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Datum. 1. zâřÍ 2021
Místo jednání: Budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovsk á 11,
Praha 5, l. patro

-

místnost č. 1088

Přĺtomni: Mgr. Filip Kořínek - předseda Dozorčírady, lng. Roman Tichovský - místopředseda
Dozorčírady, Martĺn Exner, lng. Michal Pánek, Petr Procházka, Martin Herman
Omluveni: Jan Jakob
Nepřítomen:

Hosté: Mgr. Martin Kupka - statutární náměstek hejtmanky,
lng. Jan Lichtneger- ředitel KSÚs SK, p. o.
Mgr. Lukáš Nikl- právník KSÚs SK, p' o
Jana Zemková- vedoucĺ controllingu KSÚS SK, p.o.
Bc. Zdeněk Škaloud,vedoucí odboru dopravy KÚ sK
Zahájeno v í2.35 hod.
Proqram:
12z30 _ Zahájeni, volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

12:4o - Nový interní kontrolní systém, zámër, cíle a způsob jejich naplnění - lng. Jan
Lichtneger, Jana Zemková
13:25 - Vyhláška č,. 48812020 Sb., kterou se mění vyhláška ć. 441t2o13 sb., k provedenĺ
zâkona o oceňování majetku (,,oceňovací vyhláška"), ve znění pozdějších předpisů, účinnost
od 1.1.2021 v návaznosti na informačnĺMemorandum cez- informace ke změně majícívliv
na výši/sníŽenínáhrad, které smĺ KSÚS SK, p'o. poŽadovat zazřízeni věcného břemene, dle
ceníku Středočeského kraje, doporučenídalšíhopostupu - Bc. Zdeněk Škaloud, lng. Jan
Lichtneger, Mgľ. Lukáš Nikl
í3:40 - lnformace ke kontrole zakázky ,,Zatŕiděni asfaltových směsí dle vyhlášky č. 1 3ot2o19
na silnicích ll. a lll. tříd ve vlastnictví Středočeského kraje" - lng. Roman Tichovský
í4:00 - Aktuální lnformace o průběhu realizace zakázky ,,okruŽní křiŽovatky Nymburk,
ll/503xll/330 a ll/503xlli331', změna zhotovitele, termíny výstavby, přijatá opatření atd.- lng.
Jan Lichtneger

14:15 - Diskuze a r.Ůzné, návrhy bodů programu dalšíschůze DR, termín a poŽadavky
na
předloŽení informací (na dalŠíschůzi DR nebo předem k prostudování), dalŠíorganizâčnĺ
záleŽitosti aj.
14:30 _ Závěr

K JEDNoTLlyýM BoDÜM PRoGRAMU:

Ad í. Zahájeni, schválení programu jednání, volba ověřovatete zápisu
Jednání Dozorčírady zahájil Mgr. FĺĺipKořínek, předseda Dozorčírady, který přivĺtal přítomné
členy Dozorčírady a dále přivĺtal hosty:
Mgr. Martina Kupku - statutárního náměstka hejtmanky,
lng. Jana Lic-htnegera - ředitele KSÚS SK, p'o.,
Bc. Zdeňka Škalouda- vedoucího odboru dopravy KÚ sK,
Mgr. Lukáše Nikla _ právníka KsÚs SK, p.o,
Janu Zemkovou- vedoucí controllingu KSÚS SK, p.o.

Dále uvedl návrh programu jednánÍ Dozorčírady (byl vŠemčlenůma hostům rozeslán
e- mailovou poštou v pozvánce).
Schválení programu jednání Dozorčírady
Usnesení Dozorčírady č. 1l2o21

Dozorčírada schválĺla program jednání
Hlasování: 6
Pro: 6
Protĺ: 0
ZdrŽel se: 0

Volba ověřovatele zápisu
Usnesení Dozorčírady č. 2t2o21
Jako ověřovatel zápisu byl navrŽen p' lng. Roman Tichovský, který tuto funkci přijal

