
Vstupní podmínky 
z oblas  ochrany životního prostředí, bezpečnos  práce a požární ochrany pro externí 
subjekty vstupující do areálů a budov Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. v Otrokovicích / Praze / Zlíně 

Za externí subjekty jsou považovány podnikatelské subjekty 
(právnické i fyzické osoby), které na základě smluvního vztahu vyko-
návají pro Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. (dále jen 
TWS CZ) jakékoliv práce a činnos , vykonávají v areálech TWS CZ 
s vědomím jejího vedení jakékoliv práce a činnos  v zájmu jakéhokoliv 
subjektu, vlastní činnost a na základě nájemní či jiné obdobné 
smlouvy. Budovy TWS CZ ve Zlíně-Loukách jsou umístěny v areálu 
SPUR/IGTT. 

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. má zavedený integrova-
ný systém managementu v souladu s požadavky mezinárodních no-
rem ISO 9001/IATF 16949, ISO 14001 a ISO 45001 včetně vlastních 
požadavků Safety@Work.  
Vedení TWS CZ schválilo Integrovanou poli ku TWS a cíle a v této 
souvislos  požaduje od externích subjektů uplatnění obdobných prin-
cipů v oblas  ochrany životního prostředí (dále jen OŽP), bezpečnos  
práce (BOZP) a požární ochrany (PO).  

Závazky plynoucí z těchto vstupních podmínek jsou nedílnou součás  
smluvního vztahu s TWS CZ a jejich porušení opravňuje TWS CZ od-
stoupit od uzavřeného smluvního vztahu a požadovat náhradu způso-
bené škody. 
POZNÁMKA: pokud je v dalším textu užito termínu objednatel a/nebo 
TWS CZ, je m pro účely tohoto dokumentu míněn zástupce 
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. 
Uvedený externí subjekt přebírá ve vztahu k TWS CZ plnou zodpověd-
nost za své zaměstnance, vč. dalších subdodavatelů, kteří působí 
v areálech TWS CZ a zavazuje se při své činnos  v závodech TWS CZ 
dodržovat tyto zásady: 

1. Obecně:

a) Provádět pouze práce, které jsou předmětem vzájemných ob-
chodních smluv, dohod či objednávek (a na které mají požadova-
nou kvalifikaci a způsobilost, zejména v oblas  rizikových prací).

b) Provádět dohodnuté činnos  a pohybovat se pouze na určených
pracoviš ch – do ostatních prostor TWS CZ, mimo stravovacích
zařízení, mají externí subjekty vstup zakázán. 

c) Umožňovat provádění kontrol dodržování těchto zásad zástup-
cem TWS CZ.

d) Prokazatelně seznámit a průběžně seznamovat s uvedenými zása-
dami všechny zaměstnance externích subjektů včetně svých sub-
dodavatelů. Řádné proškolení je možno po vzájemné dohodě
zajis t prostřednictvím TWS CZ.

2. V oblas  ochrany životního prostředí:

2.1 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

a) Oznamovat TWS CZ nakládání s nebezpečnými chemickými látka-
mi (druhy látek, případně množství).

b) Při nakládání (používání, skladování, přeprava atd.)
s nebezpečnými látkami a směsmi je každý povinen chránit zdraví
člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebez-
pečnos , standardními větami o nebezpečnos  a pokyny pro

bezpečné zacházení uvedené v příslušném bezpečnostním listu.  
c) Osoby nakládající s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi
chemických látek a chemických směsí se kterými nakládají, zása-
dami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými
účinky, zásadami první předlékařské pomoci a postupu při náhod-
ném úniku nebo havárii.

d) Mít k dispozici odpovídající bezpečnostní listy nebezpečných látek
v místním jazyce, kterými disponuje v areálu TWS CZ. Na požádání
je okamžitě předložit a v případě potřeby bezplatně poskytnout
objednateli nebo ekologovi závodu.

