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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 

1. Identifikace zadavatele 

Český svaz včelařů, z.s., Okresní organizace Kladno 

Zastoupená  Jiřím Volkem, předsedou výboru 

tel. 778 478 159, e-mail: jiri.volek@centrum.cz  

Adresa: 

ČSV, z.s. , OO Kladno 

273 06 Třebichovice, č.p. 84   

IČ: 61894427,   organizace není plátcem DPH 

Kontaktní osoba: JUDr. Rostislav Ovčarik, tel. 731 194 038, e-mail: rostislav.ovcarik@atlas.cz  

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na dodavatele podlimitní veřejné zakázky: 

 
2. Předmět VZMR 

Název VZMR 

Realizace odborné části projektu „Kampaň prevence moru včelího plodu (MVP) a za 

demýtizaci této nebezpečné nákazy ve Středočeském kraji“ 

Předmětem zakázky je: 

2.1.  Zajištění sběru vzorků od včelařů ve Středočeském kraji, kteří se zapojí do projektu.  

 

Úkolem uchazeče bude vytvoření minimálně 1 sběrného místa pro sběr vzorků v každém okrese 

Středočeského kraje a zajistit sběr vzorků pro vyšetření včelstev na MVP od všech včelařů, kteří 

se zapojí do projektu. Sběr vzorků proběhne v období od 15. února do 15. března 2018. 

 

Odůvodnění: 

Zadavatel osloví všechny včelaře ve Středočeském kraji, jejichž stanoviště včelstev se nenacházejí 

v ohniscích či ochranných pásmech MVP, aby se zapojili do preventivního plošného vyšetření 

včelstev na MVP.  

 

2.2.  Vyšetření sebraných vzorků na přítomnost původce nebezpečné nákazy MVP Paenibacillus 

larvae.  

 

Uchazeč vyšetří všechny sebrané vzorky na přítomnost Peanibacilus larvae dle standardní 

metodiky ExM110 MVP – VyLa (BV). Vyšetření bude probíhat průběžně v návaznosti na sběr 

vzorku nejpozději do 30. 4. 2018. 

 

2.3. Vypracování souhrnného protokolu o vyšetření vzorků s negativním nálezem.  

Na základě provedených vyšetření sebraných vzorků vypracuje uchazeč souhrnný protokol o 

vyšetření všech vzorků s negativním nálezem. Protokol bude obsahovat identifikaci všech 

vyšetřených vzorků, včetně jména a čísla včelaře, čísla stanoviště, počtu včelstev a výsledek 
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vyšetření pro každý okres samostatně. Protokol v písemné a elektronické podobě předá zadavateli 

spolu se závěrečnou vyhodnocovací zprávou a vyúčtováním nejpozději do 15. května 2018.  

2.4. Vypracování individuálních protokolů o vyšetření vzorků s pozitivním nálezem.  

 

Na základě provedených vyšetření sebraných vzorků vypracuje uchazeč standardní protokoly o 

vyšetření vzorků s pozitivním nálezem. Originály těchto protokolů budou neprodleně odeslány 

postiženým včelařům, příslušné SVS a Zadavateli.  

 

2.5. Vypracování individuálních protokolů o vyšetření vzorků s negativním nálezem pro včelaře, 

kteří o něj projeví zájem.  

 

Na základě provedených vyšetření sebraných vzorků vypracuje uchazeč standardní protokoly o 

vyšetření vzorků s negativním nálezem pro včelaře, kteří o něj projeví zájem. Originály protokolů 

vyšetření budou odesílány spolu s fakturami na příplatek za vystavení individuálního protokolu 

přímo včelařům, kteří o to požádali, nejpozději do 30. 4. 2018 

 

Odůvodnění: 

Středočeští včelaři budou mít možnost využít kampaň ke standardnímu vyšetření ExM110 MVP 

VyLa (BV) pro vlastní účely. Za příplatek si budou moci objednat zaslání individuálního protokolu 

o vyšetření. Příplatek má pokrývat administrativní náklady na vystavení a zaslání individuálního 

protokolu. Příplatek bude fakturovat uchazeč přímo včelaři, který si objedná zaslání 

individuálního protokolu. Náklady samotného vyšetření jsou kryty z prostředků VZMR.  

 

2.6. Věcné a organizační zabezpečení zahajovací konference zástupců okresních a základních 

organizací ČSV.  