Hlasování: 6
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se:0

Ad 2- Nový intern-í kontrolní systém, zâměr, cíle a způsob jejich naplnění - |ng. Jan
Lichtneger, Jana Zemková

|ng. Jan Lichtneger - představil vedoucí oddělení controllingu, paní Janu Zemkovou.
Vznik
pracoviště controllingu. uvedl jako jedno z dalšíchsystémoţclr opatřenĺ realizovaných
na
KsÚS SK, p.o' rroňe tvorbý, aktlalizace, evĺdence interníôh předpisů, provádění vnĺtřnĺ
kontroly a auditu bude pracoviště dále provádět i kontrolu kvality realizováných stavebnĺch
prací a kontrolu činnostízajišt'ovaných ze strany TDS + BozP, včetně poslzování
kvality
vybraných projektových dokumentací před samotným vyhlášením/uveřejněnĺmveřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavebnĺch prací. Uvódeným opatřením je mj sledováno
zlepŠeníkvality přípravy projektových dokumentací s pozitivním dopádem- na průběh
'
výběrových řizeni (sníŽení
dotazů kzadâvaci dokumentaci, omezenĺ prodluŽování lhůt a
následného sníŽenírozsahu změn během výstavby)'

- navâzala na informaci ředitele lng. J. Lichtnegera a dále poukázala na
aktuálně realizované öĺnnosti týkajĺcíse zejm. revize veškerých interních předpisů KSÚS SK,
p.o.' vcetně přĺpravy změny nastavení pravidel interního auditu, týkajĺcíse administrativních
procesů v systému ,,Athena" (problematika smluv, fakturací, objednávek, Žádanek, sledování
čerpánífinančníchprostředků z rámcových smluv atd.). Připravuje se přechod od stávajĺcích
aplikací vyuŽívaných KsÚs SK, p.o., zajiŠt'ujícífinančnĺkontrolu dokumentů, na sýstém
Croseus od společnosti Dynatech, který je dlouhodobě vyuŽĺvaný Krajským úřadem
Středočeského kraje.
Jana Zemková

Bc. Zdeněk Škaloud _ informoval o dalŠĺminformačnĺm systému Ginis od spolecnosti Gordic
pro vedení účetnictví,fakturace atd. Tento systém jiŽ také dlouhodobě využíváKrajský úřad
Středočeského kraje. Jeho zavedenĺm se zajistí provázanost sdílených dat s KSÚS SK, p.o.
(online).

Jana Zemková - doplnila informaci o průběhu posuzování veŠkerých předpisů KSÚS SK, p.o.,
kterých je cca 70, s termínem dokončenĺdo 30. 'ĺ 1 .2021(poslední revize/aktu alizace předpisů
byla provedena v r. 2Q10 a většina předpisů není v souladu s platnou legislativou či
organizaÖnĺ strukturou KsÚS SK, p.o.)' Audit pracovních náplnĺje plánován na období 1. 1o.
2021 _ 11 . 1 ' 2022. V dalŠíprezentaci poukázala na proces vnitřní kontroly a jeho prováděnĺ

dle managementu kvality.

lng. Jan Lichtneger - v této věci dále upřesnil, Že KSÚS SK, p.o. v r. 2012 přistoupila na
systém managementu kvality dle příslušnénormy csru rľĺlso 9oo1:2008. ZdŮraznil' že
v otázce kvality a zejm' mnoŽství předpisů bude nutné nastavit optimální počet norem a
sta noven ĺ konkrétn ích rea

lizovatelných cílů.

!ng. Roman Tichovský _ poukázal na dřívějŠĺsystém managementu kvality v letech 2oo32oo4, kdy KSÚS SK, p.o., měĺa příslušnýcertifikái lso, který piatil do doby sl'oučenído jedné
organizace.

- k managementu kvality dále upřesnila, že organizace nemusí disponovat
přísluŠnýmcertĺfikátem kvality, pokud má k problematice vydaný internĺ předpis, jímŽ se
popisuje systém managementu kvalĺty. KSÚS SK, p.o'' má management kvality zpracován od
r. 2009 formou vnitřnĺch předpisů, které je třeba průběŽně aktualizovat a nastavit na současné
potřeby v rozsahu plnění úkolův ekonomické oblasti, plánování oprav komunikací, běŽné
Údržby, kontroly stavebnĺch pracĺ, projektové přípravy, vzdělávánĺ zaměstnanců - zvyšování
odborné erudovanosti atd. Problematikou se bude zabývat v následujĺcím období - od ledna
2022.
Na jednánĺ Dozorčĺrady v měsíci prosinci 2021 pŕedloŽi plán auditu a vnitřnĺch kontrol na
r.2022. Na lednové zasedání Dozorčírady dále předloŽĺ písemnou zprávu o naplnění plánu
auditu a vnitřní kontroly za období od 1.7 . - 31. 12. 2021, který byl Dozorčíradě předloŽen na
tomto jednání (edná se o Rozhodnutí ředitele ć,. 4ĺ2021)'
Jana Zemková

