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1 Informace o změnách v předpisech ADV ČR 

 

Nová Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR  

ADV ČR vydal s účinností od 1. 9. 2022 novou Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve 

sportu v ČR (Směrnice). Jediná změna ve Směrnici se týkala úpravy pravomoci Národního 

rozhodčího soudu pro sport, jakožto orgánu zřízeného při Národní sportovní agentuře. 

Národní rozhodčí soud pro sport, zřízený v roce 2022, je nyní tzv. národním odvolacím 

orgánem ve věcech dopingu a jeho pravomoc byla od 1. 9. 2022 rozšířena na prvostupňová 

řízení ve věcech porušení antidopingových pravidel.  

Pro rozhodování dopingových věcí v ČR to znamená, že veškeré dopingové spory v ČR, 

včetně dopingových sporů v prvním stupni, rozhoduje jediný orgán. Národní rozhodčí soud 

pro sport převzal od 1. 9. 2022 dopingovou agendu disciplinárních komisí jednotlivých 

sportovních svazů a sportovní svazy tak již neřeší problematiku dopingových řízení. Činnost 

Národního rozhodčího soudu pro sport (NRSS) se řídí Statutem NRSS a jednání probíhají v 

souladu s Jednacím řádem NRSS. NRSS je řízen 5 členným předsednictvem složeným 

z odborníků na sportovní a dopingové právo. Vytvořením NRSS a rozšířením jeho pravomoci 

na prvostupňová řízení je zajištěno splnění požadavků vyplývajících z mezinárodních 

standardů WADA a Světového antidopingového Kodexu, a to zejména požadavků na 

institucionální a funkční nezávislost rozhodovacího orgánu, zaručení práva sportovců na 

spravedlivý proces a zajištění toho, že spory budou rozhodovány odborníky v oblasti dopingu. 
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2 Informace o ADV ČR 

 

Název organizace:  Antidopingový výbor České republiky 

(dále jen „ADV ČR“) 

Právní forma: Státní příspěvková organizace, 

zřizovatelem je Národní 

sportovní agentura 

Vznik: 1999 

IČO: 70101884 

Sídlo organizace: Za Císařským mlýnem 1063 

170 00 Praha 7 

Datová schránka: bcyv8rc 

Kontakt: Tel.: +420 233 381 602 

www.antidoping.cz                 

e-mail: info@antidoping.cz 

 

  

mailto:info@antidoping.cz
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2.1  Organizační struktura ADV ČR 

 

Mgr. Martin Čížek, LL.M.  Ředitel 

Bc. Soňa Krumphanzlová  Kancelář ředitele 

Ing. Jiří Kubálek  Vedoucí oddělení kontrolního testování 

Ing. Jiří Šváb  Oddělení kontrolního testování 

Veronika Hejdová  Oddělení kontrolního testování 

Mgr. Tereza Plevková  Vedoucí oddělení metodiky 

Mgr. Aneta Kadeřábková  Oddělení metodiky 

Mgr. Michal Strnad  GDPR 

Externí zaměstnanci Členové Komise pro terapeutické 

výjimky (5), členové Rady expertů (7), 

členové Komise sportovců (6), 

dopingoví komisaři (45), lektoři (3) 
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ADV ČR je zřízen ve smyslu § 3d odst. 1 písm. f) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o podpoře sportu) Národní sportovní agenturou (NSA) 

jako příspěvková organizace za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy 

proti dopingu ve sportu. S datem 1. 6. 2022 nabyla platnosti nová Zřizovací listina ADV,  

do které  byly promítnuty požadavky Světové antidopingové agentury WADA vyplývající 

z proběhlého auditu WADA (viz dále).  

ADV ČR je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností v České 

republice, který zabezpečuje antidopingový program v oblasti koncepční, kontrolní a osvětově 

výchovné v návaznosti na Mezinárodní úmluvu proti dopingu ve sportu přijatou UNESCO 

a Světový antidopingový Kodex.  

