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Anonymizace údajů a ochrana
obchodního tajemství ve
zveřejňovaných smlouvách

Oldřich Kužílek
srpen 2022
On-line

Osnova semináře
9:00 – 12:00

1.

Výjimky ze zveřejňovaných informací
– právní zakotvení
2. Osobní údaje (strany smlouvy, jednající osoby, zastupující osoby, třetí osoby,
osobní údaje v předmětu smlouvy, osobní údaje v textovém obsahu smlouvy)

3.
4.

Výjimky pro obchodní tajemství – právní zakotvení
Obchodní tajemství – kde ho hledat (v textovém obsahu smlouvy, v

5.

Opravy osobních údajů ve smlouvách (nadbytečné zveřejnění,

6.

Prostor pro vaše dotazy

metadatech, v předmětu smlouvy, cena jako chráněné obchodní tajemství)
nedostatečné zveřejnění)

Otevřená společnost

Seminaria
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Souvislosti výkladu
 KDO ZVEŘEJŇUJE

 CO SE ZVEŘEJŇUJE
(podoby, varianty, kumulace smluv)

 KTERÉ SMLOUVY SE
NEZVEŘEJŇUJÍ

4

 KTERÉ INFORMACE (ve smlouvách)
SE NEZVEŘEJŇUJÍ

5

 OPRAVY CHYB
Otevřená společnost

CO VE SMLOUVĚ NESMÍ / NEMUSÍ BÝT
(KTERÉ INFORMACE (ve smlouvách) SE NEZVEŘEJŇUJÍ
(anonymizace)

Otevřená společnost

Seminaria
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Které informace ve smlouvách
nemusí být?
§ 3/2/b ZRS: Povinnost uveřejnit …se nevztahuje na:


Technická předloha, návod, výkres, projektová
dokumentace, model, způsob výpočtu jednotkových cen,
vzor a výpočet.
 Doporučení: případná obchodní tajemství ve smlouvě uvádět do tohoto
typu vyčleněných částí/příloh
 vykládat podle obecného významu těchto pojmů


Geometrický plán ve smlouvě o převodu nemovitosti: nelze
označit za „výkres”, obsahuje i textovou část (souřadnice)
Otevřená společnost

Geometrický
plán ve
smlouvě o
převodu
nemovitosti:
nelze označit
za „výkres”,
obsahuje i
textovou část
(souřadnice)

Seminaria
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Které informace ve smlouvách
nemusí být?


Technická předloha, návod, výkres, projektová
dokumentace, model, způsob výpočtu jednotkových cen,
vzor a výpočet.



Může být ROZPOČET ve smlouvě označen za „výpočet“?
Dův. zpr.: není nezbytné z hlediska vyšší transparentnosti smluv,
administrativní zátěž není vyvážena odpovídajícími přínosy veřejnému zájmu



 lze interpretovat jako “výpočet“, vypustit. (ovšem dle Infz se
poskytne)

Otevřená společnost

Které informace ve smlouvách
nesmí být?
§ 3/1 ZRS - se neuveřejňují informace dle Infozákona:
 Předmět průmyslového vlastnictví
 Osobní údaje
 Obchodní tajemství
 …další (např. § 10, 11/1, 11/2 InfZ)
+ vazba na zvláštní předpisy, uplatňované v agendě InfZ:
 např. § 218/2 ZZVZ („důvěrné informace“) – lze ze
smlouvy vypustit (musí však být i jiný zákonný důvod pro ochranu
informací)
Otevřená společnost

Seminaria
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+ 16. srpna 2022 president podepsal novelu Infozákona
Registru smluv se týká nový § 2b – vylučuje informace pro
veřejný podnik / instituci, která je obchodní společností nebo
národním podnikem
 Informace o činnostech:
 v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti
nebo podnikání zapsaného ve veřejném rejstříku, nebo
 mají obchodní nebo průmyslovou povahu a poskytnutí
informace by znevýhodnilo na relevantním trhu
 Jde o jednotlivé INFORMACE ve smlouvách. Ale prakticky
nepoužitelné – riziko neplatnosti
bez možnosti „beneficia“
Otevřená společnost

Osobní údaje ve smlouvách

Otevřená společnost

Seminaria
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ochrana osobních údajů
je to osobní údaj?  charakteristika podle Obecného
nařízení EU – identifikovatelná f. o. žijící
Nepřímé identifikátory jsou také osobními údaji (IP
adresa, SPZ auta, č. služebního průkazu)

Osobní údaje se ve smlouvě mohou vyskytnout:
Strana smlouvy
Osoba jednající za stranu smlouvy - o smlouvě (podpis)
Osoba jednající za stranu smlouvy - o jiných věcech
Třetí osoba
Předmět smlouvy

1.
2.
3.
4.
5.