e) Obaly nebezpečných chemických látek a směsí musí být označeny
výrazně a čitelně v místním jazyce a musí minimálně obsahovat
chemický nebo obchodní název nebezpečné látky a směsi, vý-
stražné symboly nebezpečnos  odpovídající klasifikaci nebezpeč-
né látky nebo směsi, signální slova, standardní věty o nebezpeč-
nos , pokyny pro bezpečné zacházení.

f) Nebezpečné látky (směsi) skladovat tak, aby byly zajištěny před
nežádoucím únikem a záměnou s jinými látkami (směsmi) a byla
dodržena kompa bilita. V případě změny obalu musí být nové
obaly řádně označeny v souladu s platným zákonem. Je přísný
zákaz skladovat jakékoliv chemické látky (směsi) v obalech od
potravin nebo nápojů (PET).

g) Mít k dispozici prostředky pro předlékařskou první pomoc a očistu
osob a sanaci kontaminovaných prostor.

2.2 Nakládání s odpady 

a) Původce odpadů je povinen zbavit se odpadu na vlastní náklady
předáním oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využi  nebo zne-
škodnění. Předání odpadu oprávněné osobě musí být vždy proka-
zatelné. Je zakázáno ukládat odpad do sběrných prostředků TWS
CZ nebo na volné plochy, pokud smluvně není stanoveno jinak.

b) Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech
a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou
samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

c) Vzniklé odpady soustřeďovat do shromažďovacích prostředků

Dodatek č./Příloha č.: 

Ke smlouvě: 

Ze dne: 

Název externího subjektu: 

Sídlo: 

IČO: 

List 1 z 4  A31‐FO‐0020 Rev. 8 
(Pla  od 23.01.2023) 



List 2 z 4  A31‐FO‐0020 Rev. 8 
(Pla  od 23.01.2023) 

v místě jejich vzniku tříděné dle Katalogu odpadů a kategorie, 
zajištěné pro  znehodnocení, odcizení nebo jinému nežádoucímu 
úniku.  

d) V místě shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu
musí být umístěn příslušný Iden fikační list nebezpečného odpa-
du. Každý shromažďovací prostředek určený pro nebezpečný
odpad musí být označen š tkem o správném rozměru, který obsa-
huje katalogové číslo a název odpadu, kód a název nebezpečných
vlastnos , nápis „nebezpečný odpad“ a grafický symbol nebez-
pečných vlastnos . Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo
lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí.

e) Tekuté odpady musí být skladovány ve dvouplášťových nádobách
nebo jednoplášťových umístěných v záchytných vanách.

f) Pokud je kovový odpad, hobliny a třísky zbavené nečistot
a ropných látek ukládán do kontejnerů umístěných mimo za-
střešené plochy, musí to být kontejnery kryté víkem.

g) V případě úniku nebezpečných odpadů, kdy dojde k ohrožení
povrchových, spodních vod nebo půdy musí původce havárie
zabránit dalšímu šíření havárie, zahájit neprodleně práce k odstra-
nění následků havárie a tuto skutečnost neprodleně nahlásit hasi-
čům příslušného výrobního závodu.

h) Je zakázáno vnášet do areálu TWS CZ odpady cizího původu.

2.3 Povinnos  při ochraně vnějšího ovzduší 

a) V areálu TWS CZ nesmí být volně spalovány jakékoliv odpady
nebo materiály.

b) Je zakázáno zbavovat se odpadních rozpouštědel nebo snižovat
množství nebezpečných odpadů (barev aj.) volným odpařováním
rozpouštědel do ovzduší.

c) Provozovatelé jsou povinni poskytnout příslušnému ekologovi
závodu pravdivé informace o těchto zdrojích, jejich technickém
stavu a emisích vypouštěných z těchto zdrojů, dodržovat platnou
legisla vu v oblas  ochrany ovzduší a stanovené limity.

d) Provozovat a udržovat zdroje v souladu s provozními pod-
mínkami. Každý zdroj znečišťování ovzduší musí být udržován
v dobrém technickém stavu tak, aby plnil stanovené emisní limity.

e) Provozovatel zdroje znečištění ovzduší v areálu TWS CZ musí
umožnit příslušnému ekologovi závodu provádět kontroly tech-
nického stavu zařízení a dodržování provozních předpisů.

f) Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší musí v případě ohrože-
ní kvality ovzduší respektovat nařízení příslušného ekologa závo-
du o omezení, případně zastavení provozu zdroje znečišťování.

