
Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) s názvem

„Jazykové překlady a korektury II.“

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách 
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků uvedených v této zadávací 
dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.
Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení.

Zadavatel upozorňuje, že i přestože se v této a zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), není tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle zákona, a tudíž zadavatel 
nepostupuje ani podle ustanovení § 26 bod 5 věta druhá zákona. 
Zadavatel odkazy na zákon uvádí z důvodu, že používá právní instituty zavedené zákonem.
Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů. 
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1. Údaje o zadavateli
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Zastoupený: prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

            IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275 



            Kontaktní osoby: Mgr. Lucie Borovičková, e-mail: lucie.borovickova@upce.cz, 
tel: 466 036 771

Právní forma: veřejná vysoká škola

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky je poskytování odborných překladatelských služeb

v anglickém jazyce v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací.

Předmětem veřejné zakázky jsou překladatelské služby v anglickém jazyce.

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky:   260 820,- Kč bez DPH 
                

Výše uvedená předpokládaná hodnota představuje finanční prostředky, kterými zadavatel 
disponuje pro předmět veřejné zakázky

2.2. Předmět veřejné zakázky

Popis požadovaného plnění: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladů do anglického jazyka z jazyka českého a 

obráceně v rámci projektu Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice, reg. 

číslo: CZ.1.05/3.1.00/10.0217. Předmětem plnění (překladů) je problematika komercializace 

vynálezů, licencí, ujednání o společných vynálezech apod. Jedná se o právní dokumenty 

s používáním odborné právnické terminologie včetně užívání zákonných pojmů a jejich 

definic, odkazů a citací právních předpisů. Překlady budou vyhotoveny vždy dle požadavků 

uvedených ve smlouvě (příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

Celkový předpokládaný počet stran: 300 stran

2.3. Místo plnění: 
Místo plnění veřejné zakázky: Pardubice

2.4. Doba plnění:
Předpokládaný termín plnění: duben 2013 - březen 2015

2.5. Obchodní podmínky na plnění veřejné zakázky
2.5.1. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (tj. smlouva).

2.6. Další požadavky zadavatele:

2.6.1. Další požadavky zadavatele:
1. Uchazeč není oprávněn požadavky zadavatele podmiňovat dalšími podmínkami.

2.6.2. Požadavek na uvedení subdodavatelů
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Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce na veřejnou zakázku specifikoval části veřejné 
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační 
údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč ve své 
nabídce předloží prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou 
část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat – s uvedením druhu služeb a 
s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na dané části veřejné zakázky.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě 
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.
Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení v příloze č. 7 této zadávací dokumentace 
(„Prohlášení o subdodavatelích“).

2.7. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty. 

Nesplnění kteréhokoliv z požadavků bodu 2. této zadávací dokumentace bude důvodem 
k vyloučení uchazeče.

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

3.1. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů takto:

a) základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel základní kvalifikační předpoklady 
splňuje. Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 

b) profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona: 
 splnění prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, je-li v nich uchazeč zapsán,
 splnění prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

c) technické kvalifikační předpoklady:
1) Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel seznamem 
významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich 
rozsahu a doby poskytnutí, přílohou tohoto seznamu musí být:

a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 
zadavateli
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 
zadavateli
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné 
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.



Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech prováděl 
alespoň 1 službu obdobného charakteru.

Službou obdobného charakteru se rozumí provádění překladatelských služeb v písemné formě 
v anglickém jazyce ve finančním rozsahu min. 50 000 Kč bez DPH. 

2) Zadavatel požaduje, aby ke splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč ve své 
nabídce předložil seznam min. 2 překladatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky (vzor seznamu je uveden v příloze této zadávací dokumentace). 
Seznam bude nedílnou součástí smlouvy. 
Minimální požadavky zadavatele na osobu překladatele: praxe v oboru překladatelství
anglického jazyka min. 1 rok.

V seznamu překladatelů uveďte: jméno a příjmení překladatele, dosažené vzdělání, počet let 
praxe v oboru překladatelství aj.

Všechny doklady budou předloženy v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí 
být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

4.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky dle této zadávací 
dokumentace v korunách českých v následujícím členění: 

Nabídková cena za 1 stranu překladu, formát A4 (dále jen „strana“) bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena za 1 stranu včetně DPH 

dále také nabídková cena za celkový předpokládaný počet stran překladu formátu A4, tj. 300
stran (dále jen „celkový počet stran“) bez daně z přidané hodnoty (DPH), tj. hodnotící 
kritérium. Dále u nabídkové ceny za celkový počet stran uveďte samostatně DPH a 
nabídkovou cenu za celkový počet stran včetně DPH.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy. 

