Materiál číslo: 3

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 13.12.2021
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, v platném znění.

Zásady financování Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na
obnovu, intenzifikaci a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
Obsah materiálu
Anotace
Důvodová zpráva

Příloha č. 1

Zásady financování na obnovu, intenzifikaci a rozvoj vodohospodářské
infrastruktury

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zásady financování Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na obnovu,
intenzifikaci a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, dle přílohy č...zápisu.

Zpracováno dne 29.11.2021
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Gestor

Rada města Tišnova

Navrátil Aleš
místostarosta

Bc. Šmídková
Denisa
asistentka starosty

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Navrátil Aleš
místostarosta

Anotace
Rada města Tišnova předkládá zastupitelstvu k seznámení Zásady financování Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko na obnovu, intenzifikaci a rozvoj vodohospodářské
infrastruktury.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (26.11.2021
09:45)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Zpracování zásad financování obnovy, intenzifikace a rozvoje infrastruktury svazku je
vyvolána nutnou potřebou zajištění financování především obnovy stávajícího majetku, a to
dle zpracovaného plánu financování obnovy (dále jen PFO). Podle tohoto plánu
aktualizovaného pro roky 2022 až 2031 je k okamžité obnově určen majetek za 410 723 046
Kč vyčíslen dle Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny
objektů do vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro plány
financování obnovy vodovodů a kanalizací. Metodický pokyn byl vydán s účinností ke dni
24.9.2020 pod č.j. 14000/2020-15132-1.
Cena dle výše uvedeného Metodického pokynu MZe je pouze orientační, nelze s ní počítat
do skutečného plánování Svazku a je vždy nutné ji přepočítat do aktuálních cen. Takto
přepočítané ceny jsou orientační, slouží především pro plánování akcí Svazku
s dlouhodobějším výhledem. Jako opatření při zjišťování aktuální ceny obnovy jednotlivého
majetku pro plánování akcí svazku a pak následné rozdělování financování na jednotlivé
subjekty a zdroje financování je systematická analýza realizovaných akcí a porovnávání
skutečných rozpočtů, rozpočtů vysoutěžených s hodnotou majetku dle cen Metodického
pokynu MZe. Veškeré realizované akce budou vedeny v databázi, a to dle charakteru
majetku se zaměřením na porovnávání výše uvedených cen.
Prioritou financování je tedy zohlednění požadavků PFO stávajícího majetku
vodohospodářské infrastruktury, a to se zaměřením na majetek odpovídající procentu
opotřebovanosti vyšším než 90 %.
Svazek se vždy bude podílet na zajištění projekční a inženýrské činnosti a dle níže uvedených
zásad se bude podílet na jejich financování.
Pro zásady financování a jejich přerozdělování na jednotlivé subjekty a zdroje financování
slouží cena skutečných nákladů obnovy a rozvoje musí vycházet pouze z rozpočtových cen
dle metodiky URS, na základě zadávací dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení
stavby (dáno zákonem o zadávání veřejných zakázek).
Svazek prioritně obnovuje majetek Svazku, financování obnovy přípojek jednotlivých
vlastníků nebude financovat. V případě, že se v rámci obnovy či intenzifikace bude realizovat
akce v rámci celé ulice či ulic, financování obnovy jednotlivých přípojek musí hradit buď jejich
vlastník nebo příslušná obec.
Svazek financuje při jakékoliv své činnosti pouze nejnutnější rozsah obnovy silnic, chodníků a
další infrastruktury na povrchu nutné k obnově vodohospodářského majetku Svazku.
V případě, že obec bude požadovat rekonstrukci povrchu v celé šíři komunikace či ulice, musí
tuto část zafinancovat z vlastních zdrojů.

Podle aktualizovaného PFO pro roky 2022 až 2031 je k okamžité obnově určen majetek za
410 723 046 Kč. Pro plánování financování této obnovy v následující letech byla tato částka
odborně odhadnuta na cca 1 295 000 000 Kč, a to v rámci porovnání reálných cen v roce

2021, projekční přípravy (cca 5 %), rezervy (5 %) a zároveň každoročního zvyšování nákladů
(5 %).
V rámci let 2022 až 2031 je tedy nutno najít pro tuto obnovu co nejvíce finančních
prostředků.
Zásadní zdroje financování činností svazku jsou:







Nájemné tvořené platbou provozovatele (společnost VAS a.s.) za pronájem
vodohospodářské infrastruktury – výše nájemného (v roce 2021 cca 46 000 000 Kč) je
vždy jako jedna z položek kalkulace ceny vodného a stočného
Úvěry (v současné době cca 54 000 000 Kč + 25 000 000 úvěr Riegrova/Černohorská)
Příspěvky členů Svazku – výše je schvalována každoročně Valnou hromadou (v roce
2021 cca 186 000 Kč)
Dotace – investičního a neinvestičního charakteru
Příjmy z dividend

