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Zpráxa o výsledku přezkoumání bospodařenÍ
obec Slunečn á, IC 00831620

za rok20l2

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.4.2013

nazákJadě zákonač. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaŤentúzemrlich samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

obecní uřad Slunečná

Přezkoumání vykonal kontrolo r pověřený ťlzením přezkoumání:

Mgr. Alena Vrbová

Pověření k přezkoumání hospodďení ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumáváni hospodďení
vydal Mgr. René Haýlík' ředitelKrajského úřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ilona Nedbalová . starostka
Lenka Kubátová - účetní
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uvedené v $ 2 odst. I a 2 zékona
42012004 Sb.. Dle $ 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumaní hospodďení prováděno
vyběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliých právních úkonů se vychiízí ze znéní
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodďení obce Slunečná byly přezkoumany nasledující písemnosti:

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na ďední desce obce a elekÍronicky způsobem umožňujícím
dálkový přístup v době od 8. 4. 2012 ďo 26. 4.20|2. Zveřejnění proběhlo v souladu s $ 11
zákona250l2000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů v platrrém zněni.
Rozpočet byl nawžen ve výši:
Příjmy
Výdaje
Financovtíní

1 625 300 Kč
1 625 300 Kč

0Kč

Závérečný účet
Závěreěný účet obce za rok 2011 projednalo Zo na svém zasedaní a usnesením č. 60/06
schválilo dne 2|. 6.20|2. Zo projedna|o Závěreěný účet obce za rok 20l l spolu se Zprávou
o výsledku přezkoumiíní hospodďení za rok 2011 a schválilo výrokem ''bez výhrad''.
Závěrečný účet byl zveřejněn na uřední desce (i v elektronické podobě) od 4. 6.2012 do
20.6.20|2 v souladu s $ 17 odst. 6 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Závěrečný účet obsahuje všechny náležitosti uložené ziíkonem
č.250/2000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů.

Stan ovení záv azný ch ukazatelů zíizený m o rga n iza cím
obec Slunečná není zjizovate|em Žádné orgatizace' která by byla povinna ffdit se závaznými
ukazateli obecního rozpočtu.

Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2012 schválilo Zo na svém zasedaní dne 26. 4. 2012 usnesením
č.57l04ll2 v souladu s $ 84 odst. 2 písm. b) zákona 12812000 Sb., o obcích v pl. znění' a
v souladu s $ 4 zákona 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném zněnt. Rozpočet byl schválen jako ''vyrovnaný'' v následující výši:
Příjmy 1 625 300 Kč
Výdaje l 625 300 Kč
Financoviání 0 Kě
Kontrolou bylo ověřeno promítrrutí schváleného rozpočtu do ýkazu FIN 2 - |2V^.
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Příjmy
Výdaje
Financovtíní

Rozpočtová opatření
V souladu s $ 16 zéů<ona 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu
v platném znéní, schválilo Zo v kontrolovaném období tři rozpočtové změny v tomto
rozsahu:

Příjmy Výdaje Financování Schváleno/usn.
Schválený R. | 625 300 Kč 1 625 300 Kč 0 Kč
opatření č. 1 38 300 Kč 38 300 Kč 0 Kč 6.6./10.1
opatřeníě.Z - 47 600 Kč - 348 500 Kč - 300 900 Kč 27.|2.l78l|2l|2
opatření č. 3 - 53 700 Kč - 53 700 Kč 0 Kč 27.|2.l78l|2l12
Celkem op. - 63 000 Kč - 363 900 Kč . 300 900 Kč
Upravený R. l 562 300 Kě | 26| 400 Kč - 300 900 Kě
Kontrolou bylo ověřeno promítnutí schválených rozpočtových opatření do výkant FIN 2 - 12
M k datu 31.12.2012.

Rozpočtový výhled
Zo v souladu s $ 3 zékona 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů
vplatném znéni, schválilo dne 21. 6. 20t2 usnesením č,. 60106112 rozpoětorný výhled na
období 20|3 -20|5 v těchto hodnotách (v tis. Kč):

2013 2014 2015
1 660 I 660 | 660
I 660 l 660 I 660

000

Pravidla rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo obce na svém jednaní ďne 29. |2. 20|l schviílilo usnesením ě. 48l2lII
rozpočtové provizorium na rok 2012 s tím, žeběžné výdaje neinvestičního charakteru budou
čerpany měsíčně ve výši |l|2 vydajn předchozího roku aŽ do doby schvrílení rozpočtu na rok
2012.