V roce 2022 začal ADV ČR spolupracovat s dalšími antidopingovými organizacemi 

a vzdělávacími institucemi. To bylo formálně potvrzeno podepsáním memoranda. V průběhu 

roku byla podepsána následující memoranda: 

• Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti antidopingové problematiky mezi ADV 

ČR a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze; 

• Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti antidopingové problematiky mezi ADV 

ČR a Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky; 

• Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti antidopingové problematiky mezi ADV 

ČR a Hellenic Anti-Doping Agency. 

ADV ČR také upevnil svou pozici v mezinárodní organizaci s názvem Central European  

Anti-Doping Organization (CEADO), kde je nyní uznávaným členem. Dalšími členy CEADO 

jsou Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 

 

2.2  Popis činností ADV ČR v roce 2022 

Činnost ADV ČR v roce 2022 byla ovlivněna především auditem Světové antidopingové 

agentury WADA, který proběhl na půdě ADV ČR v listopadu 2021. Audit odhalil 44 pochybení, 

z nichž 14 bylo kritických a 24 vysoce prioritních. Na odstranění pochybení dostal ADV ČR 

různé lhůty v závislosti na jejich závažnosti. Pokud by chyby nebyly včas odstraněny, bylo by 

proti České republice zahájeno tzv. compliance řízení, jehož výsledkem může být odebrání 

pořádání veškerých mezinárodních sportovních akcí na území ČR, omezení účasti českých 

sportovců na mezinárodních podnicích nebo zákaz hymny. 

Pochybení byla odhalena ve všech oblastech činnosti ADV ČR. Jednalo se o dlouhodobé 

systémové nedostatky. Nedostatky se týkaly základních principů fungování ADV (zejména 

provádění dopingových kontrol, plánu testování dopingových kontrol, vzdělávání atd.), 

rozhodování dopingových sporů, udělování terapeutických výjimek, zpracování osobních 

údajů, spolupráce s jinými antidopingovými organizacemi a mnoha dalších oblastí.  

Na nápravě 9 měsíců nepřetržitě pracovalo 6 kmenových zaměstnanců ADV za pomoci 

Národní sportovní agentury, protože několik bodů mělo přesah i do jiných státních institucí. 

Mimo to musel ADV ČR pracovat na své běžné agendě, což bylo při tak malém počtu 

zaměstnanců velmi náročné. 
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Všech 44 pochybení se povedlo odstranit a ADV ČR oficiálně úspěšně dokončil audit WADA 

v září roku 2022. Přesto se i v běžné agendě podařilo dosáhnout solidních výsledků.  

Byl proveden rekordní počet mimosoutěžních dopingových kontrol, bylo uspořádáno  

28 vzdělávacích akcí a podařilo se nastavit výbornou spolupráci s většinou sportovních svazů. 

Došlo také k novelizaci Směrnice, změně Organizačního řádu a Zřizovací listiny ADV. Došlo 

také k zahájení tzv. paperless sytému, tedy bezpapírových dopingových kontrol. Proběhlo 

mnoho setkání na úrovni ředitele ADV s ostatními vysokými představiteli ostatních 

antidopingových organizací.  

Zástupci ADV se v průběhu roku 2022 také zúčastnili několika významných celosvětových 

akcí souvisejících s antidopingem. Jednalo se zejména o symposium WADA v Lausanne, 

jednání Rady Evropy (CAHAMA) a T-DO ve Štrasburku, symposium USADA v Colorado 

Springs či světovou konferenci WADA o vzdělávání v Sydney. V květnu roku 2022 proběhla 

ve spolupráci s Národní sportovní agenturou také konference ADV a NSA se zástupci 

národních sportovních svazů, kde byli zástupci svazů seznámeni s chystanými novinkami  

ze strany ADV. 

Ve spolupráci s Národní sportovní agenturou se podařilo uspořádat historicky první 

mezinárodní antidopingovou konferenci, která proběhla v rámci českého předsednictví v Radě 

Evropské unie v listopadu v Praze. Do Prahy se sjelo více než 100 delegátů z členských států 

EU, WADA, antidopingových organizací, Evropské komise a Rady Evropy. Za přítomnosti 

prezidenta WADA Witolda Bańky, vrcholných představitelů Evropské komise, ministra školství 

ČR a předsedy NSA se hovořilo o tématech týkajících se mládeže, zdravého životního stylu, 

správy antidopingového systému, role vzdělávání a ochrany osobních údajů v souvislosti  

s antidopingovými pravidly. Dále byl ADV ČR hostitelem vůbec prvního mítinku manažerů 

vzdělávání CEADO.  