Zásady financování obnovy, intenzifikace a rozvoje
Zásady financování Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (dále jen Svazku) na obnovu, intenzifikaci
a rozvoj vodohospodářské infrastruktury schválilo:
Předsednictvo Svazku Vodovodů a kanalizace Tišnovsko dne 16.11.2021
Valná hromada Svazku Vodovodů a kanalizace Tišnovsko dne 23.11.2021
Definice použitých pojmů:
Plán financování obnovy (PFO) – obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je
vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s
reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet
teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí.
Obnova – výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je
inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných
údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.
Intenzifikace – zvýšení kapacity, účinnosti a výkonnosti stávající vodohospodářské infrastruktury.
Jedná se především o zvýšení objemu vodojemů, zvýšení kapacity ČOV, zvýšení dimenze potrubí,
zvýšení kapacity čerpacích stanic apod.
Rozvoj – investice, a to i ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jedná se o novou
vodohospodářskou infrastrukturu, nové zdroje pitné vody, nové čerpací stanice, dostavbu ke stávající
infrastruktuře (prodloužení sítí) apod. Vše většinou vyvolané rozvojem obcí, zajištění dostatečné
kapacity vodních zdrojů apod.
Procento opotřebení – parametr hodnotící aktuální stav majetku, jedná se o podíl aktuálního stáří ku
teoretické životnosti majetku.
Celkové investiční náklady (CIN) – předpokládané (resp. u dokončených staveb skutečné) celkové
náklady a výdaje, které souvisejí s přípravou, realizací a uvedením stavby do provozu. Jedná se o
stavební a montážní práce, technologická zařízení nových staveb, rekonstrukcí, intenzifikací a obnovy.
Náklady v sobě dále zahrnují zpracování dokumentace (DSP, ZD, …), inženýrskogeologické průzkumy,
inženýrské činnosti, technický dozor, kamerové zkoušky, geodetické zaměření skutečného provedení
stavby, žádosti o dotace, výběrové řízení, úroky z úvěru a další nutné náklady.
Dotace – finanční prostředky z dotačních programů, zejména se jedná o evropské zdroje, národní
zdroje, regionální zdroje.

Preambule
Svazek obcí byl založen v roce 1993 na základě zápisu z ustavující členské schůze o založení Svazku.
Předmět činností Svazku je definován v čl. …….. Stanov Svazku.
Zásady Svazku o financování vodohospodářské infrastruktury jsou nástrojem pro jejich naplňování.
Zásady Svazku o financování vodohospodářské infrastruktury naplňují zejména tyto požadavky obcí na
Svazek:


Zajistit plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFO), dle míry procenta
opotřebení.



Podílet se na financování intenzifikace veškerého majetku, a to dle opotřebení tohoto majetku.



Reflektovat na požadavky na spolupráci při financování majetku při rozvoji obcí.

1. Základní principy
Zpracování zásad financování obnovy, intenzifikace a rozvoje infrastruktury svazku je vyvolána nutnou
potřebou zajištění financování především obnovy stávajícího majetku, a to dle zpracovaného plánu
financování obnovy (dále jen PFO). Podle tohoto plánu aktualizovaného pro roky 2022 až 2031 je
k okamžité obnově určen majetek za 410 723 046 Kč vyčíslen dle Metodického pokynu pro orientační
ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů do vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a
kanalizací a pro plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. Metodický pokyn byl vydán
s účinností ke dni 24.9.2020 pod č.j. 14000/2020-15132-1.
Cena dle výše uvedeného Metodického pokynu MZe je pouze orientační, nelze s ní počítat do
skutečného plánování Svazku a je vždy nutné ji přepočítat do aktuálních cen. Takto přepočítané ceny
jsou orientační, slouží především pro plánování akcí Svazku s dlouhodobějším výhledem. Jako opatření
při zjišťování aktuální ceny obnovy jednotlivého majetku pro plánování akcí svazku a pak následné
rozdělování financování na jednotlivé subjekty a zdroje financování je systematická analýza
realizovaných akcí a porovnávání skutečných rozpočtů, rozpočtů vysoutěžených s hodnotou majetku
dle cen Metodického pokynu MZe. Veškeré realizované akce budou vedeny v databázi, a to dle
charakteru majetku se zaměřením na porovnávání výše uvedených cen.
Prioritou financování je tedy zohlednění požadavků PFO stávajícího majetku vodohospodářské
infrastruktury, a to se zaměřením na majetek odpovídající procentu opotřebovanosti vyšším než 90 %.
Svazek se vždy bude podílet na zajištění projekční a inženýrské činnosti a dle níže uvedených zásad se
bude podílet na jejich financování.
Pro zásady financování a jejich přerozdělování na jednotlivé subjekty a zdroje financování slouží cena
skutečných nákladů obnovy a rozvoje musí vycházet pouze z rozpočtových cen dle metodiky URS, na