lng. Jan Lichtnegeľ - v této věci poukázal na existenci příslušnéRámcové smlouvy, kterou
disponuje KsÚs SK, p.o. - smlouva uzavřena s 5 subjekty, které se skládají z dalších
společnostĺa příslušnésmlouvy, která je uzavřena Středočeským krajem. V rámci tendrů jsou
vyuŽívány i procesy mimo Rámcovou smlouvu, zejm. u stavebně a finančně méně náročných
projektů, které umoŽňují účasti dalších společností,které nejsou smluvním partnerem v rámci
Rámcové smlouvy.

!ng. Michael Pánek - vznesl dotaz ohledně připravované soutěŽe - Rámcové smlouvy na TDS
na podzĺm 2020 v hodnotě cca 193 mil Kč.

Martin Herman

-

uvedl, Že soutěŽ nebyla ze předchozího vedenĺ kraje realizována

lng. Jan Lichtneger - doplnil informaci, Že ponechal smlouvy na projektové práce staveb
pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišt' P+R ve vlastnictví Středočeského kraje
realizovaných v prostředÍ BlM (Building lnformation Modetting) - (běži lhůta na podánínámitek)
a dále probĺhá tendr na novou Rámcovou smlouvu na TDS (stávajícíjiŽ bude vyčerpána).

Bc. Zdeněk Škaloud - informoval, že dodatečně poskytne aktuální informaci o

Rámcové smlouvy na TDS Krajského Úřadu SK.

lng. Michael Pánek

-

kontrolu projektů a TDS.

stavu

vznesl dotaz, zda je jiŽ personálně vyřeŠeno, kdo bude provádět

lng. Jan Lichtneger - jedná se o p. Jana Jirsu, bývalého zaměstnance TSK Praha
lng. Michael Pánek _ vznesl dotaz, zda p. Jirsa bude kontrolovat vŠechny projekty, resp. zda
bude mít odpovědnost za všechny projekty.

lng. Jan Lichtneger - upřesnil organizaÖní opatření, na základě kterého se projekty
z jednotlivých oblastí KSÚs - BeneŠov,Kutná Hora, Kladno a Mnichovo Hradiště předají pod

oblast investic, Úsek řízený lng. AleŠem Čermákem. Jedná se o projekty, u kterých je nutné

vydánĺ příslušnéhorozhodnutĺ silničníhosprávního úřadu.

Mgr. Filip Kořínek - uzavřel tento bod s tím, Že k problematice kontroly projektů se bude
vráceno na některém z jednání Dozorčĺrady v r.2022.
Mgr. Filip Kořínek _ dále vznesl dotaz,jak Krajský Úřad SK spolupracuje a kontroluje KSÚS
SK, p.o., tj. spolupráce odboru dopravy, odboru finančníhoa odboru vnitřního auditu a
kontroly a zda je v této oblasti ze strany Krajského úřadu nějaká změna, zlepŠenĺ.
Mgr. Martin Kupka - uvedl, Že s vedoucím odboru dopravy pracují na sjednocení konkrétních
činností,které jsou naformulovány do konkrétníchbodů a dlouhodobých úkolůsměřovaných
na KSÚS SK, p.o., které budou dále projednány s odborem vnitřního auditu a kontroly a
odborem fĺnančnĺm.

- doplnil, že jako první krok ke zlepšeníkomunikace a odstraněnĺ
případných duplicĺt bude zavedení infomačníhosystému Croseus, kteým bude zajištěno
propojení a sdílenĺinformací s Krajským úřadem SK. Jedná se zejm. o vyŽadované
informace/dotazy, které kontrolní orgány Krajského úřadu SK mohou dohledat v uvedeném
lng. Jan Lichtneger

systému.

Mgr. Fllip Kořĺnek - poukázal i v této věci na druhou rovinu problému, kdy více zaměstnanců
Krajského úřadu Středočeského kraje reálně zajišt'uje čĺnnostina stejném Úkolu.