Otevřená společnost



Výjimky z ochrany osobních údajů
tj. právní tituly zpracování
1. plnění

právní povinnosti dle čl. 6/1 písm. c) ON*  § 5/5/a

ZRS  identifikovat stranu smlouvy, § 5/1 ZRS  zveřejnit obsah
smlouvy),
2.

základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků dle
§ 8b InfZ

3.

Informace o „veřejných představitelích“ (funkcionář či
zaměstnanec veřejné správy) dle § 8a odst. 2 InfZ

* Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů
Otevřená společnost

Seminaria
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Osobní údaje – identifikace strany
ZRS požaduje „identifikaci strany“. Co je „identifikace“?
 FO  OZ § 3019
„Údaji, podle nichž lze člověka zjistit, jsou zejména jméno (=
osobní jméno a příjmení), bydliště a datum narození, popřípadě
identifikující údaj podle jiného právního předpisu.“
 § 8b/3 InfZ: základní osobní údaje: jméno, příjmení, rok
narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt (Technologie
vkládání umožňuje uvést jen rok narození.)

Otevřená společnost

Zveřejněné osobní údaje profesionálů


Instrukce MSp z 24. 7. 2009, čj. 13/2008-SOSV-SP



Rozsudek NSS z 31. 5. 2012, 9 Ans 5/2012



Jména advokátů, která jsou na základě zvláštního právního předpisu
zapsána ve veřejně přístupných seznamech, pokud jsou uvedeny v
souvislosti s jejich působností, pro které byla do veřejně přístupných
seznamů zapsána, nejsou chráněnými údaji → oprávněně zveřejněné.



Dtto pro notáře, exekutory, insolvenční správce, znalce, tlumočníky, daňové
poradce, patentové zástupce aj.

Otevřená společnost

Seminaria
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Příjemci veřejných prostředků (§ 8b InfZ)
o

poskytnou se „základní osobní údaje“ o osobě,
které povinný subjekt poskytl veřejné
prostředky.

o

„Základní osobní údaje“: jméno, příjmení, rok
narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše,
účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

o

nevztahuje se na poskytování veřejných prostředků
podle zákonů v oblasti sociální, poskytování

zdravotní péče, hmotného zabezpečení v
nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření
a státní pomoci při obnově území
Otevřená společnost

Ukázky – strana smlouvy (anonymizace)
Fyz. Os. (nepodnik.) – ne / příjemce veř. prostř.:
originál:
Jan Kovář, nar. 5.7.1985, bytem: Zbuzany, Pražská ul. 581

Text smlouvy:
Jan Kovář
Nar. XXXXX
Bytem XXXXX

metadata:
Jan Kovář
Nar. 1985
Bytem: Zbuzany

Rozsah údajů o FO – příjemci veřejných prostředků je fakticky stejný jako u
ostatních FO, které je dle ZRS nutno v metadatech „identifikovat“
Otevřená společnost

Seminaria
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Ukázky – strana smlouvy (anonymizace)
fyzická osoba (podnikající) :

originál:
Miroslav Šlais, Koubkova 4, Praha 2, IČ: 149 34 175
Text smlouvy:
Miroslav Šlais
Bytem XXXXXX
IČ: 149 34 175

metadata:
Miroslav Šlais
IČ: 149 34 175

Od 2015 není v živnostenském rejstříku veřejně přístupná adresa bydliště či místo pobytu fyzické
osoby podnikající
Otevřená společnost

Chybné uvedení smluvní strany

Otevřená společnost

Seminaria
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Chybné uvedení smluvní strany

Otevřená společnost

Ukázky – strana smlouvy (anonymizace)
fyzická osoba (podnikající) :
Problém DIČ = RČ