Po splnění auditu začal ADV ČR pracovat na dalším zlepšení své činnosti. Aktuálně se pracuje 

na standardizaci paperless systému dopingových kontrol, na úpravě počtu mimosoutěžních 

kontrol a na upevňování vztahů s ostatními antidopingovými organizacemi a WADA. 
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3 Činnost ADV ČR v roce 2022 – hodnocení 

3.1  Přehled vykonaných dopingových kontrol 

Hlavním cílem v roce 2022 bylo změnit v návaznosti na audit WADA poměr soutěžních 

a mimosoutěžních dopingových kontrol. Historicky ADV ČR testoval více při soutěži  

(75 % z celkového počtu testování). WADA ale vyžaduje přesný opak, tedy aby se testovalo 

75 % při soutěži a 25 % mimo soutěž. Pro ADV ČR to znamenalo změnit celou strategii  

a plánování dopingových kontrol.  

K 31. prosinci 2022 provedl ADV ČR celkem 421 dopingových kontrol, z toho 334 bylo 

provedeno z pověření ADV ČR a 87 z pověření mezinárodních federací (IF).  

 

 

 

Odběry moči 

K 31. prosinci 2022 provedl ADV ČR celkem 971 odběrů moči. 640 odběrů moči bylo 

provedeno z pověření ADV ČR, z toho 319 odběrů bylo provedeno při soutěži (IC) a 321 mimo 

soutěž (OOC). Na vzorkách moči byly prováděny analýzy ESA a GHRF. V roce 2022 bylo 

provedeno 115 analýz ESA a 55 analýz GHRF.  

ESA: 72 IC, 43 OOC 

GHRF: 29 IC, 26 OOC 

334

87

Dopingové kontroly

DK z pověření ADV ČR

DK z pověření IF
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ADV ČR provedl nejvíce odběrů moči v těchto sportech (započítány jsou odběry moči 

z pověření ADV ČR i z pověření mezinárodních federací): 

Sport Celkem Při soutěži Mimo soutěž 

1. Atletika 183 109 74 

2. Kanoe/kajak 59 41 18 

3. Lední hokej 54 18 39 

4. Cyklistika 52 21 31 

5. Judo 45 36 9 

6. Fotbal/futsal 40 24 16 

7. Biatlon 39 20 19 

8. Beach házená 38 38 0 

9. Lyžování 37 18 19 

319321

Odběry moči z pověření ADV ČR

Při soutěži (IC) Mimo soutěž (OOC)
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Odběry krve 

V roce 2022 provedl ADV ČR celkem 158 odběrů krve, z toho 91 odběrů bylo provedeno 

z pověření ADV ČR. Vzorky krve sloužily ke zjištění přítomnosti růstového hormonu (hGH) 

a k analýze pro biologický pas sportovce (ABP). ADV ČR vykonal 20 odběrů pro analýzu 

růstového hormonu (hGH) a 71 odběrů pro ABP. 

Analýza vzorků 

V roce 2022 poslal ADV ČR většinu odebraných vzorků k analýze do akreditované laboratoře 

v Kreische. Celkem 696 vzorků bylo posláno do laboratoře v Kreische a 35 vzorků  

do laboratoře v Seibersdorfu. 
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3.2  ADAMS 

Databázový systém ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) je on-line 

nástrojem pro zpracování a zadávání dat týkajících se veškeré antidopingové problematiky 

a spravuje ho Světová antidopingová agentura WADA.  

Počet sportovců zařazených v Národním registru pro testování (RTP) 

a v Registru pro testování (TP) 

ADV ČR zřizuje dvě úrovně registrů, a to Národní registr pro testování (RTP) a Registr  

pro testování (TP). Do RTP jsou zařazeni významní sportovci z vybraných sportů. Tento 

seznam sestavuje ADV ČR na základě kritérií pro zařazení do Registru pro testování (RTP) 

ADV ČR a dále expertního posouzení z hlediska nároků ADV ČR a WADA.  

