotky stanovami a jejich rodinní 
- nebyly poskytnuty žádné požitky, zálohy ani 

z 
jednotky za období nepodléhají dani z Jedná se o: 

- z nepodnikatelské které nejsou 102,3 tis. 
a dary, jiné výnosy) 

- osvobozené od 
za r. 2016, 2017) 

o darech: 

o poskytnutých darech: 

72,3 tis. 

viz zpráva za rok 2017 

- prezidentskému kandidátovi panu Petru Hannigovi na Smlouvy 9,5 tis. 

HV z období: 

--------

Ztráta za období 1.1.-31.12.2016 byla zahrnuta do neuhrazených ztrát minulých let. 

Datum vyhotovení: 14. února 2018 

Vyhotovila: ing. Alena Drvotová 

Osoba za statutární orgán 

Adam B. Bartoš, 

3 



zpráva politické strany 

za rok 2017 

Název politické strany : 

politické strany 

Sídlo politické strany 

Telefon, fax, elektronická pošta e-mail): 

Politická strana je v režimu*: 
normální 
pozastavení Ginnosti 

Statutární orgán politické strany/ politického hnutí: 

Jméno, titul, funkce, podpis: 
Adam B. Bartoš, strany 

Datum: 

* nehodící se 

Podatelna pro dohled nad 
politických stran a 

hnutí 

Národní demokracie 

69345473 

Kladno 
U Tržnice 1979/10 

272 01 

775 432 592 
info@narodnidemokracie.cz 

ANO 

Razítko 
politické strany / 
politického hnutí 

NÁRODNÍ 
DEMOKRACIE 
Nechvílova 1844/3 
148 00 Praha 4 • Chodov 

69345473 

1 2018 



Zpráva auditora o 
Tato zpráva auditora se v k politické strany 

stran ...... . 



li. 

o celkových a o výdajích politické strany 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Název ukazatele 

celkem 

z toho: 

ze státního republiky na úhradu volebních 
ze státního Ceské republiky na strany 

na 
Clenské 
Dary a a bezúplatná 

z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 
Uroky z 

vznikající z na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 
3 zák. 424/1991 Sb., ve 

z tombol, kulturních, sportovních, 
a politických akcí 

Prodej reklamních 
a poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí 

elektronických nebo banky, platební instituce nebo 
instituce elektronických na území republiky 

ze statního rozpoctu ceské republiky na podporu politickeho 
institutu 

Název ukazatele 

Výdaje celkem celkem 

z toho: 
Provozní výdaje (telefony, cestovné, režijní materiál, právní služby, nájemné) 
Mzdové výdaje 
Výdaje na poplatky a jiná obdobná 
Výdaje na volby podle jednotlivých voleb 
Poskytnuté dary 

Strana nemá žádné 
Strana žádný politický institut 

v 

167 627,00 

0,00 

0,00 

72 282,00 
94 845,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

500,00 

0,00 

o 

v 

212 327,49 

191 199,53 
0,00 

10 877,96 

10 250,00 

.,, 



Ill. 

Strana nemá žádný podíl v obchodní 

IV. 

a jiných 

Jméno, Datum narození Výše dluhu splatnost 
Mgr. František 15.7.1976 9 300 31.12.2018 
lnQ. Alena Drvotová 23.6.1955 9 300 31.12.2018 
Ing. 12.1.1962 9 524 31.12.2018 

jedná se o návratnou výpomoc 



V. 

Dary 

vt t 1 poce s ran: vcas 1 . 
Jméno, Datum narození Výše daru 

12.1.1962 2 250 
Adam B. Bartoš 15.1.1980 3 100 
Jan Brázda 31.10.1957 1 000 

6.4.1962 1 000 
Koman 3.7.1964 1 000 

František Cinkl 6.5.1964 7 000 
13.3.1966 1 000 

Vladimír 4.11.1987 2 516 
Blahomír Skoupý 8.6.1948 999 
Josef Pelikán 27.9.1976 4 000 
Karel Novák 3.10.1979 1 000 
inq. Miroslav Kelnar 6.5.1954 400 

Lipenský 10.6.1955 500 
Robert Peovský 11.6.1987 1 600 
Jaroslav Steiden 4.4.1966 300 
Jan Kozák 21 .5.1951 2 000 
ing. Ivan Cícha 8.1.1962 3 000 
Adéla Košuková 27.9.1996 2 000 
Pavel Dis 26.3.1982 2 900 
Pavel Fátor 23.3.1967 10 000 
Jaroslav 3.7.1956 1 000 
Petr Zák 29.7.1953 4 000 
Mgr. Jan Holinka 1.11.1972 880 
Miroslav Rainer 3.8.1946 10 000 
Jan Panocha 6.7.1982 20 000 
Ladislav Cerman 26.11.1952 200 
Ing. Jaroslav 3.7.1956 1 000 
Karel Hyka 22.6.1976 1 000 
Ctirad 1.3.1962 1 000 
MUDr. Vladimír Kotek, M.B.A. 14.7.1960 4 000 
Dagmar Vainová 18.9.1954 1000 
Michal Pokorný 15.5.1950 500 
Jan Mrázek 15.3.1993 300 
Aleš Svejkovský 5.8.1965 600 

Lacina 30.12.1989 400 
Radoschowski 6.10.1967 1 400 

Celkem dary 94845 



VI. 

Ostatní bezúplatná jejichž obvyklá cena 
50.000 

Žádná taková nebyla 

VII. 

o majetku nabytého nebo odkazem 

Žádný takový není 

VII. 

o politické strany, jejichž celkový 
za rok je vyšší než 50.000 

Žádní takoví nejsou 

Datum: 10. 2018 

Vypracoval: Ing. Alena Drvotová, hlavní pokladník 

Kontroloval Ing. Ivan Cícha, 