Číslo účtu fyzické osoby nepodnikající =
chráněný osobní údaj  znečitelnit
Otevřená společnost

Seminaria
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Osobní údaje – zástupce strany
 Nejde

o „identifikaci strany smlouvy“ (§ 5/5/a ZRS)
 Jde o osobní údaj, lze však uplatnit § 8a/2 InfZ (veřejně
činná osoba, funkcionář či zaměstnanec veřejné správy 
je veřejná instituce veřejnou správou?  ano)
 V nejistotě lze volit anonymizaci (nadbytečnou) a
spolehnout na postup podle § 7/2 ZRS – opravit do 30 dnů,
kdy se dozví. Problém dobré víry
Otevřená společnost

Osobní údaje – zástupce strany

Otevřená společnost

Seminaria
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Osobní údaje (jméno, příjmení)
zastupujících osob ve smlouvách

Otevřená společnost

Os. údaje – zástupce protistrany
Nejde o metadata, jde o „textový obsah“ smlouvy
Ten se má zveřejnit v souladu s InfZON: práv. titul f)
oprávněný zájem třetí osoby
 Posoudit význam osoby ve smlouvě pro zveřejnění
 posoudit míru zásahu do soukromí
 podle toho anonymizovat / ponechat  nejvýše v rozsahu
zákl. osobních údajů
 Metodika MV v. 1.11  není nutno anonymizovat (názor
MV)
Otevřená společnost

Seminaria

12

© O. Kužílek - Registr smluv

srpen 2022

Osobní údaje – další zástupci
strany a jiné údaje

Otevřená společnost

třetí osoby

správně

špatně
Otevřená společnost

Seminaria
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Osobní údaje v předmětu smlouvy
 Např.

identifikace bytové jednotky vč. přesné adresy 
překročení ochrany osobních údajů
 Ve spojení se stranou smlouvy zpravidla identifikuje
adresu bydliště kupujícího
  V předmětu smlouvy se osobní údaje zveřejní jen do
rozsahu základních OÚ dle § 8b/3 Infozákona

Otevřená společnost

Obchodní tajemství
Obvykle

ve smlouvách OT nebývá
(není proč). Výjimka – cenová politika,
portfolio

Doporučení
 do smlouvy uvést, že nic v ní
nepředstavuje OT smluvních stran


Seminaria

malé organizace – technické věci  napsat
do sml. „OT určeno na základě právního
posouzení smluvního partnera, ten v případě
škody
z neplatnosti
nese náklady nápravy.“
Otevřená
společnost
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Definiční znaky obchodního tajemství
Obchodní tajemství tvoří skutečnosti (§ 504 OZ):
 konkurenčně významné,
 určitelné,
 ocenitelné
 v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné,
 související se závodem (§ 502 OZ)
 vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich
utajení
→ nutné kumulativní splnění všech podmínek!
Otevřená společnost

Obchodní tajemství
Ve smlouvě se nezveřejní informace, která je obchodním
tajemstvím ve smyslu § 504 OZ, (§ 9 odst. 1 InfZ a § 3 odst.
1 ZRS).
 Strana, která vlastní obch. tajemství, musí zajistit jeho
utajení během kontraktace - označit je. Druhá strana má
povinnost chránit důvěrné informace protistrany (§ 1730
OZ).
 Obchodním tajemstvím nemůže být smlouva jako celek (NSS,
Č. j. 1 As 17/2008-67).


Otevřená společnost

Seminaria
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obchodní tajemství

v textu i metadatech
ZRS

Infozákon

Otevřená společnost

obchodní tajemství

v metadatech ( a proto i v textu)

Otevřená společnost

Seminaria
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obchodní tajemství v předmětu smlouvy

Lze pouze zvolit obecnější formulaci k zakrytí
obchodního tajemství
Otevřená společnost

+ 16. srpna 2022 president podepsal novelu Infozákona
Registru smluv se týká nový § 2b – vylučuje informace pokud:
 veřejný podnik / instituce, která je obchodní společností nebo
národním podnikem
 Informace o činnostech:
 v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti
nebo podnikání zapsaného ve veřejném rejstříku, nebo
 mají obchodní nebo průmyslovou povahu a poskytnutí
informace by znevýhodnilo na relevantním trhu
 Jde o jednotlivé INFORMACE ve smlouvách. Ale prakticky
nepoužitelné – riziko neplatnosti
bez možnosti „beneficia“
Otevřená společnost