základě zadávací dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (dáno zákonem o
zadávání veřejných zakázek).
Svazek prioritně obnovuje majetek Svazku, financování obnovy přípojek jednotlivých vlastníků nebude
financovat. V případě, že se v rámci obnovy či intenzifikace bude realizovat akce v rámci celé ulice či
ulic, financování obnovy jednotlivých přípojek musí hradit buď jejich vlastník nebo příslušná obec.
Svazek financuje při jakékoliv své činnosti pouze nejnutnější rozsah obnovy silnic, chodníků a další
infrastruktury na povrchu nutné k obnově vodohospodářského majetku Svazku. V případě, že obec
bude požadovat rekonstrukci povrchu v celé šíři komunikace či ulice, musí tuto část zafinancovat
z vlastních zdrojů.

2. Ekonomické principy a vstupy
Podle aktualizovaného PFO pro roky 2022 až 2031 je k okamžité obnově určen majetek za
410 723 046 Kč, viz. kap. 1. Pro plánování financování této obnovy v následující letech byla tato částka
odborně odhadnuta na cca 1 295 000 000 Kč, a to v rámci porovnání reálných cen v roce 2021,
projekční přípravy (cca 5 %), rezervy (5 %) a zároveň každoročního zvyšování nákladů (5 %).
V rámci let 2022 až 2031 je tedy nutno najít pro tuto obnovu co nejvíce finančních prostředků.
Zásadní zdroje financování činností svazku jsou:







Nájemné tvořené platbu provozovatele (společnost VAS a.s.) za pronájem vodohospodářské
infrastruktury – výše nájemného je vždy jako jedna z položek kalkulace ceny vodného a
stočného
Úvěry
Příspěvky členů Svazku – výše je schvalována každoročně Valnou hromadou
Dotace – investičního a neinvestičního charakteru
Příjmy z dividend

3. Zásady financování
3.1

Obnova

Pro tento účel je obnova myšlena jako výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny
odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou
uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní
související technologie (viz.§2 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů).
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví může být obnova jak opravou, technickým zhodnocením
tak i investicí.
Obnova je financována převážně z nájemného (vybráno ve vodném a stočném), případně z bankovních
úvěrů, dotačních prostředků nebo příspěvků obcí – zde hovoříme o obnově stávajících vodovodů a
kanalizací a veškerých objektů na vodovodu a kanalizaci.

Pro obnovu je zpracován podrobný PFO, kde je přesně definován veškerý majetek a jeho důležité
parametry rozhodující o obnově tohoto majetku. Mezi tyto zásadní parametry patří rok vzniku majetku,
životnost materiálu, rok dožití, a procento opotřebení. Veškeré akce v rámci obnovy se budou
realizovat dle tohoto plánu a nebudou upřednostňovány v rámci obnovy jiné akce. Pro způsob
financování obnovy vodohospodářského majetku bylo určeno procento opotřebení a rok dožití jako
rozhodující parametry.
3.1.1





Obnova majetku s určeným procentem opotřebení vyšším než 90 % včetně a zároveň rokem
dožití do 10 let dle aktuálně platného PFO.
Investor:
Svazek
Zajištění projekční a inženýrské činnosti:
Svazek
Zajištění celkových investičních nákladů:
Svazek ve 100 %
3.1.2





3.2

Financování obnovy majetku Svazkem a s finanční spoluúčastí obce

Obnova majetku s určeným procentem opotřebení mezi 80 % včetně až 89 % včetně, dle
aktuálně platného PFO, kdy v případě nutnosti a vyvoláním potřeb jednotlivých obcí, lze tento
majetek přednostně zařadit do plánu akcí obnovy Svazku. Podmínkou však bude spoluúčast
obce vyčíslená ve výši obnovy silnic, chodníků a další infrastruktury na povrchu nutné k obnově
vodohospodářského majetku Svazku.
Investor:
Svazek
Zajištění projekční a inženýrské činnosti:
Svazek
Zajištění celkových investičních nákladů:
Svazek se spoluúčastí obce
3.1.3





