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Vážení čtenáři,
ve třetím čísle našeho čtvrtletníku
Ropoviny vám přinášíme informace
o právě ukončených výzvách č. 45–52.
Zmíníme se o mezinárodní konferenci,
kterou pořádal Úřad Regionální rady
Střední Čechy ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Shrneme
úspěšnost malých obcí při čerpání dotací z ROP SČ. Ukážeme vám úspěšný projekt, který vznikl v Kamýku nad
Vltavou a v prázdninových dnech
bude jistě lákadlem turistů z celých
středních Čech. Na závěr pak představíme oddělení Monitoring a evaluace
a seznámíme vás s jeho rolí na Úřadu
Regionální rady Střední Čechy.

úvodník
obsah

3
4
5

Oddělení Monitoring
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Úspěšnost malých
obcí při čerpání dotací
z ROP SČ
Rozhovor s úspěšným
žadatelem

Výsledky ukončených
výzev č. 45 – 52
Zájemci o evropské dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP
SČ) podali na základě vyhlášených výzev č. 45–52 dohromady 122 projektů. Celkem je
pro tyto projekty připravena částka 1 620 000 000 Kč. Na jaře tohoto roku mohli zájemci
o evropské dotace předkládat projektové žádosti do oblasti udržitelných forem veřejné
dopravy, veřejné infrastruktury a služeb cestovního ruchu, propagace turistických destinací Středočeského kraje a do rozvoje měst a obcí v oblasti volnočasových aktivit,
revitalizací a modernizace nemocnic.
Nejvíce projektových žádostí bylo přijato z řad středočeských měst a obcí, a to na
téma volnočasových aktivit. Celkem bylo na tento typ podpory zaregistrováno 52 projektů, přičemž Úřad Regionální rady je připraven rozdělit mezi žadatele 120 milionů korun.
V této oblasti mezi sebou soutěží např. projekty „Nučice – Lidový dům“ či projekt obce
Milovice „Centrum pro rodinu, volný čas a prevenci“ nebo „Polyfunkční dům Zvole“.
Dalších 34 žádostí o dotaci z ROP SČ bylo podáno na podporu fyzických revitalizací
ve městech a obcích. V této kategorii byly zaregistrovány např. projekty „Úprava centrálního prostoru obce Sulice“, „Revitalizace centra v obci Javorník“ nebo „Revitalizace
návsi v Ovčárech“. Celkem bude do oblasti revitalizací rozděleno 270 milionů korun.
(Pokračování na straně 3)

Mezinárodní konference očima
ředitele ÚRR Tomáše Novotného
V  Kaiserštejnském paláci v Praze proběhla mezinárodní
konference s názvem Drivers & Barriers of European
Regions during the Crisis. Konferenci uspořádal Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Na výsledky konference jsme se zeptali ředitele Úřadu Regionální rady Střední Čechy Tomáše Novotného.
Komu byla konference určena a kdo se jí zúčastnil?
Konference byla určena zejména vedoucím pracovníkům Řídících orgánů v České republice, které mají na starost správu evropských fondů, ale i ostatním členským
státům EU, dále zástupcům relevantních institucí v oblasti regionálního rozvoje.
(Pokračování na straně 2)