Seminaria
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Opačný pohled na totéž:

Co se musí zveřejnit
informace, které je třeba identifikovat už
v průběhu kontraktačního procesu!
(metadata dle § 5 odst. 5 ZRS)





strany smlouvy,
předmět smlouvy,
cena,
datum uzavření smlouvy
Otevřená společnost

Metadata: Strany smlouvy

Otevřená společnost

Seminaria
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strany smlouvy
Musejí být identifikovány jednoznačně, u FO do úrovně § 8b
InfZ, případně IČ (nedostatečná identifikace, např. nepřesný
název firmy bez IČ může vést k neplatnosti!)
 označeny uvedením svého názvu vč. FO podnikající (povinné
pole). U e-shopu může být rozdíl mezi názvem a stranou
smlouvy.
 § 3019: Identifikujícím údajem právnické osoby nebo
podnikatele je identifikační číslo osoby, bylo-li jim přiděleno.






Nepovinné: identifikátor datové schránky, útvar, odbor nebo organizační složka,
adresa
identifikátor datové schránky  inteligentní formulář sám doplní název
subjektu a některé další údaje Otevřená společnost

Neplatná smlouva
Chybí strana
smlouvy v
metadatech, nejde
o obchodní
tajemství

Nenapraví to
ponechání v textu
(§ 5 /5 ZRS)

Seminaria

Otevřená společnost
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Chybné uvedení smluvní strany

Otevřená společnost

Metadata: Předmět smlouvy

Otevřená společnost

Seminaria
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vymezení předmětu smlouvy
Již při přípravě dbát na formulaci, vč. názoru druhé strany
 Předmět nelze vymezit jen typem smlouvy (kupní, nájemní
apod. Kupní smlouva: přímý předmět – koupě (úplatný převod


vlastnictví), nepřímý předmět - prodávaná/kupovaná věc

„nepřímý předmět smlouvy”  stručnější forma než v textu
smlouvy
 ALE z druhé strany nutná určitá konkrétnost předmětu:
Léky x acylpyrin, monitor x LCD monitor 27’’




Otevřená společnost

vymezení předmětu smlouvy
doporučení






Lze odlišit zveřejnění textu smlouvy od zveřejnění metadat
Smlouva – lze anonymizovat údaje dle InfZ, tedy např. předmět
smlouvy znečitelnit v rozsahu Obchodního tajemství - § 9/2 InfZ
Metadata – výslovně povinnost uvést bez možnosti výjimky § 5/5/b
ZRS („vymezení předmětu smlouvy”)  zvláštní úprava proti § 9/1+2
InfZ
 otázka ochrany OT v předmětu smlouvy se pro účel metadat
přesouvá do výkladu  nepřímý předmět smlouvy (míra konkrétnosti)

Otevřená společnost

Seminaria
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Neplatná smlouva

Otevřená společnost

Chybné vymezení předmětu smlouvy

Otevřená společnost

Seminaria
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Metadata: Cena, hodnota plnění

Otevřená společnost

Cena – nejasné případy








V měně dle smlouvy
Rámcová sml. - limit plnění (a je nad 50 000.-)  uvede se limit
Cena není ve sml. uvedena  možné určit odhadem (např. součet
paušálu a počtu jednotkové ceny)
stanovení hodnoty smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s
opakujícím se postupným plněním  neexistuje metodika.
Doporučení: odhad, lepší než „nelze určit“.
ZRS neodkazuje na předpis, podle kterého určovat.  volná
analogie zák. o oceňování majetku (5 let)
Otevřená společnost

Seminaria
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Cena – nejasné případy


Opakované plnění (Nájem apod.)



doba určitá – vložit za celou dobu
doba neurčitá – vložit měsíční nájem x 12 x 5 let (analogie
zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování, § 16b/3 - byť tam jen pro některé typy duševní vlastnictví)
 U veřejných zakázek na služby lze použít i období 4 let (§ 21 ZZVZ)