2.4 Ochrana půdy, povrchových a podzemních vod 

a) Do vpus  – šachet splaškového kanalizačního systému (žluté zna-
čení kanalizačních šachet) i výlevek a umývadel nesmí být vypouš-
těny nebo vylévány nadměrně znečištěné odpadní vody ani jiné
látky, které nejsou odpadními vodami.

b) Do vpus  – šachet dešťových vod (zelené značení kanalizačních
šachet) nesmí být vypouštěny nebo vylévány žádné znečištěné
vody (např. vody z úklidu, odpady a pod). Dešťová kanalizace
slouží pouze pro odvod srážkových vod.

c) V areálu TWS CZ pla  zákaz skladování strojů, případně čás  stro-
jů, ze kterých mohou unikat zbytky látek závadných vodám (oleje,
maziva) na místech, kde není možno případné úkapy bezpečně
likvidovat a v blízkos  kanalizačních vpus . Pokud je přechodné
skladování strojů či čás  strojů nezbytné, musí být uloženy v zá-

chytných vanách a ochráněny pro  deš , aby nedocházelo k omý-
vání olejů a maziva a následnému odtoku zaolejované vody do 
kanalizace.  

d) V areálu TWS CZ nesmí být k žádným účelům používány ani skla-
dovány prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků (perchlor-
ethylen, tetrachlorethylen, trichlorethylen). Výjimku může povolit
pouze příslušný ekolog a vedení příslušného závodu TWS CZ.

e) Na volné i zpevněné plochy nesmí být vylévány žádné odpadní
vody ani odpady, nesmí zde být skladován materiál, který by mohl
způsobit kontaminaci ploch a vod.

f) V areálu TWS CZ nesmí nikdo poškozovat zeleň (dřeviny, keře,
trávníky). Jakékoliv kácení musí být předem konzultováno a
schváleno příslušným ekologem a vedením závodu.

g) Provozovatel ručí za dobrý technický stav svých prostředků. Vozi-
dla, u nichž je patrný únik ropných látek nebudou vpuštěna do
areálu, popř. budou z něj vykázána. Vozidla s předpokládanými
úkapy mohou parkovat v areálu pouze s použi m záchytných van.

2.5 Nakládání se závadnými látkami 

a) Firma, která zachází se zvlášť nebezpečnými nebo nebezpečnými 
látkami nebo závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy za-
cházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové
nebo podzemní vody, je povinna učinit odpovídající opatření.

b) V areálu TWS CZ je nakládání se zvlášť nebezpečnými závadnými
látkami možné pouze na základě povolení ekologa závodu.

c) Skladování závadných látek je možné pouze v neporušených oba-
lech umístěných v záchytných vanách nebo ve dvouplášťových
nádobách. Objem záchytné vany se stanovuje podle ČSN 65 0201.

d) Vypracovat plán opatření pro případy havárie – Havarijní plán,
který schvaluje vodoprávní úřad.

e) Přeprava závadných látek musí být zajištěna tak, aby nemohlo
dojít k nežádoucímu úniku těchto látek, tzn. v neporušených oba-
lech, v obalech umístěných v záchytných vanách, ve dvouplášťo-
vých nádobách nebo v obalech odpovídajících předpisům pro
přepravu nebezpečných látek. Náklad musí být umístěn nebo
zajištěn na dopravním prostředku tak, aby nemohlo dojít k jeho
pádu.