www.ropstrednicechy.cz
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Mezinárodní konference
Mezinárodní konference očima ředitele ÚRR Tomáše Novotného (pokračování ze strany 1)
Jak přínosné jsou zkušenosti ze zahraničí,
které na ní přednášející představili?
Účast zahraničních přednášejících na konferencích v České republice není úplně běžná. Přínos kolegů z ostatních členských zemí vidíme
především v tom, že se jednalo o země, které mají s implementací
programů srovnatelné či větší zkušenosti. Irsko, Skotsko byly jedněmi z prvních členských států EU, přistoupily v roce 1973. Maďarsko
stejně tak jako Česká republika přistoupilo k EU v roce 2004. Od vstupu do Evropské unie v roce 1973 se Irsko změnilo z převážně zemědělské společnosti v moderní, technologicky vyspělou ekonomiku,
někdy označovanou jako „Keltský tygr“. Velkým přínosem byla například prezentace irského přednášejícího na téma revize operačních
programů, což je teď v České republice velmi aktuální téma.
Máme se od zahraničních kolegů čemu učit.
Převzali něco oni od nás?
Právě výměna zkušeností byla hlavním cílem této konference.
Ředitelé operačních programů ze Skotska a Irska Dennis Malone
a Stephen Blair informovali o oblastech, na které regiony v těchto
zemích směřují evropské prostředky. Jedná se například o oblast
inovací či ochrany životního prostředí spolu s financováním základní
krajské a městské infrastruktury. Poskytli řadu cenných informací z procesu schvalování žádostí a dohledu nad realizací projektů.
Maďarská expertka paní Judit Habuda informovala o zkušenostech
s hodnocením a měřením výsledků a přínosů využití evropských
fondů. Stejně tak zahraniční experti ocenili například důsledný systém hodnocení hospodárnosti v rámci ROP Střední Čechy.
Jaká byla nejpřínosnější myšlenka vaší konference?
Důležitých námětů padla celá řada. Mezi ty nejpřínosnější jistě
patřil podnět na větší decentralizaci správy evropských fondů na řídící orgány čili členské státy včetně možnosti rychlejších změn zacílení evropských prostředků v průběhu sedmiletého období jejich
čerpání. Zazněl i požadavek na odstupňování množství dokumentů
požadovaných k žádosti podle finanční náročnosti projektu. V současné době je ve vztahu k množství požadovaných dokladů jedno,
zda je projekt v hodnotě 500 tisíc korun nebo 400 milionů korun.
Oba návrhy padly zejména v souvislosti s potřebou rychle reagovat na dopady hospodářské krize. I oblast provádění kontrol projektů by měla být optimalizována, neboť se stává, že jednu kontrolu
provádějí i tři odlišné subjekty.
Zaostáváme v něčem ve srovnání se zahraničím?
Problémy jsou v České republice, v Irsku, Skotsku či Maďarsku
obdobné. Jedná se například o potřebu zrychlení čerpání (nikoliv
ovšem na úkor kvality schvalovaných projektů), zjednodušení celé
administrace evropských fondů či minimalizaci chyb žadatelů zejména v oblasti výběrových řízení. Skotsko či Irsko mají v oblasti evropských fondů delší zkušenost, a proto je cenné jejich zkušenosti přejímat. Konference vytvořila také prostor pro pravidelnou komunikaci
mezi ROP SČ a oběma řídícími orgány ve Skotsku a Irsku při řešení
obdobných problémů. Uvažujeme také o iniciaci setkání žadatelů
o dotace z těchto zemí a Středočeského kraje k výměně zkušeností.
Nastanou v důsledku právě skončené konference nějaké bezprostřední změny v organizaci přidělování peněz z evropských
fondů pro ČR?
Tuto ambici konference neměla, nicméně účastnili se jí čelní představitelé MMR, MF a dalších řídících orgánů a je možné, že řada námětů je inspiruje k další optimalizaci systému čerpání fondů EU v ČR.