Sportovci zařazení v RTP musí zadávat své informace o místě pobytu po dobu 7 dní v týdnu 

v souladu s Mezinárodním standardem pro testování a vyšetřování. Nutností je uvádět 

v každém vyplněném dni hodinový úsek, kdy sportovec zaručuje svoji přítomnost  

na uvedeném místě pro testování. Tento registr podléhá zvýšené kontrole  

a monitoringu WADA. 

V TP, tedy v registru nižší úrovně, jsou na sportovce mj. kladeny mírnější požadavky  

na vyplňování informací o místě pobytu. Tyto registry jsou zavedeny z důvodu zajištění 

efektivní organizace mimosoutěžního testování sportovců po dobu celého roku.  

V roce 2022 se počet sportovců zařazených v RTP i TP během jednotlivých čtvrtletí často 

měnil v souvislosti s auditem WADA a souvisejícími požadavky ze strany WADA. Níže můžete 

vidět počet sportovců zařazených v RTP a TP v posledním kvartále (Q4) roku 2022.  

 

ČTVRTLETÍ RTP TP CELKEM 

Q4 43 74 117 

 

Monitorování zadávání informací o místě pobytu 

V souvislosti s větším počtem mimosoutěžního testování zaznamenal ADV ČR v roce 2022 

také více pochybení ze strany sportovců při zadávání informací o místě pobytu. Konkrétně  

se jednalo o neposkytnutí informací o místě pobytu (Filing Failure) a/nebo nezastižení  

na místě pobytu (Missed test). 

Filing Failure = 5x 

Missed test = 30x  
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Porušení antidopingových pravidel 

V roce 2022 zaznamenal ADV ČR 4 pozitivní laboratorní nálezy (AAF) ve sportech uvedených 

níže v tabulce. V prvním případě byla zpětně uznána terapeutická výjimka a tím byl případ 

uzavřen. Další 3 případy AAF (atletika, lední hokej a kulturistika) zatím nejsou dořešeny. 

Sport Zakázaná látka 

Atletika 
Salbutamol (pozn.: uznána TUE 

se zpětnou účinností) 

Atletika Salbutamol 

Lední hokej Kokain 

Kulturistika 

Stanozolol metabolites 

Stanozolol-1´N-glucuronide, 

Epistanozolol-1´N-glucuronide, 

3´hydroxy-stanozolol-

glucuronide; Clenbuterol 

 

3.3  Udělování terapeutických výjimek (TUE) 

V roce 2022 bylo Antidopingovému výboru ČR podáno 40 žádostí o udělení terapeutické 

výjimky (TUE). Komise pro terapeutické výjimky ADV ČR schválila 21 z nich. Zbylé žádosti 

byly buď přesměrovány na mezinárodní federace, nebo bylo sportovcům vysvětleno, že dané 

léky (zakázané látky) či úroveň soutěžení terapeutickou výjimku nevyžadují. Nejvíce TUE bylo 

uděleno pro užívání inzulinů. Dále sportovci často žádali o terapeutickou výjimku pro inhalační 

užití beta-2 agonistů (salbutamolu, formoterolu, salmeterolu, vilanterolu) a inhalačních 

glukokortikoidů. Ty jsou ale dle Seznamu zakázaných látek a metod WADA při dodržování 

určitého dávkování povolené a TUE na ně není potřeba. 

V roce 2022 byl pro konzultaci ohledně užívání léků, doplňků stravy ve sportu a nutnosti 

žádosti o terapeutickou výjimku zřízen email leky@antidoping.cz, na který mohou sportovci, 

lékaři a další doprovodný personál sportovců zasílat své dotazy. 
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3.4  Vzdělávání 

ADV ČR vnímá prevenci jako jednu z nejúčinnějších zbraní v boji proti dopingu. Velké 

procento pozitivních případů v ČR je způsobeno nevědomostí sportovců a jejich 

doprovodného personálu. Prostřednictvím vzdělávání chce ADV ČR zvyšovat povědomí 

v oblasti antidopingu tak, aby zabránil neúmyslnému dopingu, a tím chránil nejen čistý sport, 

ale především zdraví sportovců. 