Cena za celkový počet stran bez DPH uchazeč rovněž uvede v Krycím listu nabídky a 
v Krycím listu nabídkové ceny.

Nabídková cena bude obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému plnění předmětu 
veřejné zakázky (např. náklady na výtisk přeloženého textu).

Uchazeč není oprávněn podmiňovat nabídkovou cenu další podmínkou.

Uvedená cena je stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a zahrnuje veškeré náklady 
spojené s předmětem plnění veřejné zakázky, bude obsahovat ocenění všech položek nutných 
k řádnému plnění předmětu veřejné zakázky



4.1.1. Doklady prokazující nabídkovou cenu 
Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

 vyplněním „Krycího listu nabídky“ (příloha č. 1)

 vyplněním „Krycího listu nabídkové ceny“ (příloha č. 4)

4.1.2. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny:
Cenu je možné překročit pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů týkajících se 
DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. V tomto případě bude ke 
smlouvě uzavřen dodatek.

5. Obchodní podmínky
Nedílnou součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy v příloze č. 3 této zadávací 
dokumentace. V tomto návrhu jsou vymezeny obchodní, platební a další podmínky 
požadované zadavatelem.
V uvedeném návrhu doplní uchazeč chybějící údaje a doplněný návrh, podepsaný osobou 
oprávněnou za uchazeče jednat, vloží do nabídky. Uchazeč není oprávněn smlouvu měnit a 
upravovat. Nesplnění této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek 
s následkem vyloučení příslušného uchazeče z výběrového řízení. V případě, že návrh 
smlouvy (podmínky uvedené ve smlouvě) nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude tato 
skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče. 
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky 
zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. 

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou a je 
proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude z 
výběrového řízení vyloučena pro nesplnění podmínek zadání.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy uvedeni 
všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh smlouvy musí být podepsán 
oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se 
způsobem jednání právnické či fyzické osoby.

5.1. Platební podmínky:
Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace –
smlouva. 

6. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

6.1. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

6.1. Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky: ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel zvolil základní kritérium pro hodnocení nabídky: ekonomická výhodnost 
nabídky.



Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. 
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která 
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, 
pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, tj. B) PŘIKLAD, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. A) Nabídková cena, získá hodnocená 
nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější 
nabídky k hodnocené nabídce. Body za jednotlivá dílčí kritéria se následovně sečtou. Jako 
nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka, která získá na základě výše 
uvedeného vzorce nejvyšší počet bodů.

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího hodnotícího kritéria, než je 
nabídková cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci 
tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek.

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech 
podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Dílčí hodnotící kritéria:

A. Nabídková cena ..................................................................……................... váha 60 %

B. PŘIKLAD ..............……................................................................................ váha 40 %

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, 
další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro 
vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel 
postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné 
veličině či formě než zadavatel stanovil.

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích jsou následující údaje:

Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena cena za 
celkový předpokládaný počet stran, tj. cena za 300 stran, v Kč bez DPH. 

Tato cena se vypočítá pomocí vzorce: jednotková cena za 1 stranu překladu (formát A 4, o 
délce 1800 tiskových znaků vč. mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích, dále 
také jen „strana“) * 300 (tj. celkový předpokládaný počet stran).
Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH v souladu s čl. 4 této zadávací dokumentace.

Ad B.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. PŘIKLAD bude hodnoceno:

V rámci tohoto dílčího kritéria je uchazeč povinen vypracovat překlad v souladu s požadavky 
zadavatele uvedenými níže:



Prvním příkladem je smluvní ujednání I. typu v rozsahu 5 stran A 4 v odborné právnické 
terminologii v českém jazyce, které musí uchazeč přeložit do jazyka anglického s patřičnou 
odborností a v patřičné kvalitě. Znění příkladu je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Druhým příkladem je smlouva v rozsahu 2 stran A 4 v odborné právnické terminologii 
anglo-saského právního systému v anglickém jazyce, kterou musí uchazeč přeložit do českého 
jazyka s patřičnou odborností a v patřičné kvalitě. Znění příkladu je přílohou č. 6 této 
zadávací dokumentace.

V rámci tohoto subkritéria bude zadavatel dílčí kritérium B. PŘIKLAD hodnotit podle níže 
uvedených hledisek:

Hodnotící komise bude ve výše uvedených příkladech hodnotit strukturu právního textu a 
správné užití odborné terminologie v textu.

