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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. července 2011 č. 559
o Základním rámci pro Koncepci dokončení reformy veřejné správy

V lá da
I . b e r e n a v ěd om í
Základní rámec pro Koncepci dokončení reformy veřejné
správy, obsažený v části III materiálu č. j. 619/11;
I I . u k l á dá
1. ministru vnitra
a) zpracovat ve spolupráci s ministrem financí a vládě
do 30. listopadu 2011 předložit podrobnou analýzu
aktuálního stavu veřejné správy včetně aktuálního
stavu financování, a to za účelem dokončení
reformy veřejné správy,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády
a) v souladu se závěrem Základního rámce
pro Koncepci dokončení reformy veřejné správy
podle bodu I tohoto usnesení nepředkládat vládě
nesystémové návrhy legislativních opatření měnících
organizaci veřejné správy v území do projednání
analýzy podle bodu II/1a tohoto usnesení vládou,

b) řešit v případě nezbytné potřeby aktuální problém
na
svěřeném
úseku
předložením
návrhu
legislativních opatření zasahujících do stávající
organizace veřejné správy v území až po projednání
s Ministerstvem vnitra,
c) předkládat vládě návrhy vyvolávající zvýšené nároky
na státní rozpočet České republiky až po projednání
s Ministerstvem financí,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů spolupracovat s ministrem vnitra při realizaci
úkolu podle bodu II/1a tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové obcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N eč a s
v z. Karel S ch w arze nb erg v. r.
1. místopředseda vlády
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. července 2011 č. 562
o Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016
V lá da

II I. dopor uč uj e

I . s c h va lu j e
Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011
až 2016, obsaženou v části III materiálu č. j. 650/11 (dále
jen „Koncepce“);
I I . u k l á dá
1. ministru kultury
a) seznámit s Koncepcí hejtmany, primátora hlavního
města
Prahy,
primátory
statutárních
měst
a představitele Svazu měst a obcí České republiky,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
c) realizovat Koncepci ve spolupráci s ostatními členy
vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů státní
správy, hejtmany, primátorem hlavního města Prahy
a primátory statutárních měst,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s ministrem kultury
při realizaci Koncepce;

hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst, starostům obcí a dalším členům
zastupitelských orgánů krajů a obcí a představitelům
Asociace krajů a Svazu měst a obcí České republiky, aby
se seznámili s Koncepcí a využili ji při zpracování vlastních
dokumentů a k naplňování vlastních záměrů v péči
o památkovou péči v jejich působnosti.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
ředitelé krajských úřadů a
Magistrátu hlavního města Prahy

Předseda vlády
RNDr. Petr N e ča s
v z. Karel S ch w arze nb erg v. r.
1. místopředseda vlády
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. července 2011 č. 563
k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek
ústředních orgánů státní správy
V lá da
I . b e r e n a v ěd om í
Analýzu možností závazku vlády a podřízených organizací
realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity
výrobků a služeb, obsaženou v části III materiálu č. j.
732/11,
I I . s c h v a l uj e
Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních
systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek,
obsažené v materiálu č. j. 732/11 (dále jen „Minimální
požadavky“);
II I. pov ěřu j e
Ministerstvo pro místní rozvoj vykonávat roli správce
centralizovaného zadávání;
I V. u k l á d á
1. ministru pro místní rozvoj
a) vytvořit do dvou měsíců od přijetí tohoto usnesení
seznam ústředních orgánů státní správy, jimi
řízených organizačních složek státu a právnických
osob, které jsou zřízeny ústředními orgány státní
správy nebo v nichž mají ústřední orgány státní
správy majetková práva nebo v nichž vykonávají
vliv na řízení, které jsou veřejným zadavatelem
podle § 2 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„podřízené organizace“),
b) předložit vládě do 31. října 2011 návrh minimálního
povinného seznamu komodit povinně nakupovaných
s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci
resortních systémů centralizovaného zadávání
v souladu s Minimálními požadavky,
c) vydat do 31. prosince 2011 metodiku vyčíslování
úspor dosažených v rámci resortního systému
centralizovaného zadávání v souladu s Minimálními
požadavky,
d) postupovat v souladu s Minimálními požadavky,
e) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy, jimiž řízené orgány či úřady mají alespoň
dvě podřízené organizace
a) poskytnout ministru pro místní rozvoj součinnost
při plnění úkolu uvedeného v bodě IV/1a tohoto
usnesení,