V roce 2022 se ADV ČR řídil Vzdělávacím plánem pro rok 2022. Vzdělávání bylo postaveno 

na 3 hlavních pilířích: 

1) online vzdělávání prostřednictvím platformy ADEL v českém jazyce; 

2) tematické online semináře/webináře; 

3) přednášky lektorů ADV ČR na místě (in person). 

E-learning ADEL 

E-learningové vzdělávání na platformě ADEL od Světové antidopingové agentury WADA 

nabízí přístup ke všem tématům týkajícím se vzdělávání v boji proti dopingu. Platforma je 

určena každému, kdo má zájem dozvědět se více o čistém sportu. Po jednoduché registraci 

nabízí vzdělávání pro sportovce různých úrovní, trenéry, lékaře a další doprovodný personál 

sportovců. ADEL reaguje i na významné sportovní události (např. ZOH v Pekingu 2022)  

a nabízí vzdělávací kurzy všem, kteří se těchto akcí účastní. Interaktivní kurzy jsou rozděleny 

do modulů, z nichž každý se věnuje jinému tématu. Aby ADV ČR ulehčil sportovcům 

vzdělávání v ADEL, rozhodl se v roce 2022 přeložit do českého jazyka 6 kurzů, konkrétně:  

• ADEL pro Zimní olympijské hry v Pekingu 2022; 

• ADEL pro Zimní paralympijské hry v Pekingu 2022; 

• ADEL pro sportovce mezinárodní úrovně; 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Žádosti o udělení TUE

Počet přijatých žádostí o TUE Počet udělených TUE
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• ADEL pro sportovce národní úrovně; 

• Základy zadávání informací o místě pobytu (RTP); 

• ADEL pro talentované sportovce. 

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem se nám podařilo proškolit výpravu pro ZOH 

v Pekingu 2022. Všichni sportovci i členové doprovodu podepsali „Závazek sportovce/člena 

doprovodu“, ve kterém se mimo jiné zavázali ke splnění kurzu „ADEL pro Zimní olympijské 

hry v Pekingu 2022“. Do Pekingu odlétalo 114 sportovců a 143 členů doprovodu (celkem 257), 

z nichž 198 kurz úspěšně dokončilo. Znamená to tedy 77% úspěšnost. 

 

Zdroj: https://adel.wada-ama.org/report, k 19. 12. 2022 

Nejvíce sportovců prošlo kurzem „ADEL pro sportovce mezinárodní úrovně (čeština)“, který 

zahrnuje všechna témata článku 18.2 Světového antidopingového Kodexu a je určen 

sportovcům na mezinárodní úrovni. Tento vzdělávací program úspěšně dokončilo 899 

uživatelů.  

https://adel.wada-ama.org/report
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Zdroj: https://adel.wada-ama.org/report, k 4. 1. 2023 

Celkově prošlo českými kurzy na platformě ADEL za rok 2022 1170 uživatelů. 

  

https://adel.wada-ama.org/report
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Webináře 

V roce 2022 uspořádal ADV ČR 14 webinářů. 5 z vlastní iniciativy a 9 na poptávku ze strany 

sportovních svazů. V rámci webinářů bylo proškoleno 695 osob. 

a. Webináře z iniciativy ADV 

Název webináře Datum konání Určení Počet účastníků 

Antidopingový 

webinář pro ACS 

DUKLA 

26. 1. 2022 Šéftrenéři jednotlivých sportovních 

oddílů 
77 

Školení svazových 

činovníků, Školení 

lékařů VICTORIA 

7. 4. 2022 Lékaři, svazoví činovníci/funkcionáři 17 

Školení trenérů 

OLYMP CSMV 
11. 5. 2022 Šéftrenéři jednotlivých sportovních 

oddílů 
37 

Novinky na Seznamu 

zakázaných látek a 

metod 2022 

15. 6. 2022 Sportovci v RTP a reprezentanti 243 

Pozitivní dopingový 

případ, a co teď? 