Konec přílivu peněz na regionální programy nastane koncem
roku 2013. Co bude potom? Vyřeší se do té doby všechny naše
problémy s financováním různých projektů?
Po roce 2013 se čerpání prostředků z regionálních programů nezastaví. Z regionálních operačních programů se zatím daří velmi
dobře čerpat evropské dotace, např. z ROP SČ je nyní vyčerpáno
přibližně 20 % všech prostředků.
Co se týče dalšího vývoje po roce 2013, prozatímní návrh Ředitelství pro regionální rozvoj Evropské komise hovoří o tom, že by
fondy EU měly směřovat zejména na posílení konkurenceschopnosti regionů především investicemi do inovací, technologického
rozvoje či rozvoje znalostí a dovedností. Dále by měly být fondy EU
směrovány do podpory zelené ekonomiky čili ekologických projektů na snížení dopadů změny klimatu, udržitelných forem dopravy
a dalších investic do ekologické infrastruktury. Poslední prioritní oblast vidí Evropská komise v podpoře zaměstnanosti a sociální soudržnosti cestou podpory samostatné výdělečné činnosti, získávání
nové kvalifikace, respektive sociálního začlenění.
Představitelé české vlády, krajů a měst a obcí jistě udělají maximum pro to, aby veřejný sektor mohl dále čerpat prostředky
na oblast čištění odpadních vod, dopravní infrastruktury, školství,
zdravotnictví, sociální infrastruktury, městských center či volnočasových aktivit. Stav základní infrastruktury je ve všech krajích v ČR
na nedostatečné úrovni a současné prostředky na vyřešení tohoto
problému nestačí. Základní infrastruktura je podmínkou ekonomického rozvoje kvalitních podmínek pro život občanů ČR. Oblasti čerpání budou předmětem vyjednávání členských států a v žádném
případě nepřijde ČR o možnost čerpat evropské fondy v období
2014-2020, nicméně objem finančních prostředků pro Česko již
nebude tak velký jako v současném období.
Mohl byste jmenovat nějakou obec nebo město ve Středočeském kraji, které dostalo z EU nejvíc peněz a na co je využilo?
A Středočeský kraj celkem?
Středočeský kraj je významným příjemcem dotací z ROP SČ
zejména v oblasti rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, a dále v oblasti zdravotnické infrastruktury z titulu správy krajských nemocnic.
Od roku 2009 byly v ROP SČ schváleny projekty v oblasti krajské
infrastruktury v celkové výši asi 1 miliardy korun.
Co se týče příjemců dotací z řad měst obcí a měst, lze jmenovat např. město Dobrovice, které získalo dotaci ve výši přibližně
165 milionů korun na projekt Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví,
řepařství a města Dobrovice, dále na projekt revitalizace náměstí města Dobrovice a na projekt zvýšení kapacity mateřské školy
v Dobrovicích. K dalším úspěšným městům se řadí např. Rožmitál
pod Třemšínem, kde díky dotaci ROP SČ ve výši asi 70 milionů
korun vybudovali Podbrdské muzeum s památníkem České mše
vánoční a s galerií a expozicí historických automobilů.
Od počátku roku 2009 do května 2010 byly z ROP Střední Čechy schváleny projekty měst a obcí v téměř dvojnásobné výši
ve srovnání s krajskými projekty. Ve zmiňovaném období byly obcím a městům přiznány dotace ve výši kolem 1,9 miliardy korun.
Regionální operační program Střední Čechy patří mezi nejrychleji
čerpající operační programy v České republice. Na začátku května
2010 bylo žadatelům proplaceno asi 3,2 miliardy korun, tj. přibližně
20 % celkových prostředků. Celkem bylo k 24. 5. 2010 podáno
951 projektů, z nichž bylo schváleno 241 projektů. Zájem žadatelů
ve středních Čechách o dotace z ROP SČ je velký, tradičně největší
převisy jsou v oblasti školství a volnočasových aktivit.
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Výsledky výzev, oddělení Monitoring a evaluace
Výsledky ukončených výzev č. 45–52 (pokračování ze strany 1)
V oblasti udržitelných forem veřejné dopravy, tj. plynové autobusy, cyklostezky, systémy typu Park&Ride a Bike&Ride, bylo předloženo 21 projektů. O  evropské dotace se uchází se svými projekty např. obec Nižbor, která podala projekt s názvem „Bezpečně
za prací a vzděláním“, či město Beroun s projektem „Vyměníme

auta za kola“ nebo Zruč s projektem „Na kole do práce Zručskou
cyklostezkou“.
Část finančních prostředků poputuje také na rozvoj měst a obcí
do oblasti zdravotnictví, ve které bylo zaregistrováno 5 projektů.

Výzva č.

Oblast
podpory

Zaměření

Počet
projektů

Požadováno z EU (Kč)

Alokováno na výzvu (Kč)

45

1.2

Udržitelné formy veřejné dopravy (cyklo, P&R, B&R)

19

180 356 873,00

310 000 000,00

46

1.2

Udržitelné formy veřejné dopravy (plynové autobusy)

2

40 789 392,00

100 000 000,00

47

2.2

Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

2

7 212 039,00

340 000 000,00

48

2.3

Propagace a řízení turistických destinací SČ kraje

8

20 734 267,00

10 000 000,00

3.2

Rozvoj měst (volnočasové aktivity)