-

Bc. Zdeněk Škaloud projedná a předloŽí na jednánĺ Dozorćí rady zprávu
spolupráce mezi přísluŠnýmipracovišti Krajského úřadu SK.

o

úrovni

Ad 3. Vyhláška ć,.48812020 sb., kterou se mění vyhláška ć,.44112013 sb., k provedení
zâkona o oceňování majetku (,,oceňovací vyhláška"), ve znění pozdějšíchpředpisů,
účinnostod 1. 1.2021 v návaznosti na informačníMemoranoum Cez - informace ke
změně majícĺvliv na výši/sníženĺ
náhrad, které smĺ KsÚs SK, p. o., požadovatzazřízeni
věcného břemene, dle ceníku Středočeskéhokraje, dopoľučenĺdalšíhopostupu lng. Jan Lichtneger, Mgr. Lukáš Nikl, Bc. Zdeněk Śkaloud
lng. Jan Lichtneger - v úvodu svého vystoupenĺ upřesnil důvody zařazeni výše uvedeného
bodu na jednání Dozorčírady' Jedná se o problém, který povażuje za nutné posoudit

komplexně v rámci Středočeského kraje.

Mgr. Lukáš Nikl- ve své prezentaci vysvětlil vznik problému, který se týká uzavĺraných smluv
na věcné břemeno sluŽebnosti a smluv budoucích o věcném břemeni sluŽebnosti, uzavĺraných

se společnostíČEz Distribuce, a.s., zdůvodu nabytí účinnostĺvýše uvedené ,,oceňovacĺ
vyhlášky". Společnost Čez oistribuce, a.s., odmítâ uzavirat zminěné smlouvý z důvodu
aktuálnĺho'výpočtu ceny dle ,,oceňovacĺ vyhlášky"' Výše ceny je podstatně niŽšíoproti ceně,
kterou KsÚS SK, p.o. poŽaduje v souladú s ceńíkem schválôńým Zastupitelstvem kraje. od
začátku roku 2021 k dnešnímudni se jedná o úpravu ceny u cca 600 smluv. Rada kraje v této
věci schváliĺa usneseni ć. o17-31l2o2ĹlĘKze dne 12.8.2021, kterým rozhodla o akceptování
politiky cez oistribuce, a.s., a v individuálnĺch případech ve veřejném zájmu a potvrzeníjejich
cen dle oceňovací vyhlášky č. 488/2020 sb. Dále uvedl, že zmëna výpočtu úhrady zavëcná
břemena, resp. uvedenou problematiku je nutné nastavit komplexně.
Mgr. Martin Kupka - k problému dále uvedl, Že společnost CEz Distribuce, a.s. odmĺtá
akceptovat ceník Středočeského kraje s tím, že by porušovala zákon.
Martin Exner _ zas"tává názor, Že v případě neakceptování ceníku Středočeského kraje ze
strany společnosti cez distribuce, a.s. můŽe ukládánĺ věcných břemen uvedená spole8nost
realizovat v jiných pozemcích. V této věci má k dispozĺci i právní rozbor problému.
Mgr. Martin Kupka - dále v diskusi poukázal i na skutečnost, Že problematika uzavírání smluv
na věcná břemena se týká i obcí a nelze striktně odmĺtnout legitimní poŽadavek společnosti
CfZ OistriOuce, a.s.

Mgr. Lukáš Nikl - v dalšíprezentaci v krátkosti představil svoji profesní kariéru zejm. ve
vztahu k právní rovině problému sjednávánĺ věcných břemen a na závěr upozornil, Že
společnost cez oistribuce a.s., můŽe i v opačnémpřípadě zahĄitvyvlastňovací řízení. Dále
uvedl, Že k dnešnímu dni nelze exaktně říci' jaký dopad do příjmu kraje bude mít uvedená
změna oceňovánívěcných břemen, dá se však předpokládat prudký pokles výnosů z věcných

břemen. Jedná se o celorepublikový problém, máme informace o skutečnosti, Že tento problém
se aktuálně snaŽívyřešit např. v Pardubickém kraji.

Martin Herman - v 13.30 hod. se omluvil a dalšíhojednání Dozorčĺrady se nezúčastnil.