2.6 Opatření pro případ úniku závadných látek – havárie 

a) Ten, kdo způsobil havárii nebo ten, kdo ji zjis l je povinen činit
bezprostřední opatření a podílet se na odstraňování příčin a ná-
sledků havárie.

b) Zabránit dalšímu úniku těchto látek (uzavřením ven lů, vypnu m 
stroje, ucpáním trhliny, použi m záchytných nádob, odstavením
stroje…).

c) Zabránit rozlévání závadné látky do terénu nebo na komunikaci a
jejímu vniknu  do kanalizace např. ohrazením, utěsněním kanali-
začních vpus  atd.

d) Odstranění zamořené zeminy nebo zachy t pomocí sorpčních
materiálů (vapex, perlit, písek aj.).

e) Zabránit vzniku požáru (vypnu m motoru, vypnu m elektrického
proudu, …).

f) Při úniku většího množství závadných látek (nad 5 litrů) ohrožují-
cích půdu nebo vody, provést urychleně výše uvedená opatření a
neprodleně přivolat jednotku HZS.

g) Při likvidaci úniku je každý povinen řídit se pokyny velitele zásahu

zákaz alkoholu zákaz kouření a drog zákaz vstupu  
nepovolaných osob 

zákaz soukromých 
jízdních kol 

zákaz fotografování 
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(poskytnout informace a být nápomocen při odstraňování násled-
ků úniku).  

h) Veškeré zachycené materiály znečištěné nebezpečnými látkami
včetně uniklých látek jsou nebezpečnými odpady. Nakládání
s těmito odpady se řídí příslušnými předpisy o odpadech.

3. V oblas  BOZP:

a) Zamýšlené činnos  předem oznámit vedoucímu příslušného hos-
podářského střediska výrobního úseku a dohodnout s ním taková
opatření, která budou zajišťovat jejich bezpečnost i bezpečnost a
ochranu zdraví zaměstnanců TWS CZ.

b) Externí subjekt a TWS CZ se budou vzájemně a podrobně písemně 
informovat o možných rizicích na pracoviš , kde bude externí
subjekt vykonávat své činnos .

c) Externí subjekt dále prokazatelně – s podpisem – seznámí všechny 
své zaměstnance s riziky vyplývajícími z činnos  v areálu TWS CZ
a.s. podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., §§ 101, 102.

d) Seznámit zaměstnance TWS CZ, kteří vykonávají pracovní činnost
poblíž pracoviště externího subjektu s riziky plynoucími z výkonu
jejich povolání, podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., §§ 101,
102.

e) Zabezpečit v nutných případech označení (ohrazení) takových
míst, kde by mohla vzniknout poranění (úrazy).

f) Dodržovat předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, zejména
předpisy k zajištění bezpečnos  a ochrany zdraví při práci dle §
106 Zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostat-
ní právní předpisy.

g) Vstupovat do objektu v areálu TWS CZ a odcházet z něho pouze
hlavní vrátnicí. Při chůzi v areálu si počínat opatrně, používat vý-
hradně předepsané komunikace, vchody a východy, nevstupovat
a nezdržovat se na pracoviš ch, na která nejsou pracovně přiděle-
ná a na označená staveniště.

h) Znát význam barevného značení a respektovat výstražné značky a
nápisy, tak jak stanoví Vládní nařízení č. 375/2017 Sb., kterým se
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení sig-
nálů v platném znění.

i) Nedonášet do areálu TWS CZ alkoholické nápoje a nekonzumovat 
je zde. Nenastupovat do práce pod vlivem alkoholu, nebo jiných
návykových látek. Osobám pod vlivem jakýchkoliv návykových
látek včetně alkoholu je vstup do areálu TWS CZ zakázán Zákoní-
kem práce č. 262/2006, § 106 i).

j) Nechat volné manipulační a dopravní prostory, nouzové východy,
přístupy k hasicím přístrojům, k elektrickým a ostatním energe c-
kým rozvodům.

k) Používat jen stroje, přístroje a nářadí, které jim byly přiděleny.
Nepoužívat nářadí poškozené.

l) Nahlásit neprodleně objednateli a vedoucímu střediska závady,
které způsobili na zařízení TWS CZ svojí činnos  i závady ostatní,
které při své práci zjis .

m) Pohybovat se pouze po vyhrazených komunikacích. Řidiči osobní a
nákladní dopravy jsou povinni se řídit při své činnos  platnými
předpisy, podnikovým dopravním řádem a při opravě služebního
automobilu na silnici použít výstražnou vestu.