Inventurní soupis majetku a závazkůt
PÍíkaz k provedení inventarizace veškerého majetku obce k 3I. 12.20|2by| vydán starostkou
obce dne 15. |2. 2012. PŤikaz byl Yydán včetně planu inventur' jmenování členů
inventarizační komise a stanovení termínů k předloŽení v'ýsledků inventarizace, dále byl
stanoven okamŽik zahájeru na 15. 12. 20|2 a ukončení inventarizace včetně inventumích
soupisůdo 3l .  | .20|3..
K inventarizaci má obec vypracoviínu ''Směrnici č. Il20|| Inventarizac.e'', platnou od
|.|.20|2, směrnici schválilo Zo dne 29. |2.2011 usnesením č. 49l|2/I1. Směrnice je
vypracoviína v souladu s Vyhlríškouč.27012010 Sb..
ZJištěné stavy majetku k datu 31 . 12. 2012 uvedené v inventurních soupisech souhlasí se
stavy uveden;ými v účetnictví, ve qýkazu Rozvaha a podrozvahové evidenci. Vlastnictví
cenných papírů bylo doloženo aktuiílním dopisem. Nemovitý majetek byl podloŽen akturilním
ýpisem z katastru nemovitostí a oceněním.
Inventurní soupisy obsahovaly podpis osoby odpovědné, tj. starostky obce a podpisy osob
odpovědných za provedení inventanzace.
Inventarizační zápis byl vypracoviín dne |2. l.20|3, obsahuje datum ukončení inventury a
podpisové záunamy odpovědných osob. Přílohou inventarizačního zápisu jsou srovnávací
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tabulky účetní evidence a inventurních soupisů majetku. Inventarizaění rozďí|y nebyly
zjištěny.

Úeetni deník
Kontrole byl předložen účetní deník úplný za obďobi 1 - |2l20t2.

Bankovní vypis
obec má nastavenou měsíční periodicitu zasí|áni bankovních výpisů.
obec má ňizen jeden bankovní účet u KB č. ú.24| 2|4 2Il0|00 základní běžrrý účet obce se
zůstatkem 4 963 703,48 Kč.
Zůstatek na bankovním účtu souhlasí s Rozvahou účet23| -běžrrý účet a ýkazem FIN 2 - 12
M ř. 6010 a 6030 k3|. |2.2012 abyl doloŽen inventanzací.
Úvěrové účty ani účty fondů tnemntcelek nevede.

Úttovy rozvrh
Kontrole byl předložen platný účtový rozwh pro rok 20|2, sestavený včetrrě podrozvahových
úětů.

Přiloha účetních výkazů
Kontrole byla předložena Pffloha účetních 

"ýka,n 
k 31. |2. 2012. Jednotlivé položky

v příloze navaz,$i na hodnoty uvedené v Rozvaze l2l20|2.

odměňování členů zastupitelstva
ZO na svém zasedrání dne 6. 11. 2010 (ustavující zasedáni Zo) schválilo mo|ení starostky,
místostarostky a předsedů výboru a rozhodlo, že nikdo z členů Zo nebude pro qýkon funkce
uvolněn. Na svém dalším zasedáni dne 8. 11. 2010 rozhodlo, Že členové Zo aru místostarosta
nebudou za ýkott funkce pobírat odměnu, a starrovilo odměnu starostky ve qfši 6 000 Kč
měsíčně ode dne zvolení do funkce.

Zo na svém zasedaní dne 24.3.20l1 schválilo usnesenímč.24l3l11 naýšení platu starostky
obce o 3000 Kč měsíčně. Žaanadalší změna ve ýši odměn provedena nebyla.

Kontrolou mzdového listu za rok 20|2 bylo ověřeno, že odměny starostky, souhlasí s ýší
odměn odsouhlasených na zasedání Zo a jsou v souladu s NV č. 3712003 Sb., o odměnách za
ýkon funkce členům zastupitelstev v platném znění.

Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných fakturje vedena v PC a slouŽí současnějako evidence pohledávek. V roce
2012 by|o obcí vydáno celkem 5 fakfur v celkové wši 25 894 Kě. Všechny fakt.'ry byly do
konce sledovarrého období uhrazeny. Kontrolou bylo ověřeno, že Íbkhrry byly řádně
zaúětovény, doklady obsahovaly předepsané náležitosti dle ziákona ě.56319l Sb., o úěetnictví,
nebyly zjištěny nedostatky.
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Pokladní kniha (denft)
Pokladní kniha je vedena ručně i v PC, kde je koncem měsíce vypracován souhrnný přehled.
Příjmové a ýdajové pokladní doklady jsou vedeny ve dvou číselných řadách. Y roce 2012
bylo vyhotoveno celkem 187 příjmových pokladních dokladů a 116 výdajových pokladních
dokladů. Pokladní limit je stanoven ve qýši 30 000 Kč. Namátkovou kontrolou výdajovych
pokladních dokladů č. 95 - 116 a příjmových pokladních dokladů ě. t82 - I87 v období
I2l20I2 nebyly zjištěny nedostatky. K datu 3t. 12. 20|2 vykazovala obec na účtu rozvahy
nuloý zůstatek.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Kontrole byly předloženy dohody o hmotrré odpovědnosti, které má obec uzavřeny s účefirí a
s pokladní obce. Dohody jsou uzavřeny v souladu s platn;im Zákoníkem práce a jsou
kďdoročně aktuďizoviánv.

vý|<azzisku aztráty
Kontrole byl předložen ýkaz zisku a zttáty za | - |2120|2, obec nevykonává hospodářskou
činnost. Za sledované období vyktízala obec v hlavní činnosti výsledek hospodďení
v následujících hodnotách:
náklady celkem
qýnosy celkem
ztrátave výši

806 330,18 Kč,
l627 880,00 Kč,

82| 549.82Kě,
Výsledek hospodďení souhlasí na Rozvahu úč:et 493 _ výsledek hospodďení běŽného
účetního období ke stejnému datu.

IJpozornění
S odvolúním na ustanovení aikona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění, $ 84 odst. 2
písm. b) povinnost schvalovat účetní aÍvěrku obce sestavenou k rozvahovému dnL

Rozvaha
Kontrole byla předložena Romaha ke dni 31 . |2. 2012; okruhy souhlasí (A : P ve qýši
9 831 306'14 Kč; stav účtu 23| ve výši 4 963 703,48 Kč souhlasí s qýkazem FIN 2 - |2l|{ř.
6010 a ř. 6030). oprávky byly vytvořeny v plné výši 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek ve qýši 8 160 Kč a na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši
525 482,30 Kě. Drále byly provedeny oprávky k účtu 019 - ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek ve výši l27 800 Kč, dále k účtu 021. . Stavby ve qýši I 623 878 Kč ak učtu 022 -
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ve Úši 209 709 Kč; Výsledek hospodďení
běžného účetního období zisk ve \^ýši 821 549,82 Kč - účet 493, souhlasí na Yýkaz zisku a
ztráty. obec nečerpá úvěr ani půjčku, nehospodďí s fondy ani s majetkem ve vlastnicfuí státu.
V pruběhu roku20|2 žádnávýznamnázména oproti stavu k I.1.2012 v obci nenastďa.

Účetní dok|ad
Namátkovou kontrolou byly prověřeny účetní doklady vztahující se k bankovním výpisům za
období 12l20l2. Kontrolované doklady obsahovaly předepsarré náleŽitosti podle zikona
5631199I Sb. o účetnictví v platném znění. Nedostatky v účtování dle platné rozpočtové
skladby nebyly zjištěny.
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Hlavní kniha
Kontrole byla předložena hlarmí kniha ''Kniha analytických a podrozvahových uětťl,, za
období 0l.I2l2012 a ''Hlavní kniha (předvaha) analytická'' za období | - 12 l20l2.

vý|<^z pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předloženýkaz FIN 2 - |2M ke dni 3|. |2.20|2. Plnění rozpočtu v příjmech a
výdaj ích bylo následuj ící :

Rozpočet Upravený R Skutečnost %Sk/UR
Příjmy I 625 300 | 562 300 l 556 400,00 99,62
Výdaje I 625 300 1261 400 | 097 275,89 86,99
Financování 0 - 300 900 - 459 |24,||

PoloŽky schváleného rozpočfu a rozpočtu po z-nénách souhlasí s údaji schválenými
zastupitelstvem obce. obec hospodařila v souladu se schviílen;fm rozpočtem.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena na PC a slouží jako kniha závazktl V roce 2012 by|o
evidováno celkem |24 přijatych faktur v celkové hodnotě 698 771,|8 Kč. V roce 20|2 nebyly
uhrazeny faktury poř. č. 1|9 - |24 v celkové \ďši 8 860,18 Kč. Nezaplacené faktury byly
splďné v 01/2013, jejich qiše souhlasí s doloŽením zustatku účtu 321 - Dodavatelé.
Namátkově byly kontrolovany přijaté faktury, jejich úhrady a zaíčtováni v období l2l20l2
(č'99 -118)' kontrolou zaměřenou na ověření věcné a formální správnosti, nebyly zjištěny
nedostatky.