b) ustanovit do 30. dubna 2012 v souladu s Minimálními
požadavky resortní systémy centralizovaného
zadávání,
c) postupovat od 1. července 2012, při zahájení
zadávacího řízení na nákup komodit uvedených
v resortním seznamu komodit, s využitím institutu
centrálního zadavatele v rámci resortního systému
centralizovaného zadávání,
d) postupovat v souladu s Minimálními požadavky,
e) zajistit, aby jim podřízené organizace postupovaly
v souladu s bodem IV/2c, d tohoto usnesení,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy, jimiž řízené orgány či úřady budou mít
alespoň dvě podřízené organizace po přijetí tohoto
usnesení
a) poskytnout ministru pro místní rozvoj součinnost
při plnění úkolu uvedeného v bodě IV/1a tohoto
usnesení,
b) ustavit do šesti měsíců ode dne, kdy budou mít
alespoň dvě podřízené organizace, nejdříve však
do 30. dubna 2012, v souladu s Minimálními
požadavky, resortní systémy centralizovaného
zadávání,
c) postupovat do dvou měsíců od ustavení resortního
systému centralizovaného zadávání při zahájení
zadávacího řízení na nákup komodit, uvedených
v resortním seznamu komodit, s využitím institutu
centrálního zadavatele v rámci resortního systému
centralizovaného zadávání,
d) postupovat v souladu s Minimálními požadavky,
e) zajistit, aby jim podřízené organizace postupovaly
v souladu s bodem IV/3c, d tohoto usnesení;
V. do p or uč uj e
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí postupovat v souladu
s Minimálními požadavky.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst
starostové obcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N eč a s
v z. Karel S ch w arze nb erg v. r.
1. místopředseda vlády
Materiál „Analýza možnosti závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb“
a „Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek“ naleznete na webové adrese:
http://www.portal-vz.cz/Aktuality/Vlada-schvalila-usneseni-k-resortnim-systemum-cent
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. srpna 2011 č. 599
o Národní strategii bezpečnosti silničního provozu
na období let 2011 až 2020

V lá da
I. zr uš u j e
usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1584, o Revizi
a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního
provozu na období let 2008 až 2010 (2012);
I I . s c h v a l uj e
Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období
let 2011 až 2020, uvedenou v části III materiálu č. j. 817/11
(dále jen „Strategie“);

o vyhodnocení plnění opatření uvedených
ve Strategii,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
3. představitelům krajských úřadů a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností zabezpečit realizaci nástrojů
uvedených ve Strategii;
I V. d op o r u ču je
hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností
zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii.

III. ukládá
1.

ministrům dopravy, financí, školství, mládeže
a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví a obrany
zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii,

2. ministru dopravy
a) koordinovat plnění opatření Strategie,
b) informovat vládu do 30. dubna 2012 o vyhodnocení
plnění opatření uvedených v Revizi a aktualizaci
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
na období let 2008 až 2010 (2012),
c) informovat vládu vždy do 31. května každého
kalendářního
roku,
počínaje
rokem
2013,

Provedou:
ministři dopravy, financí,
školství, mládeže a tělovýchovy,
vnitra, zdravotnictví, obrany,
představitelé krajských úřadů a
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne čas v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. srpna 2011 č. 600
o Národním akčním plánu na zvýšení proočkovanosti
proti sezónní chřipce v České republice
V lá da

II I. dopor uč uj e

I . s c h va lu j e
Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní
chřipce v České republice, uvedený v části III materiálu
č. j. 804/11 (dále jen „Národní akční plán“);

představitelům zdravotních pojišťoven zavést od roku 2012
očkování proti sezónní chřipce, hrazené z Fondu prevence
pro osoby ve věku od 19 do 65 let věku, které nesplňují
podmínky uvedené v § 30 odst. 2 písm. b) bodu 4 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů;