Financování obnovy majetku Svazkem

Financování obnovy majetku obcí

Obnova majetku s procentem opotřebení nižším než 79 % včetně, lze do plánu obnovy Svazku
zařadit pouze za podmínky zajištění financování celé akce příslušnou obcí.
Investor:
Svazek
Zajištění projekční a inženýrské činnosti:
Svazek
Zajištění celkových investičních nákladů:
Obec ve 100 %
Intenzifikace

Pro tento účel je intenzifikací myšleno zvýšení kapacity, účinnosti a výkonnosti stávající
vodohospodářské infrastruktury. Jedná se především o zvýšení objemu vodojemů, zvýšení kapacity
ČOV, zvýšení dimenze potrubí, zvýšení kapacity čerpacích stanic apod.
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je intenzifikace technickým zhodnocením (investicí).
Jedná se o akce, kde se zasahuje do stávajícího majetku a tyto akce jsou vyvolány především rozvojem
obcí. Veškeré náklady na tyto akce budou financovány Svazkem, obcemi, popř. developery nebo
pomocí dotací.
Svazek bude ve všech případech intenzifikace působit jako investor a zajišťovat projekční a inženýrskou
činnost.

Zajištěním veškerých finančních prostředků jsou myšleny prostředky od zajištění projektové
dokumentace, vykoupení pozemků, správních poplatků až po samotnou realizaci stavby, včetně
technického dozoru stavby, autorského dozoru nebo koordinátora BOZP.
3.2.1





Akce zásadního významu jsou především stávající ČOV a budou financovány především
z dotačních titulů, po získání dotací budou zbývající náklady, a to jak uznatelné, tak i
neuznatelné, rozděleny polovinou mezi Svazek a polovinou mezi příslušné obce.
Investor:
Svazek
Zajištění projekční a inženýrské činnosti:
Svazek
Zajištění celkových investičních nákladů:
Dotace, 50 % zbývajících nákladů Svazek,
50 % zbývajících nákladů příslušné obce
(popřípadě spoluúčast developera)
3.2.2





3.3

Financování intenzifikace majetku Svazkem

Akce vyvolané potřebou zvýšení kapacity, dimenze potrubí, účinnosti a výkonnosti stávající
vodohospodářské infrastruktury, a to z důvodu například nové výstavby a rozvoje obcí. Akce
kde se zasahuje do stávajícího majetku dle PFO a procento opotřebení je vyšší než 80 % včetně,
budou financovány Svazkem a případně z dotačních titulů.
Investor:
Svazek
Zajištění projekční a inženýrské činnosti:
Svazek ve spolupráci s obcí (developerem)
Zajištění celkových investičních nákladů:
Svazek ve 100 % (popřípadě spoluúčast
developera nebo dotací)
3.2.3





Financování intenzifikace majetku zásadního významu

Financování intenzifikace majetku obcí

Akce vyvolané potřebou zvýšení kapacity, dimenze potrubí, účinnosti a výkonnosti stávající
vodohospodářské infrastruktury, a to z důvodu například nové výstavby a rozvoje obcí. Akce
kde se zasahuje do stávajícího majetku dle PFO a procento opotřebení je nižší než 79 % včetně,
budou financovány pouze obcemi, popř. developery.
Investor:
Svazek
Zajištění projekční a inženýrské činnosti:
Svazek ve spolupráci s obcí
Zajištění celkových investičních nákladů:
Obec ve 100 % (popřípadě spoluúčast
developera nebo dotací)

Rozvoj

Pro tento účel je rozvoj myšlen jako investice, a to i ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Jedná se o novou vodohospodářskou infrastrukturu, nové zdroje pitné vody, nové čerpací stanice,
dostavbu ke stávající infrastruktuře (prodloužení sítí) apod. Vše většinou vyvolané rozvojem obcí,
zajištění dostatečné kapacity vodních zdrojů apod.
3.3.1

Financování rozvoje majetku pro stávající zástavbu

Stavby nové vodohospodářské infrastruktury určené pro stávající zástavbu budou financovány
především z dotačních titulů, po získání dotací budou zbývající náklady, a to jak uznatelné, tak
i neuznatelné, rozděleny polovinou mezi Svazek a polovinou mezi příslušné obce.