 

Uchazeč zajistí pro zadavatele  

a) Vhodné, vytápěné prostory k realizaci zahajovací konference s následujícími parametry: 

 místo konání ve Středočeském kraji 

 termín konání – sobota 27.1. 2018 nebo neděle 28. 1. 2018, v rozmezí 10 – 16 hod 

 snadná dostupnost místa hromadnou dopravou 

 dostatek parkovacích míst pro účastníky konference, kteří přijedou autem 

 sál v divadelním uspořádání pro 200 osob 

 projektor a plátno pro promítání prezentací 

 ozvučení sálu 

 lehké občerstvení formou samoobsluhy v hodnotě do 100 Kč na 1 účastníka konference 

(káva nebo čaj, 1 balený nealkoholický nápoj, 1 bageta, 1 ks sladkého pečiva) 

b) Po celou dobu konference přítomnost odborně způsobilého a kompetentního zástupce, který 

se zapojí do prezentace a diskuse k projektu Kampaň prevence moru včelího plodu a za 

demýtizaci této nebezpečné nákazy ve Středočeském kraji. 

 

Odůvodnění: 

Na konci ledna 2018 se uskuteční zahajovací konference zástupců okresních a základních 

organizací (max. 2 osoby za organizaci), jejíž součástí bude představení projektu a způsobu jeho 
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financování, metodiky odběru vzorků, organizace jejich sběru, způsobu prezentace výsledků, 

možnosti využití poradenství, postupů při pozitivním nálezu MVP a diskuse k otázkám 

souvisejícím se všemi částmi projektu. Předpokládaný počet účastníků konference je 150 – 200 

osob. Předpokládaná délka konference jsou  2 - 3 hodiny.  

 

2.7. Personální zajištění Poradny MVP.  

Úkolem uchazeče bude delegovat do Poradny MVP 1 specialistu, který bude zajišťovat níže 

uvedené funkce Poradny MVP pod bodem 2) a 3). Poradenství bude poskytováno telefonicky 

nebo prostřednictvím webových stránek projektu, asistence pak bude poskytována jak na dálku 

(písemně, telefonicky), tak i na místě, tzn. schůzky s postiženými včelaři a osobní účast u 

klinického vyšetření.  

Odůvodnění: 

V rámci projektu bude v období leden – červen 2018 fungovat Poradna MVP. Poradna bude plnit 

následující funkce: 

1) poskytovat včelařům, základním a okresním organizacím ČSV ve Středočeském kraji 

informace organizačního charakteru ke kampani  

2) poskytovat včelařům ve Středočeském kraji odborné informace k problematice MVP 

3) poskytovat včelařům, kteří se zapojí do kampaně asistenci a odbornou pomoc v případě, že u 

včelaře bude pozitivní nález. 

 

Uchazeč může, ale nemusí předložit konkrétní nabídku na všechny body zakázky. Nepředloží-li 

uchazeč konkrétní nabídku k některému bodu zakázky, tento bod bude hodnocen nulovým skóre. 

Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky nad rámec stanovený touto zadávací dokumentací. 

Zadavatel umožňuje dílčí plnění prostřednictvím subdodavatelů. Subdodavatel(é) musí být v nabídce 

specifikován(i), uchazeč ručí za provedení a kvalitu dílčích plnění realizovaných subdodavatelem(i). 

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Celková předpokládaná hodnota zakázky je 740.000,- Kč s DPH, pokud uchazeč předloží nabídky na 

všechny dílčí části zakázky. Nepředloží-li uchazeč nabídky na všechny dílčí části zakázky, jsou limity 

pro jednotlivé části zakázky stanoveny následovně: 

ad 2.1.   80.000,- Kč včetně DPH  

ad  2.2. – 2.5. 600.000,- Kč včetně DPH. Příplatky za individuální protokoly dle bodu 2.5. se 

do celkového limitu nezapočítávají. 

ad 2.6.  30.000,- Kč včetně DPH, přičemž do tohoto limitu se nezapočítávají příslušné 

cestovní náhrady 

ad 2.7.  15.000,- Kč včetně DPH, přičemž do tohoto limitu se nezapočítávají příslušné 

cestovní náhrady 
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Nabídkové limity pro kompletní zakázku nebo pro dílčí části zakázky v případě neúplného plnění 

zakázky jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, které nelze překročit. 

 

4. Lhůta a místo a způsob pro předkládání nabídky 

Datum a čas pro předložení nabídek: pondělí 15. ledna 2018, 10:00 hodin 

Místo pro předložení nabídek:  Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. 

273 41 Brandýsek - Olšany 220 

Obálky se budou otevírat na témže místě v 10:10. Otevírání se mohou zúčastnit zástupci uchazečů 

v max. počtu 2 osob za 1 uchazeče. 

Nabídku lze zaslat doporučenou zásilkou nebo kurýrní službou v zalepené obálce, s vyznačením 

NEOTVÍRAT – VZMR „Kampaň – MVP“ tak, aby byla prokazatelně v místě doručení do konce lhůty pro 

podání nabídky.  