ZÍwovací listina organizačních složek a příspěvkoých organizací, odpisový plán
obec nemá zřizenou Žádnou příspěvkovou organizaci, ani organizační sloŽku.

Smlouvy o přijetí úvěru
V roce 20|2 neby|a obcí uzavřena žádná smlouva o přijetí úvěru.

Darovací smlouvy
obec Slunečná ve sledovaném období neuzavřela Žádnou smlouvu o poskýnutí ani o přijetí
daru.

i

Smlouvy o ručení
obec Slunečná nemá uzavřenou Žádnou smlouvu o ruěení $zickým ani právnickým osobrím.

Smlouvy o půjčce
obec Slurrečná neměla v roce 2012lnavÍenou Žádnou smlouvu o půjčce.

Smlouvy zástavní
V roce 201.2 neuzavŤela obec Slunečná žádnou smlouvu týkající se zástavy obecního majetku.
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Smlouvy o věcných břemenech
Ve sledovaném období nebylo kromě věcných břemen, která jsou zapsána v katastru
nemovitostí, zjištěno zÍizovéni věcných břemen k majetku územního celku.

Smlouvy nájemní
Kontrole byly předloženy nájemní smlouvy na nájem třech bytov'ých jednotek a smlouvy
o nájmu hroboqých míst s odstupňovaným nájemným dle typu jednotlivých hrobů vzavírané
na dobu 10 let. Smlouvy jsou přehledně řazené a obsahují potřebné náležitosti, kontrolou
nebyly zj ištěny nedostatky'

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Ve sledovaném období neposkytla obec Slune čná žádnoll úěelovou dotaci.

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
Kontrole byly předloženy doklady k přijafým dotacím v roce 2012:

- Na zríkladě ''oznámení o převodu finančních prostředků'' ze dne 24.9.20|2by|y nazák|adé
pokynů z Ministerstva ťrnancí - odboru |2 - čj. MF.88701/20l2ll2-12| pol:kázany
neinvestiční účelové ťrnanční prostředky určené na konání voleb do Senátu parlamentu ČR a
voleb do zastupitelstev krajů vyhlášených Roáodnutím prezidenta republiky na dny |2. -
13. 10.2012.
Výše dotace 22 000 Kč, BV ze dne 2|. 9. 20|2,
čerpáno 7 911,60 Kč,
wáceno 14 088'40 Kč, Bv ze dne 14.12.2012'
účtovríno sÚzgstgz.

- Na základě ,.oznámení o převodu finarrčních prostředků,, Ze dne 14. |2. 20|2 by|y na
zákJadě pokynů z Ministerstva financí . odboru ťtnancování územních rozpočtu a
programového financování- čj. MF-1|7419l20|2l12-|2| poukazány neinvestiční účelové
finanční prostředky,(mimořádná dotace) určené na úhradu výdajů vzniklých v roce 20|2
v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky v roce 2O|3, musí se jednat
o qýjimečné anezbytné výdaje, které nebude možno rca|izovatažv roce20l3.
Výše dotace 1 000 Kč,
čerpáno 0 Kč,
vráceno 1 000 Kč, BV ze dne 28. |.20|3.
účtovríno s Úz ggoog. 

'
Závěrečná vyúčtovríní byla provedena v souladu s podmínkami poskýnutých dotací.

Dokumentace k veřej ným zakázkám
V kontrolovaném období vypsďa obec Slunečná veřejnou zakévku na zpracovaní územního
plarru. Náwh zaďéní byl zpracován na zák|aďě návrhu územního plránovaní Městského uřadu
Novy Bor a připomínek oběanů a obecního uřadu. Na zakazku se do 31. 10. 2012 přihlásilo
6 zájemct, součástí nabídek byly i reference.
Zo na svém zasedaní dne 13. 11 .20|2 otevřelo obálky, po dohodě bylo zasediíní přerušeno
stím, že se zastupitelé podrobně seznámí s nabídkami a dne 28. ||.2012 bude zasedání
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pokračovat výběrem zpracovatele územního planu. Zo dne 28. 11. 20|2 usnesením
ě.73/1|112 schvá|ilo vítěze veřejné zakázky ťtrmu IČ73 580 872, se kÍerou byla dne
I7. |2.20|2lnavŤena Smlouva o dílo s cenou ďi|a146 400 Kč včetně DPH.