13

132 220 676,78

70 000 000,00

3.3

Rozvoj venkova (volnočasové aktivity)

39

232 845 609,95

50 000 000,00

3.2

Rozvoj měst ( fyzická revitalizace)

11

203 267 646,00

150 000 000,00

3.3

Rozvoj venkova (fyzická revitalizace)

23

191 610 354,74

120 000 000,00

51

3.2

Rozvoj měst (nemocnice)

2

429 424 250,00

450 000 000,00

52

3.3

Rozvoj venkova (nemocnice)

3

11 464 675,83

20 000 000,00

1 449 925 784,30

1 620 000 000,00

49

50

Celkem

122

Oddělení Monitoring a evaluace
Další oddělení, které je součástí Úřadu Regionální rady a které vám chceme představit v tomto čísle
Ropovin, je oddělení Monitoring a evaluace. Náplň činnosti oddělení Monitoring a evaluace (OME) tvoří
dvě na sebe navazující oblasti, oblast monitoringu a oblast evaluací.
Oblast Monitoringu

Oblast Evaluace

V této oblasti je stěžejním úkolem správa informačního a monitorovacího systému, který je určen jednak pro administraci programu a jednak jako podpora pro řízení programu. Nedílnou součástí
práce kolegů z OME je i tvorba monitorovacích zpráv pro management programu, Národní orgán pro koordinaci, MMR a Evropskou
komisi. Ve vztahu k žadatelům tito pracovníci poskytují podporu
při problémech s IS BENEFIT7 při přípravě Žádosti o poskytnutí
dotace. Další významnou součástí monitoringu je organizace a příprava podkladů (např. Zpráv o realizaci ROP SČ, Výročních zpráv
o provádění ROP SČ) pro Monitorovací výbor.

V této oblasti se pracovníci OME zabývají jednak tvorbou zpráv,
analýzami a evaluacemi (evaluace = hodnocení) týkajících se vyhodnocování realizace a dosahování stanovených cílů programu
jako celku a jednak analýzami a evaluacemi problematických oblastí, které se během realizaci programu vyskytnou. Příkladem
těchto studií, se kterými jste se při jejich realizaci jako žadatelé
mohli setkat, jsou evaluace „Analýza pokroku realizace ROP SČ“
a „Návrh revize indikátorové soustavy ROP SČ“.

www.ropstrednicechy.cz
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Malé obce a dotace z ROP Střední Čechy

Úspěšnost malých obcí při čerpání dotací z ROP SČ
Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ) patří mezi nejrychleji čerpající programy v České
republice. Na začátku letošního června bylo žadatelům proplaceno přibližně 3,2 miliardy korun, tj. kolem
19,2% celkových prostředků.
V  kategorii 500–5000 obyvatel v rámci
oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova byly
schváleny projekty v hodnotě 1 358 596 936
korun. V oblasti školství, zdravotnictví, revitalizací, sociální integrace a volnočasových aktivit se tak celkem uskutečňuje 105 projektů.
V  oblasti rozvoje měst v kategorii nad
5000 obyvatel se realizuje či bylo zrealizováno 89 projektů při celkové dotaci z Regionální rady 2 044 846 293 korun. Celkem
tedy byla od začátku programu městům
a obcím přiznána dotace 3 403 443 229
korun – tj. 60 % z dosud rozdělených prostředků, zatímco Středočeský kraj či organizace zřizované nebo zakládané krajem
obdržely pouze 40 %.
Kraj v současné době realizuje 55 projektů
v oblasti dopravy, cestovního ruchu a integrovaného rozvoje území, na které byla uvolněna dotace ve výši 2 058 217 741 korun.
Nejvíce peněz směřuje zejména do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, které kraj spravuje.