Investor:
Zajištění projekční a inženýrské činnosti:
Zajištění celkových investičních nákladů:

3.3.2





Svazek
Svazek
Dotace, 50 % zbývajících nákladů Svazek,
50 % zbývajících nákladů příslušné obce
(popřípadě spoluúčast developera)

Financování rozvoje majetku pro novou výstavbu

Stavby nové vodohospodářské infrastruktury určené pro novou výstavbu v obcích na základě
požadavků obcí nebo developerů, budou financovány v plné výši jednotlivými obcemi,
popřípadě developery.
Investor:
Obec
Zajištění projekční a inženýrské činnosti:
Obec ve spolupráci Svazku
Zajištění celkových investičních nákladů:
Obec ve 100 % (popřípadě spoluúčast
developera)

V rámci činností Svazku či provozování vodohospodářské infrastruktury se může vyskytnout případ,
kdy nelze jednoznačně stavbu zařadit do jakékoliv kategorie, financování této akce je jak pro obec, či
obce nebo přímo pro Svazek nereálná a problematická. Takové případy se budou posuzovat
individuálně a na jejich financování se musí shodnout nejen předsednictvo, zástupci jednotlivých obcí,
ale i především Valná hromada.

4. Zásady tvorby plánu činností Svazku
Sestavování dlouhodobého plánu činností Svazku se bude řídit dle následujících priorit:
Priorita 1a - akce dle plánu obnovy s procentem opotřebovanosti vyšším než 90 % a zároveň rokem
dožití do 10 let, viz. kapitola 3.1.1.
 Přednost bude mít majetek vodovodu před kanalizací
 Přednost mají větší celky majetku než jednotlivé úseky (ulice)
 Při rekonstrukci vodovodu či kanalizace je nutno prověřit stav veškeré ostatní
vodohospodářské infrastruktury a v případě vyššího procenta opotřebovanosti než 80 % se
zařadí do plánu i zbytek infrastruktury.
Priorita 1b - akce dle plánu obnovy s procentem opotřebení nižším než 80 %, viz. kapitola 3.1.3.
Priorita 1c - akce intenzifikace bez účasti Svazku, viz. kapitola 3.2.3.
Priorita 1d - akce rozvoje bez účasti Svazku, viz. kapitola 3.3.2.
Priorita 2 - akce dle plánu obnovy s procentem opotřebení 80 % a vyšším, viz. kapitola 3.1.2.
Priorita 3 - akce intenzifikace majetku zásadního významu s účastí svazku, viz. kapitola 3.2.1.
Priorita 4 - akce intenzifikace s účastí Svazku, viz. kapitola 3.2.2.
Priorita 5 - akce rozvoje s účastí Svazku, viz. kapitola 3.3.1.

5. Obecné podmínky financování













Obec je členem Svazku.
Obec má splněné závazky vůči Svazku (členské příspěvky, splátky na zrealizované stavby
apod.).
Platí zásada, že majetek je nebo bude provozovaný VAS a.s.
Podmínkou zařazení akce do plánu činností a následné zahájení projekční přípravy je doložení
usnesení orgánu příslušné obce o zajištění vlastních zdrojů na financování akce rozvoje nebo
spolufinancování akce intenzifikace dle platných zásad v době realizace akce.
Podmínkou realizace akce je uzavření smluvního vztahu mezi příslušnou obcí či obcemi a
Svazkem (např. Smlouva o poskytnutí příspěvku, Smlouva o spolufinancování apod.), kde se na
základě zpracovaného položkového rozpočtu, který bude součástí projektové dokumentace,
přesně definuje částka, kterou bude hradit obec či obce a Svazek.
Na základě výběrového řízení musí být však částka upřesněna, a to dodatkem ke stávající
smlouvě.
Projektové dokumentace vodního díla (DUR, DSP, ZD, realizační dokumentace) jsou schválené
Svazkem a provozovatelem VAS a.s.
Svazek se finančně spolupodílí na odbočení z kanalizačního a vodovodního řadu, na
financování obnovy či výstavbě nových kanalizačních a vodovodních přípojek se již nepodílí.
Svazek financuje při jakékoliv své činnosti pouze nejnutnější rozsah obnovy silnic, chodníků a
další infrastruktury na povrchu nutné k obnově vodohospodářského majetku Svazku.
Podíl obce na vlastních zdrojích bude u staveb financovaných dle části 3 uhrazený Svazku v
letech výstavby.
Na vícepracích vzniklých po uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby se obec podílí dle
stejných pravidel, jako na nákladech vzniklých z původní smlouvy o dílo. Vícepráce vzniklé z
podnětu obce hradí obec ve 100 %.

Tyto zásady se nevztahují na akce jejichž realizace již započala a již byla podepsána smlouva o dílo na
realizaci předmětné akce, a to přede dnem účinnosti těchto zásad.
Tyto zásady jsou účinné od data jejích schválení Valnou hromadou svazku to jest ode dne 23.11.2021