Uchazeč předloží nabídku v listinné podobě v zalepené obálce s nápisem NEOTEVÍRAT a zároveň 

v kopii na datovém nosiči ve formátech PDF a/nebo JPEG. Nabídka bude obsahovat: 

 Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče  

 Strukturovanou nabídku plnění v souladu s předmětem plnění VZMR 

 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů  

 

 

5. Místo plnění zakázky 

Místem plnění zakázky je Středočeský kraj. Vyšetření vzorků na přítomnost spor MVP lze realizovat 

v laboratoři, která se nachází mimo území Středočeského kraje. Vzorky na vyšetření se však budou 

předávat v zajištěných sběrných místech na území Středočeského kraje. 

 

6. Podmínky vydávání zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci si uchazeč může vyzvednout v tištěné podobě na adrese Naučné středisko 

ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. 273 41 Brandýsek - Olšany 220 v období od  21. 12. 2017 

do 8. 1. 2018 po předchozí telefonické domluvě na čísle: 607 190 631 – paní Belušová. 

Zadávací dokumentace je zveřejněna na webových stránkách ZO ČSV Kladno www.vcelarikladno.cz . 

S dotazy, týkajícími se VZMR se lze obracet výhradně písemnou formou na hlavního koordinátora 

projektu Kampaň prevence moru včelího plodu a za demýtizaci této nebezpečné nákazy ve 

Středočeském kraji JUDr. Rostislava Ovčarika, e-mail: rostislav.ovcarik@atlas.cz . 

 

  

http://www.vcelarikladno.cz/
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7. Termín zahájení plnění 

Kampaň je načasována s ohledem na každoroční sběr zimních vzorků měli pro rozbor na varroázu, na 

nějž by měla plynule navázat. Současně by měla předcházet jarní rozvoj včelstev tak, aby se odhalená 

ohniska MVP podchytila v co nejranějším stádiu a v maximální možné míře se tak předešlo šíření 

nákazy vykrádáním zesláblých a padlých včelstev včelstvy z okolí ohniska nákazy. Plnění proto začne 

ihned po podpisu smlouvy, nejpozději však 15. února 2018. 

 

8. Prokázání kvalifikačních předpokladů  

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat 

zadavatele o změně kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti na VZMR. 

8.1. Základní kvalifikační předpoklady 

Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 

pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

Čestné prohlášení uchazeče, že není veden v registru osob se zákazem účasti na VZ. 

8.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, který ke dni podání nabídky nesmí být 

starší 90 kalendářních dnů a doklad o oprávnění k činnosti podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. doklad prokazující akreditaci k vyšetřování 

biologických vzorků apod.). 

V případě vítězné nabídky budou tyto dokumenty požadovány v originále nebo úředně ověřené kopii. 

8.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením 

čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit zakázku (její dílčí část) z vlastních 

prostředků v minimálním nákladu 740 000,- Kč, až do odsouhlasení výstupů a předložení závěrečné 

zprávy.   

8.4. Technické kvalifikační předpoklady 

8.4.1   Reference 

Uchazeč předloží seznam nejméně 2 významných služeb (zakázek, vlastních projektů) realizovaných 

uchazečem za poslední 3 roky, a to takových, které souvisejí s předmětem VZMR, tzn. souvisejících s 

rozborem včelařských biologických vzorků s celkovým rozpočtem min. 500 tis. Kč vč. DPH vztaženo 

k jedné akci.  
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Seznam bude obsahovat níže uvedené údaje: 

 názvy/jména zadavatelů (objednatelů) 

 názvy zakázek, projektů 

 rozsah jednotlivých projektů ve finančním vyjádření v Kč vč. DPH 

 doba realizace jednotlivých zakázek 

Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného 

prohlášení uchazeče podepsaného oprávněnou osobou, případně statutárním orgánem schválenou 

výroční zprávou za relevantní období. 

8.4.2 Realizační tým 

Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů realizačního 

týmu, ve kterém uvede členy realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění VZMR po celou 

dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu 

k uchazeči a to ve formě čestného prohlášení. 

Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení 

vedoucího týmu – který bude odpovědný zejména za řádné plnění VZMR a za komunikaci se 

zadavatelem. 

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvedeným 

způsobem prokázal, že členové realizačního týmu splňují následující požadavky: 

Každý člen týmu musí mít minimálně ukončené úplné střední odborné vzdělání se specializací v oboru 

veterinární péče nebo včelařství. 

Alespoň 2 členové týmu musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární péče a praxi v 

přednáškové činnosti v oblasti včelařství. 