Příklady projektů
Mezi nejmenší obce, které čerpaly dotaci
z ROP SČ, patří Koleč s 570 obyvateli. Obec
výhledově počítá s nárůstem počtu obyvatel
o zhruba 50 %, tj. přibližně na 900 obyvatel.
Podle starosty se proto rozhodla v předstihu
rozšířit kapacitu základní školy, která již nestačí pokrýt stále rostoucí poptávku. V současné době školu rodinného typu navštěvují jak místní žáci, tak i děti z okolí. Obec

Porovnání počtu projektů
realizovaných městy, obcemi
a krajem a výše přiznané dotace
přidělená dotace

proto využila příležitost a předložila projekt
do výzvy č. 40, která byla vypsána pro oblast základních škol. Žádost prošla úspěšně
systémem hodnocení a obec získala dotaci
7 milionů korun. Projekt Revitalizace základní školy v Kolči umožní rekonstrukci již nevyhovujícího stavu školy a zároveň se zvýší její
kapacita o 20 míst.
I obec Ledčice (580 obyvatel), která tvoří
díky své občanské vybavenosti pomyslné
centrum okolních vesnic Podřipska, se rozhodla využít dotačních prostředků z EU.
Protože zde nebylo žádné vhodné dětské
hřiště, rozhodla se jej vybudovat za pomoci
prostředků ROP SČ. Obec předložila projektovou žádost do výzvy č. 31. Jedním
z efektů projektu, jež získal dotaci 1,8 milionu korun, je vyšší spokojenost občanů
s podmínkami života v obci a podstatně nižší tendence mladých k přesídlení do měst.
Dotaci z ROP SČ získala i obec Kamýk
nad Vltavou (831 obyvatel). V  současné
době uskutečňuje dva projekty Kamýk nad
Vltavou – výlet do středověku, na který
čerpala z oblasti cestovního ruchu 16 milionů korun. Projekt je zaměřen na stabilizaci
a zlepšení přístupnosti zříceniny bývalého
královského hradu Kamýk nad Vltavou,
významného cíle poznávacího cestovního
ruchu v regionu Sedlčanska a Příbramska.
Druhý projekt z oblasti školství Učíme se
na výsluní se zaměřuje na modernizaci výuky v základní škole Kamýk nad Vltavou.
Bude zde vystavěn vzdušný venkovní altán, který umožní interaktivní výuku žáků
v příjemném a klidném prostředí. Z dotace
přesahující jeden milion korun dále obec
vybaví učebny moderními technologiemi,
novými vyučovacími pomůckami a taktéž
technologiemi pro speciální třídy se žáky
s nejtěžším stupněm postižení.

2500
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Nejvíc projektů uskutečňují obce s počtem obyvatel do 5000 v oblasti volnočasových aktivit (31), mateřských škol (25)
a základních škol (19). Nejvíce peněz putuje
do mateřských a základních škol a do fyzické revitalizace území. V oblasti volnočasových aktivit jsou předkládány a realizovány
menší projekty, které se pohybují v rozmezí
od 500 tisíc do 10 milionů korun. Takových
projektů je zhruba 75 %. Proti tomu projekty mateřských a základních škol získávají

Projekty v oblasti podpory 3.3
dle typu aktivit (v mil. Kč)
oblast podpory

přidělená dotace

fyzická revitalizace

280,822

sociální integrace

98,533

mateřské školy

435,091

základní školy

344,171

zdravotnictví

34,953

volnočasové aktivity

94,292

střední školy

70,735

dotaci ve většině případů od 10 milionů
do 35 milionů korun.
Skutečností je, že z celkových 14,3 miliard korun pro ROP Střední Čechy bylo při
schvalování programu v roce 2007 na oblast integrovaného rozvoje území (školství,
sociální infrastruktura, zdravotnictví, volnočasové aktivity, městská centra či brownfields) alokováno pouze 5,2 miliardy korun,
z toho miliarda korun pro Kladno a Mladou
Boleslav a pouze 1,6 miliardy korun pro
obce do 5000 obyvatel. „Především z tohoto důvodu jsme zahájili jednání s Evropskou
komisí o posílení zdrojů pro města, obce
a krajskou infrastrukturu přerozdělení prostředků z oblasti cestovního ruchu ve výši
944 milionů korun,“ vysvětluje ředitel Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy Tomáš Novotný. Na cestovní ruch je
v aktuální verzi ROP Střední Čechy z roku
2007 určeno 2,5 miliardy korun. Podnikatelským subjektům je z této částky vyčleněno téměř 30 % prostředků, tj. 771 milionů
korun. Význam, který je při správě prostředků věnován komunální sféře, dokládá fakt,
že od začátku roku 2009 do současnosti
vzrostlo procento úspěšných žadatelů – obcí
a měst nad 500 obyvatel z původních 11 %
na nynějších 28 %.
V  zájmu dalšího urychlení čerpání zavádí ROP Střední Čechy jako jeden z prvních
programů proplácení prostředků žadatelům předem, tj. ještě před splatností dodavatelských faktur. Příjemci si tak nebudou
muset brát překlenovací úvěry a platit úroky, což zejména v době ekonomické krize
všichni velmi oceňují.
Veronika Pelíšková