Mgr. Maľtin Kupka - upřesnil, Že problém se týká zejm. věcných břemen zřizovaných podle
energetického zákona' V současnédobě nelze ze strany KSÚS SK, p.o., postupovat dle
poŽadavků ČEZ distribuce, a.s., čímžby docházelo k rozporu s ceníkem schváleným
Zastupitelstvem kraje. Dále informoval, Že v uvedeném problému je plánované jednání
s generálním ředitelem cez oistriouce, a.s., dne 23. g.2021, problematika věcných břemen
byĺa projednávána i na komisi Rady asociace krajů CR.

!ng. Roman Tichovský - informoval o praxi řešení problematiky v Benešově, kdy v rámci
změny ceny zazřízení věcného břemene město poŽaduje po společnosti CEZ Distrĺbuce, a.s.
v případě realizace investičníchakcí města Benešov, aby vyvolané přeloŽky sĺtíspolečností
cez dĺstribuce, a.s. byly realĺzovány bezúplatně. Nezastává názor, Že by společnost CEZ
Distribuce, a.s. přistoupila k procesu vyvlastnění.

Mgr. Filip Kořínek _ na základě diskuse

uzavírâní smluv o věcných
břemenech se spoleöností ČEZ Distribuce, a.s', doporučil komplexně revidovat cenĺk
Středočeského kraje včetně uskuteöněníjednáníse společnostíČEZDistribuce, a.s., případně
i se zástupci Min. průmyslu a obchodu' Doporučuje v dalšíchkrocích se problematikou
zaobírat komplexně i ve vztahu k daĺŠímexterním subjektům, jako jsou např' plynárenské
k problematice

společnosti.

lng. Jan Llchtneger- preferuje také komplexní řeŠenĺuzavirânîvěcných břemen a předejĺt
tak do budoucna předpokĺád anýmlmoŽným dalšímproblémům s jinými subjekty.

Mgr. Filip Kořínek

-

s Čez Distribuce, a.s.

vzhledem k sloŽitosti problému doporučuje aktuálně vyřešit problém

Mgr. Lukáš Nikl - apeloval na nutnost vyřešení aktuálního problému s ČEz Distribuce, a.s.,
- tedy formou úpravy ceníku, včetně metodického vedení ze strany kraje zejm. ke způsobu
oceňování věcných břemen.
lng. Jan Lichtneger - také apeloval na metodickou pomoc ze strany kraje a nastavenĺjasných
pravĺdel a postupů ve věci oceňování věcných břemen. Také informoval o existenci
internetového portálu, který umoŽňuje ocenění věcných břemen (přĺstupy zpoplatněny).

Mgr. Filip Kořínek _ na závěr diskuse doporučĺlpřijmout k problematice oceňování věcných
břemen konkrétní usnesení.

Usnesenĺ Dozorčírady č. 312021
Dozorčírada:

a)
b)

Bere na vědomí informaci o nových právních podmínkách oceňovánĺvěcných břemen.
Doporučuje řediteli KSÚs SK, p'o., lng. Janu Lichtnegerovi poŽádat Krajský úřad
Středočeského kraje o metodické vedeníve věci oceňovánĺvěcných břemen.

Hlasování: 5
Pro: 5
Protĺ: 0
ZdrŽel se. 0

Ad 4. lnformace ke kontrole zakázky ,,Zatřidění asfaltových směsí dle vyhlášky
č. 130/20í9 na silnicích ll. a lll. tříd ve vlastnictví Středočeského kraje"
Tichovský

-

lng. Roman

lng. Roman Tichovský - podal ústníinformaci o výsledku kontroly výše uvedené zakâzky.
Zakázka zadána v otevřeném řízeni. Zpředložených dokladů vyplývá, Že po rozhodnutĺ o
výběru byla zadavateli doručena V prosinci 2019 písemná námitka jednoho z uchazečů.
ZpŕedloŽených dokladů není zŕejmé,jakým způsobem byla námitka zadavatelem vyřĺzena.
Vzhledem k tomu, Že tento uchazeč se následně nazakázce podílĺvroli subdodavatele, žáda
lng. Tichovský informaci o způsobu vyřízení námitky a o předloŽení souhlasu zadavatele ke
změně subdodavatele v průběhu realizace zakázky. Zatříděnĺasfaltových směsĺ stále probĺhá.
Zakâzka bude ukončena V r.2024.
lng. Jan Lichtneger
DozorÖĺ rady.