Výsledky externích kontrol
Ve sledovaném období nebyly v obci Slunečná provedeny ŽáLdné externí kontroly.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole bylo předloŽeno šest zápisů ze zasedáni ZO z ro|<tl20|2 (8. 3.,26. 4.,2|. 6.,27. 9.,
|3. a28. t|.,27. l2.) a jeden zápis Zo z roku 20|| (29. |2.20||). Zápisy jsou podle zjištění
kontroly vedeny v souladu se zněním zákonač.12812000 Sb., o obcích v $ 95.

Vnitřní předpis a směrnice
obec předložila vnitřní směmice uprawjící účetnictví obce:
- Podrozvahová evidence 2010,
. Směrnice pro časové rozlišení nákladů a rn.ýnosů, věetně dohadných poloŽek od 12120|0,
- Podpisové vzory pro předchozí i stávající vedení obce,
- opravné položky k pohledávkrím od 20|0,
- ě.1120| l Inventarizace,
- č.2l20|I pro zadávrání veřejnýchzakénekmďého rozsahu,
- odpisovy plrín.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití
obec Sluneěná nemá ňízen Fond rozvoje bydlení ani Sociální fond.

'

Záryisy z jednání výborů
K zajištění ustanovení $ l19 zékona 12812000 Sb., o obcích, byly kontrole předloŽeny zápisy
finančního výboru (2 zápisy včetně kontroly plnění rozpočtu obce) azépis kontrolního rnýboru
včetně kontroly plnění usnesení Zo. Předložené zápisy vzalo na vědomí Zo na sqých
zasediíních.

B, Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodďení obce Slunečná

Nebvly ziištěnv chvbv a nedostatkv.
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C, Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územniho celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatlcy.

b) při dílčím přezkoumání

DíIčí přezkoumání nebylo prováděno

II. Při přezkoumáním hospodaření obce Slunečná zarok20|2

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatt<y (s10 odst.3 písm. a) zákona č. 42012004 sb.)

III. Při přezkoumáním hospodaření obce Slunečná zarok2012

Nebyla zjištěna rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 sb.

[V. Poměrové ukazatele zjištěnó při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 2,3| Yo
b)podíl závazkinarozpočtuúzemníhocelku :..... |,49oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %

Liberec, dne 4. dubna 2013

ZaKrajský uřad Libereckého kraje

Mgr. Alena Vrbová

kontrolor pověřený přezkoumaním
podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Starostka obce Slunečná Ilona Nedbďová prohlašuje, Že podle $ 6 odst. 2 písm' e) zákona
o přezkoumávaní hospodďení poskytla pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumríní
a o okolnostech vztahujících se k němu a pÍevza|a dle $ 6 odst. 3 písm. k) návrh zpráxy,
o výsledku přezkoumání.

Ilona Nedbalová
starostka obce ffi -;-sr:::n;;;;,:' ;.Á. /

v J_r l
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Steinopis Počet wtisků Předáno Převzal

I I Slunečná IlonaNedbalová

2 I Liberecký kraj Mgr. Alena Vrbová

Rozdělovník:

Poučení

Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření' přičemž konečným zněním zpráxy se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty' stanovené v $ ó odst.3 písm. l) zákona 420n004 sb.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s s 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského uřadu Libereckého kraje, odboru
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řizenim přezkoumání.

óB

Ilona Nedbalová
starostka obce

Uzemnt celek je povinen podle $ 13 odst. 1 písm. b) zékonao přezkoumáváni hospodďení do
15 dnů po projednéní zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci,o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
věetrrě uvedení lhůty, ve kÍeré podá písemnou zprávu o plnění přijafých opatření ($ 13 odst. 2
zákona o přezkoumávéni hospodďení).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zas|ané krajskému uřadu je územní
celek povinen podle $ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávéni hospodďeni zas|at písemnou
zprávu o plnění přijaých opatření.

obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského uřadu Libereckóho
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného iizenímpřezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností |ze u|ožit územnímu celku dle ustanovení $ 14 písm. f), g)' a
h) ztákona ě. 42012004 Sb., pořádkové pokuty aŽ do qýše 50 000 Kč v jednom případě.
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