I I . u k l á dá
1. ministrům
zdravotnictví
a
školství,
mládeže
a tělovýchovy plnit úkoly vyplývající z Národního
akčního plánu,
2. ministru školství mládeže a tělovýchovy informovat
vždy do 15. dubna každého kalendářního roku,
počínaje rokem 2012, ministra zdravotnictví o plnění
úkolů uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení,
3. ministru zdravotnictví
a) zajistit do 15. října 2011 publikaci Národního akčního
plánu ve Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí
a na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví,
b) seznámit s tímto usnesením představitele zdravotních
pojišťoven;

IV. v yz ýv á
hejtmany a primátora hlavního města Prahy, aby
podporovali plnění úkolů vyplývajících z Národního
akčního plánu.
Provedou:
ministři zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne čas v. r.

III.
Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice
Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice je formulován v souladu
s Doporučením Rady ze dne 22.12.2009 o očkování proti sezónní chřipce (2009/1019/EU) a Doporučením Rady ze dne
9.6.2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01).
I. Hlavní strategické cíle plánu:
I.1. Zajištění edukačních kampaní o významu očkování proti sezónní chřipce, jak pro zdravotnické pracovníky, tak
pro laickou veřejnost.
I.2. Dosáhnout co nejdříve, nejlépe do zimního období na přelomu let 2014 a 2015, 75 % proočkovanosti proti chřipce
u starších věkových skupin a u osob se zdravotním postižením a osob chronicky nemocných, u nichž by onemocnění
chřipkou mohlo znamenat vážné zhoršení základního onemocnění.
I.3. Zvýšit proočkovanost proti chřipce u zdravotníků.
II. Definice cílových skupin
II.1. Zdravotničtí pracovníci zejména praktičtí lékaři dále pneumologové, kardiologové, diabetologové a nefrologové,
ošetřující personál v zařízeních sociálních služeb.
II.2. Studenti zdravotnických škol a lékařských fakult a škol připravujících budoucí pracovníky v sociálních službách
v přímém kontaktu s klienty.
II.3. Osoby starší 65 let věku.
II.4. Osoby se základním onemocněním, u nichž by onemocnění chřipkou mohlo vážně ohrozit zdravotní stav, tj. zejména
osoby se zdravotními indikacemi dle § 30/2 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění
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III. Přehled konkrétních aktivit vedoucích k dosažení strategických cílů Národního akčního plánu na zvýšení
proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice
III.1. Zajištění cílených kampaní, prostřednictvím medií, které budou určeny zdravotnickým pracovníkům, laické veřejnosti,
s důrazem na populaci starší 65 let a zdravotně stigmatizované osoby, a dále řídícím pracovníkům ve zdravotnictví
směřujícím ke zdůraznění významu očkování proti sezónní chřipce, a tím ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní
chřipce v ČR.
III.2. Podpora vzdělávání studentů zdravotnických škol a lékařských fakult a škol připravujících budoucí pracovníky
v sociálních službách v přímém kontaktu s klienty, zdravotnických pracovníků a pracovníků medií včetně odborné
přípravy a výměny informací o významu očkování proti sezónní chřipce a současně i o možných závažných zdravotních
důsledcích onemocnění sezónní chřipkou.
III.3. Analysa důvodů, které vedou v ČR nejen u starších a zdravotně stigmatizovaných osob, ale i u zdravotnických
pracovníků k odmítání očkovaní proti sezónní chřipce.
III.4. Celostátní shromažďování údajů o proočkovanosti proti sezónní chřipce dle skupin (zdravotníci, osoby starší 65 let,
osoby zdravotně stigmatizované, ostatní osoby).
IV. Aktivity k dosažení strategických cílů Národního akčního plánu na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce
v České republice
IV.1. Vytvoření včasné cílené kampaně určené pro skupinu osob uvedenou v bodě III.1.
Zodpovídá: MZ, FN, Státní zdravotní ústav, krajské úřady, zdravotní pojišťovny, Česká lékařská komora, Svaz
diabetiků ČR, Pacientské fórum – Koalice pro zdraví
Termín: každoročně v období září – listopad
Kriteria hodnocení: počet akcí, jejich sledovanost, popř. ohlas na tyto kampaně
IV.2. Zařazení vzdělávacích kurzů pro zdravotnické pracovníky do programu vzdělávání FN, IPVZ, NCONZO, ČLS JEP,
SPL, ČLK.
Zodpovídá: FN, IPVZ, NCONZO, ČLS JEP, SPL, ČLK
Termín: průběžně počínaje rokem 2011
Kriteria hodnocení: počet vzdělávacích akcí, vyhodnocení účasti a sledovanosti
IV.3. Cestou KHS provést v roce 2012, 2014 a 2016 výběrové šetření se zachováním anonymity osobních dat podle
jednotné metodiky uvedené v příloze 1) analysu důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce zejména u praktických
lékařů, včetně důvodů odmítání očkování u jimi registrovaných pacientů starších 65 let a zdravotně stigmatizovaných osob.
Prostřednictvím řídících pracovníků ve FN provést podle uvedené metodiky se zachováním anonymity osobních dat analysu
důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce u jejich zdravotnického personálu.
Zodpovídá: ředitel KHS, ředitelé FN
Termín: vždy do 1. března 2013, 2015, 2017 podat zprávu hlavnímu hygienikovi ČR
Kriteria hodnocení: celostátní analysa důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce provedená MZ a dle výsledků
orientace mediální kampaně
IV.4. Prostřednictvím zdravotních pojišťoven získat data o počtu očkovaných osob proti sezónní chřipce starších 65 let
a zdravotně stigmatizovaných osob (kód 02129)
Zodpovídá: MZ
Termín: každoročně do 30. dubna
Kriteria hodnocení: sledování trendu proočkovanosti proti sezónní chřipce dle jednotlivých skupin očkovanců
V. Monitorování a hodnocení efektivity Národního akčního plánu na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce
V.1. Na internetových stránkách MZ zveřejnit každoročně počínaje rokem 2012 nejpozději do 30. srpna analysu a závěry
ze získaných dat dle bodu IV. Národního akčního plánu na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce.
V.2. V souladu s Doporučením Rady č. 2009/1019/EU podávat cestou MZ Komisi zprávu o plnění citovaného Doporučení,
a to počínaje rokem 2012 vždy do 30. dubna, pokud nebude ze strany Komise stanoven jiný termín.
Příloha: č. 1 - Jednotná metodika ke zjišťování odmítání očkování proti sezónní chřipce
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Příloha č. 1