Ad

5'

-

uvedl, Že k výŠeuvedenému zjištěnípodá informaci na příštĺmjednání

Aktuální lnformace o průběhu realizace zakâzky ,,okružníkřižovatky Nymburk,

l!/503xll/330 a ll/503xll/33í", změna zhotovitele, termíny výstavby, přijatá opatřenĺ atd.lng. Jan Lichtneger

lng. Jan Lichtneger - informoval o aktuálním stavu projektu. Došlo k výměně zhotovitele na
základë vyhlášení JŘeÚ. Společnost MAGE, a.s. byla nahrazena sdruŽením Čľĺes+ BES.
Termín dokončenídíla je stanoven do konce měsíce řĺjna 2021. ProdlouŽení doby výstavby
má negativní dopad na povolování dopravně inŽenýrských opatření u dalšíchstaveb
připravovaných k realizaci' V této věci byla zmíněna připravená oprava Žel. nadjezdu
v Nymburce.

lng. Jan Lichtneger - uvedl, Že cena oprotĺ předchozí smlouvě o dílo byla navýšena o cca
polovinu. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu KsÚS, SK, p.o. Aktuálně probíhá vyčĺslení
nákladů, které se budou po společnosti MAGE,a.s., uplatňovat/vymáhat.

- upozornil na stav vozovky mezi Dobřichovicemi a Černošicemi, která
byla opravována před cca 5 měsíci a dodnes je na komunikaci umístěno přechodné dopravní
značení.Dále kladně hodnotilvznik pracoviště controllingu na KsÚS SK, p.o. V 14.30 hod. se
omluvil a dalšíhojednánĺ se nezúčastnil'
lng. Michael Pánek

Ad 6. Diskuze a ĺúzné,návrhy bodů programu dalšĺschůze DR, termín a požadavky na
předložení informací (na dalšíschůzi DR nebo předem k prostudování), dalšĺ
oľgan izač ni zâležitostl aj.
Mgr. Flllp Kořínek, Martin Exner, lng. Jan Lichtneger - v rámci navazujícídiskuse byla
zmíněna problematika majetku v hospodařenĺ KSÚS SK, p.o. a její aktuálnĺ vývoj. V této
oblasti se jedná o posouzenĺ témat, která lze rozdělit do 4 oblastí:

a)
b)
c)
d)

budovy důleŽitépro zajištěníčinnosti KSÚs,
objekty cestmistrovstvĺ,
deponie,
specifický majetek- např.- letiště Bystřice u Benešova

Nyní probíhá příslušná analýza majetku, o výsledku bude podána informace na jednání
Dozorčírady v měsíci prosinci 2021' V oblasti majetku je také novelizována příslušná
Směrnice kraje, na základě které bude nájemnĺ smlouvy uzavirat KsÚs SK, p.o. Zavedená

praxe uzavírân'l nájemních smluv pod hlavičkou Středočeského kraje nebude jiŽ uplatňována.
V rámci prioritizace staveb probíhajíi příslušná jednání na Středočeském kraji, která se týkajĺ
zajištění systémovéhofinancování. Jedná se co do počtu o stovky staveb. l z tohoto důvodu
je pro zajiŠtěníkontroly činnosti stavebních dozorů u KSÚS SK, p.o., zřizeno příslušné
pracovní místo.

Ad 7. Zâvěr
Na závěr Mgr. Filip Kořínek informoval členy Dozorčĺrady o příštĺmjednání, které se uskuteční
dne 6. 10. 2021 v objektu KsÚS SK, p'o., v Popovicĺch okr. Beroun. Jednánĺ bude spojeno
s prohlídkou majetku na oblasti KSÚs SK, p.o., Kladno. Předpoklad zahájeníje od 09.00 hod'
Místo bude upřesněno v pozvánce.

Jednání Dozorčírady bylo ukončeno v í5.í0hod.
V Říčanechd
Zapsal

záři
(

1

lng. Milan Fiala, tajemník Dozorčírady

ověřil:

lng

man Tichovský, mĺstopředseda Dozorčírady

Filip
Korinek
Předsedající jednání Dozorčírady
Mgr. Filip Kořínek, předseda Dozorčírady

Digitálně podepsal
Filip Korinek
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