NÁJEM = nájemné + služby (s DPH, bez DPH,
různé DPH)


 pro uvedení v metadatech sčítat jen BEZ DPH, údaj s
DPH není třeba uvádět (nepropisuje
se do sestavy)
Otevřená společnost

Cena  odhad
odhad lze uvést ve smlouvě, např.: „Výhradně pro účel
zveřejnění se odhaduje výše předmětu plnění za dobu
platnosti smlouvy na 5 153 000 Kč“.
 Nelze-li určit – neuvede se nic (ZRS: „lze-li ji určit“)
 „lze-li ji určit“ – co to znamená? Mohu-li určit hodnotu, a to i
odhadem (!), jde o povinný údaj a jeho neuvedení ohrožuje
platnost smlouvy
 Metodika: smlouvy, ve kterých je sjednána toliko jednotková cena (poskytování
energií), nebo o jiné smlouvy, ve kterých je konečná výše plnění závislá
na proměnných neznámých v době uzavření smlouvy


Otevřená společnost

Seminaria
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Příklad – 10 zubařů

10 smluv o poskytování stomatologické
péče s 10 zubaři na dobu 1 roku



V rozpočtu 468 tis. Kč/rok pro všechny dohromady. Vůbec se neví,
kolik který ze zubařů nakonec vyúčtuje.
Zveřejnit? Jakou cenu/hodnotu uvést v metadatech? Nebo nic?
(Zveřejňovali údaj 468 tis. Kč.)

Zveřejnit?
 Podle zkušenosti z minulých let. Nejjistější je všechny zveřejnit.
Cena/hodnota?
 Proměnné neznámé  „Nelze určit“ – rizikové! Raději průměr
posledních let - bezpečné.

61

Cena z darovací nebo směnné
smlouvy, prodej „za 1 Kč“

Dar: uvede se hodnota jeho předmětu (z posudku, z odhadu)
 Peněžní dar – uvede se částka
 Prodej „za 1 Kč“ – uvede se 1 Kč (§ 5/5/c ZRS)
 směnná smlouva  hodnota předmětu smlouvy = hodnota
věci, která má vyšší hodnotu


Otevřená společnost

Seminaria
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Neplatná smlouva

Otevřená společnost

OPRAVY

Seminaria
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Opravy chyb
Původní smlouva nebo metadata zůstávají v registru
smluv uchovány.
 Opravit lze jen ze stejné datové schránky jako vložení
(provedl smluvní partner  na opravě je nutné se domluvit)
 Chyba typu uveřejnění jiného dokumentu  smlouvu
uveřejnit znovu s účinky uveřejnění k času nového
uveřejnění


Otevřená společnost

Rozdíl verzí smlouvy
 Vždy

platí ta uzavřená (listinná, s podpisy)
 Pokud odchylka ve zveřejněné nezasahuje významně do
podstatných náležitostí  platí bez problému
 Pokud významně zasahuje do podstatných náležitostí 
neplatná smlouva (pokud nejde o „chyby v psaní nebo v
počtech“ § 7/4 – lze vždy opravit).

Otevřená společnost

Seminaria
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Opravy chyb
Do 3 měsíců (od uzavření) – lze jakkoliv opravit metadata i
text (vč. snížení rozsahu anonymizace)
 Poté se to „nesmí“ – ale systém to umožňuje (neumí odlišit od


oprávněné opravy po 3 měsících – viz dále)



Nezveřejnění tedy lze „nenápadně“ opravit, neodstraní ale
důkaz, že po 3 měsících smlouva „nebyla zveřejněna“ a je
tedy zrušena od počátku. (v systému staré záznamy zůstávají)


Důkazem též ověřený snímek obrazovky



Otevřená společnost

Právní nejistota + Opravy chyb („beneficium“)


Po 3 měsících pouze:


Všechny subjekty - pokud nesprávně vypuštěna „část smlouvy“
(dvojí výklad zda „část smlouvy“ mohou opravit všechny povinné subjekty  ANO )





některé typy subjektů (e,k,l,m,n - obchodní) kvůli obchodnímu
tajemství metadata „cena“ + „protistrana“
Hra těchto forem
strana se to dozvěděla
 sama, ale byla v dobré víře
 nadřízený orgán nebo soud rozhodl