Dotazník o očkování proti sezónní chřipce
(vyhovující možnost prosím zaškrtněte)
□ muž

Pohlaví:

□ žena

Kraj trvalého bydliště: ……………………
Ukončené vzdělání:

□ ZŠ

Věk (roky): □ 18-39
Zdravotnický pracovník:

□ SŠ

□ VOŠ(DiS)

□ 40-59
□ ANO

□ VŠ

□ 60+
□ NE

Během podzimu jsem byl/a očkován/a proti sezónní chřipce:
□ ANO

□ NE

Pokud ANO, jaký byl rozhodující důvod očkování (uvést jen jednu možnost!):
1. □ Chřipku považuji za závažné onemocnění, kterému by se mělo předcházet
2. □ Očkování mi doporučil lékař
3. □ Chci snížit riziko přenosu chřipky na rodinu a přátele
4. □ Chci snížit riziko přenosu na pacienty
5. □ Na onemocnění chřipkou finančně, pracovně doplácím
6. □ Zaznamenal/a jsem závažný průběh chřipky u známé osoby
Pokud NE, jaký je rozhodující důvod neočkování (uvést jen jednu možnost!):
7. □ Chřipka pro mne není závažným onemocněním
8. □ Bojím se injekcí
9. □ Po předchozím očkování jsem stejně onemocněl/a
10.□ Po předchozím očkování jsem měl/a nežádoucí účinky-reakci
11.□ Měl/a jsem negativní informace o následcích očkování od mých známých
12.□ Cena vakcíny je pro mne vysoká
13.□ Očkování mi nedoporučil můj praktický lékař
14.□ Nejsem zastáncem očkování proti chřipce
15.□ Nemám dostatek informací o užitečnosti, účinnosti očkování proti chřipce
16.□ Jiné (uveďte)