n) Dodržovat zákaz používání vyhrazených zařízení, která jsou ve
vlastnictví TWS CZ, pokud smlouvou není určeno jinak. 

o) Jednoznačně iden fikovat pracoviště své firmy, udržovat na svém
pracoviš  pořádek, pracovat tak, aby nebyli ohrožováni, omezo-

váni a obtěžováni ostatní zaměstnanci. Po ukončení své činnos  
uklidit pracoviště.  

p) Nahlásit okamžitě objednateli a vedoucímu střediska (vedení
závodu/TWS CZ) zranění zaměstnanců TWS CZ, které vznikne
v souvislos  s činnos  externího subjektu, dále stav náhlé nevol-
nos , která znemožňuje další zodpovědný výkon povolání, případ-
ně havárii či jinou mimořádnou událost.

q) Postupovat při hlášení pracovních úrazů ve smyslu „Reakčního
schématu“, které je vyvěšeno na všech pracoviš ch a je souladu
s Nařízením vlády (NV) č. 201/2010 Sb. U pracovních úrazů za-
městnanců externí firmy přizvat k šetření vedoucího hospodářské-
ho střediska TWS CZ a osobu odborně způsobilou v BOZP a předat
mu jednu kopii záznamu o úrazu.

4. V oblas  požární ochrany:

TWS CZ je z hlediska pož. ochrany vzhledem ke zpracovávaným suro-
vinám, jejich množství a požárně technickým charakteris kám provo-
zem, kde se provádí činnos  se zvýšeným požárním nebezpečím.  
Požární bezpečnost TWS CZ je zajišťována plně v souladu se zákonem 
č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MV 
č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
a) Provádět veškerou činnost v souladu se zákonem č. 133/85 Sb. ve

znění pozdějších předpisů a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.
(zejména zodpovědnost za zajištění požární bezpečnos  při pro-
vádění činnos  s nebezpečím vzniku požáru – § 15 vyhlášky)

b) Dodržovat Ve všech prostorách areálu TWS CZ zákaz kouření a
manipulace s otevřeným ohněm. Kouřit je povoleno jenom na
vyhrazených a označených místech.

c) Provádět sváření nebo manipulaci s otevřeným ohněm lze pouze
po stanovení a splnění podmínek požární bezpečnos  podle vy-
hlášky MV č. 87/2000 Sb.

d) Dodržovat zásadu, že provádění všech svářečských prací a prací
s otevřeným ohněm v celém areálu je možné jenom po předcho-
zím písemném příkazu ke svařování se zvýšeným nebezpečím a po
provedení opatření v příkazu uvedených. Příkaz vystavuje vedoucí
(nebo jím pověřený pracovník) hospodářského střediska, kde mají
být práce prováděny a který je informován o započe  a ukončení 
prací (pokud si externí subjekt zabezpečuje asistenční hlídku a
dohled sám a má vlastní formulář – příkaz, vyplní se oba).

e) Vypracovat přílohu ke smlouvě (o dodávce nebo nájmu), ve které
se písemně určí rizika a vypracuje se dohoda o vzájemné spolu-
práci při plnění předmětu díla nebo nájmu v oblas  bezpečnos  a 
požární ochrany, pokud externí zaměstnanec nebo nájemce při-
chází do styku s požárně nebezpečnými činnostmi TWS CZ nebo
tyto v TWS CZ vykonává. Vždy je nutno dbát na prokazatelné se-
známení s dodržováním zásad a opatření, které z hlediska požární
ochrany tyto činnos  vyžadují. (vzájemná informovanost o použí-
vaných technologiích mezi objednávajícím střediskem a externím
dodavatelem). Z tohoto důvodu je vyžadován technologický po-
stup (nebo pracovní instrukce) bezpečného provádění práce
(včetně strojního vybavení) externím subjektem a osobní předá-
vání a přebírání pracoviště na místě.

f) Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru.
V případě, že externí pracovník požár zpozoruje, je povinen jej
uhasit všemi dostupnými prostředky nebo přivolat pomoc.

g) Ohlásit každý i malý požár (každé nežádoucí hoření), i když byl
uhašen vlastními silami.

používej ochrannou obuv zákaz používání  
přehrávačů se sluchátky 

vstup pouze  
s reflexní vestou 

pozor na vnitrozávodovou 
dopravu 

nebezpečí požáru 



Důležité telefonní linky (interní linky volejte z mobilu s předvolbou +420 267 11, z firemní sítě Avaya bez předvolby):  

Areál  Otrokovice  Praha  Zlín  Zlín‐Louky 

Ohlašovna požárů, havárií  2727 
1300, 1150 

+420 737 206 438 2222 

Ekolog závodu  +420 733 690 267 +420 731 450 900 +420 731 450 900

Bezpečnostní technik  +420 736 511 219 +420 731 141 784 +420 736 511 219 +420 736 511 219

Energe k  +420 731 451 272 2269 +420 722 730 505

Trafostanice/velín, rozvodna 

+420 737 115 023

+420 737 212 895 +420 731 663 188

Hlavní vrátnice  2727 (č.1)
2724 (č.2)

1310 2253 +420 734 703 333

Při porušení výše uvedených zásad i obecně platných předpisů je zástupce TWS CZ oprávněn s okamžitou platnos  ukončit působení exter‐
ního subjektu na svých pracoviš ch. 

Odpovědný zástupce externího subjektu svým podpisem stvrzuje, že rozumí výše uvedeným skutečnostem a souhlasí s dodržováním všech 
výše uvedených bodů.  Pokud je s těmito pravidly seznamováno více pracovníků externího subjektu, využije se samostatný záznam o sezná-
mení.  

V/ve  V/ve

_______________________________________________ 

zástupce Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. 

_______________________________________________ 

zástupce externího subjektu 

______________________      ______________________ 

datum podpis 

______________________      ______________________ 

datum podpis 
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h) Opus t ohrožený prostor V případě požárního poplachu v TWS CZ
(vyhlašuje se sirénou a závodním rozhlasem ústně nebo znělkou
“HOŘÍ”) a shromáždit se na určeném shromaždiš  – dbát pokynů 
pracovníků TWS CZ a HZS.

i) Seznámit se před započe m práce nebo činnos  se základní doku-
mentací PO na pracoviš  (s činnos ) se zvýšeným požárním ne-
bezpečím (POŽÁRNÍ ŘÁD, POŽÁRNI POPLACHOVÉ SMĚRNICE,
EVAKUAČNÍ PLÁN).
Nahlásit veškeré hořlavé látky (zejména hořlavé kapaliny, tlakové
lahve apod.), které budou ponechány v areálu po ukončení pra-
covní směny. Účelem je určení bezpečného uložení.

j) Seznámit se s umístěním a prak ckým použi m hasebních pro-
středků:
 ruční a pojízdné hasicí přístroje jsou rozmístěny ve všech pro-

storách TWS CZ a jejich stanoviště je označeno červenou bar-
vou (pruhy nebo rámeček).  

 v areálech TWS CZ se používají sněhové, práškové a halonové
hasicí přístroje, které mohou být použity pro hašení elektrické-
ho zařízení pod napě m. 

 dále jsou používány pěnové a vodní hasicí přístroje, které se
nesmí použít pro hašení elektrického zařízení pod napě m. 

k) Externí zaměstnanci a nájemci se seznámí s vybavením pracoviště
hasebními prostředky a jejich použi m ještě před započe m prá-
ce. V případě, že zvláštní předpis (např. svařování) vyžaduje pří-
tomnost hasicího přístroje, musí externí subjekt mít vlastní
(pokud smlouvou není určeno jinak).

Pracovníci externího subjektu jsou povinni se řídit případnými další‐
mi pokyny objednatele.  

Nouzová telefonní čísla: 

2719 
+420 732 869 388

2637 
+420 731 450 900

1027
+420 737 225 395

2222
+420 737 203 283
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