 

3. 8. 2022 Sportovci v RTP a reprezentanti 41 

Počet proškolených osob: 415 
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b. Webináře na objednávku 

Název webináře Datum konání Zadavatel Určení Počet účastníků 

Karate – školení 

reprezentace 
29. 1. 2022 Český svaz karate reprezentační 

výběry 
45 

Školení hráčů, kteří 

dělají certifikaci na 

klubový evropský 

pohár v Turecku 

3. 2. 2022 Český svaz 

pozemního hokeje 
mužská + 

ženská 

reprezentace 

21 

Zdravotnický webinář 

FAČR 
26. 3. 2022 Fotbalová asociace 

České republiky 
lékařská 

komise 
8 

Školení 

jezdců/účastníků 

SCM 

26. 3. 2022 Česká jezdecká 

federace 
mladí sportovci 

– reprezentanti 
16 

Přednáška pro 

předmět týkající se 

sport. výživy na 

fakultě sportovních 

studií 

26. 4. 2022 Masarykova univerzita 

| Fakulta sportovních 

studií 

studenti 25 

Pole Dance – školení 

účastíků mezinrodní 

soutěže 

17. 5. 2022 Czech Pole sport 

Organization 
reprezentanti 23 

Školení kompletní 

reprezentace pro rok 

2022 

23. 5. 2022 Český horolezecký 

svaz 
reprezentanti 46 

Školení kompletní 

reprezentace pro rok 

2022 

17. 6. 2022 Český svaz Taekwon-

Do ITF 
reprezentanti 50 
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Školení reprezentací 

pro MS v Melbourne 
29.11.2022 Český svaz 

plaveckých sportů 
Témata čl. 18.2 

Kodexu, ADEL 
46 

Počet proškolených osob: 280 

 

Přednášky na místě  

V roce 2022 uspořádal ADV ČR 14 přednášek na místě. 2 z vlastní iniciativy a 12 na poptávku 

ze strany sportovních svazů. V rámci přednášek na místě bylo proškoleno 319 osob. 

a. Přednášky z iniciativy ADV 

Název Datum konání Místo konání Určení Počet účastníků 

Symposium 

sportovní medicíny 
1. 4. 2022 Dříteč Lékaři 46 

Školení lékařů ASC 

DUKLA + OLYMP 

CS MV 

6. 4. 2022 Praha – OLYMP 

CSMV 
Lékaři ASC DUKLA + 

OLYMP CS MV 
9 

Počet proškolených osob: 55 
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b. Přednášky na objednávku 

Název Datum konání Místo konání Určení Počet účastníků 

Školení trenérů 

lukostřelby 
7. 1. 2022 Praha trenéři 8 

Přednáška v rámci 

vzdělávacího kurzu pro 

Trenéry tanečních 

sportů II. třídy 

8. 1. 2022 Praha trenéři 6 

Výuka specializace 

atletiky pro posluchače 

trenérské školy při FTVS 

UK 

11. 2. 2022 FTVS UK Praha trenéři 28 

Školení trenérů 

cheerleaders při setkání 

trenérů z celé ČR 

13. 2. 2022 Praha trenéři 27 

Školení 

jezdců/účastníků SCM 
18. 2. 2022 Suchá u Litomyšle mladí jezdci – 

reprezentace 
25 

Přednáška pro předmět 

týkající se sport. výživy 

na fakultě sportovních 

studií 

29. 4. 2022 Brno studenti 25 

Školení v rámci MČR 

skoky – mládež a junioři 
28. 7. 2022 Praha – Chuchle 

arena 
Reprezentace 

(mládež + junioři) 
60 

Školení reprezentace 

juniorů před MS 
10. 8. 2022 Plzeň Juniorská 

reprezentace 
11 
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Seminář pro rozhodčí 10. 9. 2022 Praha Rozhodčí a trenéři 

mezinárod. a 

národ. soutěží 

12 

Školení trenérů 

lukostřelby 
7. 10. 2022 Praha Trenéři 12 

Školení pro trenéry, 

funkcionáře a sportovce 

(reprezentanty) 

3. 11. 2022 Praha Trenéři, 

funkcionáři 
2 

Setkání medicínských 

pracovníků Dříteč 
25.11.2022 Dříteč Lékaři 48 

Počet proškolených osob: 264 
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Datum vypracování:  24. 1. 2023 

 

Vypracovali:   Mgr. Aneta Kadeřábková, Mgr. Tereza Malušová 

 

Schválil:    Mgr. Martin Čížek LL.M. 