vedoucí oddělení
Technické pomoci a publicity Úřad Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy
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Úspěšný projekt

Rozhovor s úspěšným žadatelem
V tomto čísle našeho čtvrtletníku pokračujeme v představování úspěšných projektů financovaných z ROP
Střední Čechy. Zajímavý projekt vznikl v obci Kamýk nad Vltavou a jeho název zní: Kamýk nad Vltavou
– výlet do středověku. Na informace o projektu jsme se zeptali pana místostarosty Josefa Vencovského.
Co vás vedlo k tomu, realizovat právě tento projekt?
Obec je vlastníkem zříceniny hradu Kamýk od roku 1933. V tehdejší přídělové listině nám bylo uloženo, že „zřícenina bude udržována v důstojném stavu a chráněna před svévolným zničením“.
Tyto závazky a snaha podpořit turistický ruch v oblasti nás vedly
k tomu pokusit se o to za použití prostředků ROP SČ.
Vlastní zřícenina hradu je významnou, byť opomíjenou nemovitou kulturní památkou, která si záchranu rozhodně zaslouží. Z hlediska cestovního ruchu je naše oblast Středního Povltaví hojně
navštěvována a areál, který zde realizací projektu vznikl, by měl zájem o nás ještě podstatně zvýšit. S budoucím rozvojem rekreační
plavby na Vltavě by se tak naše oblast měla stát velmi zajímavou
destinací pro domácí cestovní ruch.
Jaké jsou reakce lidí z okolí na projekt?

zkušeností mohu říci, že jednou z nejdůležitějších činností je výběr
dodavatelů projektu.
Vím, že vypracování projektu je velmi administrativně náročné, využili jste proto pomoc některé specializované firmy?
Máte pravdu, zvláště u tohoto projektu, který je velmi rozsáhlý,
byla příprava velice náročná. Jsme malá obec a využít pomoci zpracovatele projektu bylo pro nás nezbytné. Nutno říci, že jsme měli
šťastnou ruku.
Jaké máte zkušenosti s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy při tvorbě vašeho projektu?
Přístup pracovníků Úřadu Regionální rady byl vždy maximálně
korektní a při řešení vzniklých problémů vstřícný.

Na hodnocení je s ohledem na krátkou dobu od oficiálního zpřístupnění areálu ještě brzy. Zatím jsme zaregistrovali výrazné zvýšení návštěvnosti hradního areálu a ohlas je v naprosté většině kladný.

Budete pokračovat v předkládání dalších projektů do ROP
SČ? Můžete prozradit, čeho se bude týkat?

Můžete jednoduše popsat, na co si mají dát žadatelé nejvíce
pozor v začátku projektu?

Určitě chceme pokračovat, patrně však až v příštím roce. Potřebujeme trochu zklidnit a „vydýchat“. Další naše snažení bude
v ROP SČ patrně směřovat do oblasti místních komunikací nebo
revitalizace veřejných prostranství v obci.

Je důležité mít poměrně přesnou vizi o tom, čeho chceme dosáhnout, a samozřejmě být si vědomi, že realizací projekt nekončí, ale nastává možná ještě složitější etapa provozní. Z praktických

Ing. Josef Vencovský, místostarosta

Vydavatel:

Kontaktní osoby:

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY
Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 222 749 713, e-mail: info@ropsc.cz
Elektronický zpravodaj vychází čtvrtletně.

Ivana Šmídová
tel.: +420 222 749 714
e-mail: smidova@ropsc.cz

Martin Janda
tel.: +420 222 749 713
e-mail: janda@ropsc.cz
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