V nejistotě se nezveřejní, vyčká až bude najisto
Strana do 30 dnů smlouvu zveřejní správně
Otevřená společnost

Seminaria

spočívá v síle
právního názoru,
taktice a situaci
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Opravy chyb
Metadata „vymezení předmětu“, „datum uzavření“ 3
měsíce nezveřejněna  sml. zrušena od počátku
 Přílišná část textu smlouvy nezveřejněna  sml. zrušena
od počátku (bude záviset na výkladu soudů – co je „pouze část smlouvy“)






§ 576 OZ nelze uplatnit – „Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části
právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit…“ – ZRS bere
smlouvu jako celek

Přípustná je oprava chyb v psaní a v počtech

Otevřená společnost

Oprava chybně zveřejněných
osobních údajů
Pokud se omylem nepřípustně v příloze (textu smlouvy)
zveřejní osobní údaje
Pořídit printscreen alespoň začátku nesprávně
anonymizované přílohy - důkaz „po ruce“
2. Odebrat vadnou přílohu – buď pomocí příkazu
„Modifikace“ nebo pomocí „Odebrání přílohy“
3. Vložit novou správně anonymizovanou přílohu pomocí
„Modifikace“ nebo pomocí „Přidání přílohy“
1.

Seminaria
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Novinky od ledna 2021 (verze 1.11)
Matoucí
označení

Náprava nezveřejnění
(neúčinnosti / neplatnosti)


do 3 měsíců – ale už proběhlo plnění  Dohoda stran o
vypořádání bezdůvodného obohacení + zveřejnit



Po 3 měsících - už proběhla část plnění  Dohoda stran o
vypořádání bezdůvodného obohacení + zveřejnit



Po 3 měsících - už proběhlo celé plnění  smlouva o
vypořádání závazků (doporučuje metodika MV 1.11.) + původní smlouva
jako příloha
Otevřená společnost

Seminaria
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Náprava nezveřejnění
(neúčinnosti / neplatnosti)
Dohoda stran o vypořádání bezdůvodného obohacení:
upravit jak v minulosti poskytnuté plnění, tak i zbývající část plnění
 novou smlouvu, která zahrnuje:

Konstatování situace (neúčinnost do data / zrušena od počátku)
poskytnuté plnění z dosud neplatné / zrušené smlouvy


zbývající část plnění podle zrušené smlouvy,

poskytnuté plnění (např. právní služby) a odpovídající protiplnění
(úplata) = plnění a protiplnění z nové smlouvy

Vypořádání těchto plnění – vše je vypořádáno
Otevřená společnost

Náprava nezveřejnění – varianty v čase
Neuveřejněno, neplněno  uveřejnit
Neuveřejněno, plněno  uveřejnit + vypořádat. Vypořádání > 50 tis. zveřejnit
Neuveřejněno, neplněno  uveřejnit. Sankce dle ZRS není, ale
přestupek dle ZZVZ, porušení rozpočtové kázně apod.
Smlouva uzavřena

Neuveřejněno, plněno  uveřejnit + vypořádat. Vypořádání >
50 tis. zveřejnit. Sankce jako v předchozím případě.

30 dnů

Neuveřejněno, neplněno  ZRUŠENA. Uzavřít
znovu a zveřejnit.
Neuveřejněno, plněno  ZRUŠENA. Uzavřít
smlouvu o vypořádání závazků – zveřejnit,
původní smlouva je přílohou
3 měsíce
Otevřená společnost

Seminaria
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Náprava nezveřejnění
(neplatnosti – po 3 měsících)




Tím jsou veškeré nároky stran na vydání bezdůvodného obohacení
ze zrušené smlouvy vypořádány
Dohodu / smlouvu o vypořádání uveřejnit v RS
Nelze použít narovnání podle § 1903 OZ (jen pokud strany mají
spor)



Když se nedohodnou  soud: Cena obvyklá (vodítkem úplata



sjednaná ve smlouvě)
Neochota uzavřít dohodu o vypořádání  jedině soud
Otevřená společnost

Děkuji
Oldřich Kužílek

Otevřená společnost o.p.s.
http://poradna.otevrenaspolecnost.cz/

kuzilek@otevrete.cz
Otevřená společnost

Seminaria
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