Zkratky – vysvětlivky:
MZ
FN
IPVZ
NCONZO
ČLS JEP
SPL
ČLK
KHS
ZŠ
SŠ
VOŠ
VŠ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ministerstvo zdravotnictví
Fakultní nemocnice
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Sdružení praktických lékařů
Česká lékařská komora
Krajská hygienická stanice
Základní škola
Střední škola
Vyšší odborná škola
Vysoká škola

Příloha č. 2

Částka 5

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 81

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 6 odst. 6 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25.5.1992 č. j. VSC/1-793/92,
o spisové službě
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátám
úředních razítek:
Hranatého razítka o rozměrech 3,5x1 cm s textem:
OBEC HRUŠKY
U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
IČ :00283185, DIČ: CZ00283185
-2Ke ztrátě došlo v polovině měsíce července.
Kulatého razítka o průměru 2,5 cm se státním znakem
a s textem:
OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
bez rozlišovacího čísla.
Ke ztrátě došlo 3. srpna 2011.
Kulatého razítka o průměru 3,5 cm se státním znakem
a s textem:
MĚSTO CHŘIBSKÁ
s rozlišovacím znakem č. 4
a
Kulatého razítka o průměru 2,5 cm se státním znakem
a s textem:
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHŘIBSKÁ
s rozlišovacím znakem č. 4
Ztráta byla zjištěna 8. srpna 2011.
Hranatého razítka o rozměrech 5x1,5 cm s textem:
Oblastní inspektorát práce
Pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Živičná 2
702 69 Ostrava
-30Ke ztrátě došlo 3. srpna 2011.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě služebního
průkazu:
Pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Průkaz
o rozměrech 92x68 mm s evidenčním číslem 26 byl
vystaven na jméno Bc. Ivana Vršková s platností
od 1.11.2009.
Na aversu byla fotografie o rozměrech 35x45 mm, opatřená
otiskem úředního razítka s malým státním znakem
a nápisem „Městský úřad Sokolov“, vodotisk znaku města
Sokolova, jméno a příjmení držitele průkazu, evidenční
číslo a počátek doby platnosti průkazu.

Na reversu byl text:
Oprávněn/a dle § 29 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí
Držitel tohoto průkazu je oprávněn:
1. Navštěvovat rodinu a dítě v obydlí (§ 52 zákona).
2. Sledovat vývoj dětí svěřených do výchovy jiných
fyzických osob než rodičů (§ 19 odst. 5 zákona).
3. Sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy (§ 29 odst.
1-3 zákona).
4. Navštěvovat mladistvé ve výkonu vazby a trestu odnětí
svobody a děti, o něž ve věznici pečuje matka odsouzená
k trestu odnětí svobody (§ 34 odst. 3 písm. a) b) zákona).
5. Při návštěvě ve věznici nahlížet do dokumentace
vztahující se k přípravě odsouzeného mladistvého
na budoucí povolání (§ 34 odst. 4 zákona).
6. Navštěvovat děti, nahlížet do dokumentace dětí
umístěných v zařízení pro děti, vyžadující okamžitou
pomoc (§ 42 odst. 4 písm. e) zákona).
7. Navštěvovat ve věznici rodiče dětí umístěných v ústavní
výchově nebo zařízení pro děti, vyžadující okamžitou
pomoc z důvodu výkonu trestu rodičů (§ 29 odst. 2
a § 34 odst. 4 zákona).
Tento průkaz je vlastnictvím MěÚ Sokolov.
V případě nálezu jej prosím vraťte na adresu MěÚ Sokolov,
Rokycanova 1929.
V případě pochybnosti o pravosti tohoto průkazu,
kontaktujte prosím pro ověření tel. 352 325 142.
Ke ztrátě došlo 7. srpna 2011
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