V rámci struktury právního textu bude hodnocena plynulost, ucelenost a zejména přirozenost 
jazykového překladu, který pro užití v právních dokumentech užívá specifické řazení 
odborného pojmosloví a navazujícího textu a naopak na rozdíl od kontinentálních právních 
dokumentů není řazen natolik systematicky a nekopíruje rámcový právní předpis. 

V rámci správného užití odborné terminologie v textu bude hodnoceno užití odborných 
termínů z hlediska odborného, gramatického a z hlediska obvyklosti užívání v daném jazyce 
rodilými mluvčími, z hlediska společenské přijatelnosti, z hlediska genderové správnosti a 
z hlediska nejpřesnějšího výběru z několika možných synonym. 

Hodnocení proběhne tak, že každému příkladu může být přiděleno max. bodů:

První příklad: 50 bodů

Druhý příklad: 50 bodů 

Body přidělené za každý příklad budou následně sečteny, max. možný počet bodů celkem za 
hodnotící kritérium „PŘÍKLAD“ bude tedy 100 bodů. 

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
7. 1. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, a bude doručena v jednom vyhotovení v řádně 
uzavřené obálce. Zadavatel uvítá předložení 1 kopie.
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci 
způsobem, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.



Nabídky budou přijímány pouze v písemné a listinné formě v uzavřené obálce, označené 
adresou zadavatele, názvem veřejné zakázky „Jazykové překlady a korektury II.“, nápisem
NEOTEVÍRAT s uvedením zpáteční adresy uchazeče, na které je možné vyrozumět 
uchazeče v případě, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7.2. Obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat:
1) Krycí list nabídky a krycí list nabídkové ceny s vyplněnými identifikačními a dalšími 

údaji – příloha č. 1, příloha č. 4
2) Návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče –

příloha č. 3
3) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle odst. 3 zadávací 

dokumentace 
4) Prohlášení o subdodavatelích

Součástí nabídky musí být rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

7. 3. Místo podání nabídek

Nabídku je možno zadavateli podat v písemné formě, a to buď osobně kontaktním osobám 
nebo do podatelny v sídle zadavatele nebo prostřednictvím držitele poštovní licence 
doporučeně na adresu zadavatele.

Adresa podatelny, tj. pro zaslání nabídek poštou: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 
Pardubice. 

Adresa pro osobní předání nabídky: Univerzita Pardubice, Stavařov 97, budova G Kampus 
Univerzity Pardubice, 532 10 Pardubice. 

Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou:
Gabriela Dostálová, tel. 466 036 049, e-mail: gabriela.dostalova@upce.cz

7.4. Lhůta pro podání nabídek: 
Nabídky lze podávat do 29. 03. 2013 do 9:00 hod.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotvírá.

Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. 
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Lhůta pro otevírání obálek 29. 03. 2013, 09:00 hod 
Otevírání obálek se uskuteční na adrese: Stavařov 97, 532 10 Pardubice.

8. Členění nabídky:
Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:
1. Krycí list nabídky
2. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
3. Návrh smlouvy
4. Další doklady 

9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám.
Písemná žádost (e-mail) o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace budou zaslány všem osloveným uchazečům o veřejnou zakázku a 
rovněž zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace i 
s přesným zněním dotazu.
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné 
informace poskytovány telefonicky.

Kontaktní osobou pro poskytnutí dodatečných informací je 
Mgr. Lucie Borovičková, e-mail: lucie.borovickova@upce.cz, tel: 466 036 771,
Ing. Alena Tomolová, e-mail:alena.tomolova@upce.cz, tel: 466 036 284 
nebo Ing. Irena Seinerová, e-mail: irena.seinerova@upce.cz , tel: 466 036 745.  
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo 
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem osloveným 
uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací 
dokumentaci.

10. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
1. Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v jednom vyhotovení, zadavatel 

uvítá předložení jedné kopie (originál bude označen jako „ORIGINÁL“, kopie bude 
označena jako „KOPIE“). Originál nabídky bude obsahovat dokumenty v originálním 
vyhotovení nebo kopii (podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci). Kopie 
nabídky bude kopií prostou a nemusí obsahovat originály dokumentů ani úředně 
ověřené kopie. V případě rozporu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodný 
originál nabídky.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy.
4. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny.
5. Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce.
6. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení                   

z výběrového řízení.
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7. Uchazeči budou informováni o výsledku výběrového řízení e-mailem.

11.  Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy
Příloha č. 4 -      Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 5 –    Příklad č. 1
Příloha č. 6 -     Příklad č. 2
Příloha č. 7 –     Prohlášení o subdodavatelích
Příloha č. 8 -    Seznam překladatelů

V Pardubicích dne 18. 03. 2013

………………………………….

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., 

rektor


		2013-03-18T10:10:43+0100