Vedoucí týmu se podílel na realizaci nejméně 2 zakázek s obdobným charakterem plnění v pozici 

projektového manažera, koordinátora nebo realizátora. 

Přílohu tohoto seznamu bude tvořit: 

Prostá kopie dokladů prokazujících dosažené vzdělání členů týmu (vysvědčení, osvědčení, diplom, 

živnostenské oprávnění, smlouva, pracovní náplň pracovníka, výroční zpráva apod.).  

9. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

9.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč zpracuje nabídku ve struktuře v souladu se zadávací dokumentací.  

Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. V celkové nabídkové ceně budou obsaženy veškeré 

náklady dodavatele potřebné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu zakázky a to včetně všech 

souvisejících rizik a vlivů.  

Zadavatel nebude poskytovat zálohy, platby budou realizovány po ukončení jednotlivých věcných či 

časových etap realizace zakázky. 
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9.2. Požadavky zadavatele k obsahovému členění nabídky  

9.2.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace 

Nabídku spolu s doklady k prokázání splnění kvalifikace je žadatel povinen podat písemně (nabídka 

musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem žadatele) v jedné řádně označené a v 

uzavřené obálce s nápisem „Neotvírat“.   

Nabídka musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho svazku. 

Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem 

žadatele. 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce a 

musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zadavatelem. Veškeré doklady, čestná prohlášení a 

smlouva o dílo, u nichž je vyžadován podpis žadatele, musí být podepsány statutárním orgánem 

žadatele (osobou oprávněnou jednat jménem za žadatele); v případě podpisu jinou osobou musí být 

její zmocnění doloženo v nabídce, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii.  

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad 

nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  

Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Vkládá-li 

žadatel do svazku jako jeho součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány 

vlastní číselnou řadou, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. 

9.2.2 Požadavky na jednotné uspořádání nabídky  

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání 

splnění kvalifikace žadatele: 

 identifikační údaje o žadateli (včetně kontaktní osoby, kontaktní adresy a e-mailové adresy), 

 obsah svazku, počet stran 

 doklady o splnění kvalifikačních předpokladů 

 podrobný popis zakázky v min. rozsahu zadávací dokumentace,  

 nabídka v členění dle bodu 2 
 

 

10. Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny s ohledem zachování zásad účelovosti, efektivnosti a hospodárnosti 
vynakládaných peněžních prostředků podle základního hodnotícího kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky následovně: 
 
10.1. Nabídka dílčího plnění dle bodu 2.1. se bude hodnotit podle počtu zřízených sběrných 

míst v rámci stanoveného limitu 80.000,- Kč s DPH. Přitom v každém okrese 
Středočeského kraje musí být zřízeno minimálně jedno sběrné místo, tzn. minimální počet 
sběrných míst je shodný s počtem okresů Středočeského kraje. Za nabídku plnění v tomto 
bodu 2.1. lze získat max. 10 bodů, váha kritéria je 10%. Uchazeč, který předloží nabídku 
s nejvyšším počtem zřízených stanovišť, získá 10 bodů. Počet bodů každého dalšího 
uchazeče, který předloží nabídku dle bodu 2.1. se bude počítat podle vzorce 10 x (nabídka 
hodnoceného uchazeče / nejlepší nabídka). Uchazeč, který nepředloží nabídku dle bodu 
2.1. nedostane žádný bod. 
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10.2. Nabídka dílčího plnění dle bodů 2.2. - 2.4. a plnění dle bodu 2.5. v rozsahu základního 
vyšetření bez vystavení samostatného protokolu se bude hodnotit podle počtu 
vyšetřených vzorků v rámci stanoveného limitu 600.000,- Kč s DPH. Nabídnutý počet 
vzorků přitom musí být min. 2000 vyšetřených vzorků. Horní limit pro počet vzorků je dán 
počtem stanovišť včelstev, která se mohou reálně zapojit do vyšetření, který je odhadován 
na 5000 stanovišť = vzorků. Na nabídky překračující tento limit nebude brán zřetel, tzn. 
nejvyšší možná nabídka je 5000 vyšetřených vzorků. Za nabídku plnění v tomto bodu lze 
získat max. 40 bodů, váha kritéria je 40%. Uchazeč, který předloží nabídku s nejvyšším 
počtem sebraných vzorků, získá 40 bodů. Počet bodů každého dalšího uchazeče se bude 
počítat podle vzorce 40 x (nabídka hodnoceného uchazeče / nejlepší nabídka). 

10.3. Nabídka dílčího plnění bodu 2.5. v rozsahu „cena příplatku za vystavení samostatného 
protokolu“ se bude hodnotit podle kritéria nejnižší nabídková cena. Nabídnutá cena 
přitom nesmí překročit 100,- Kč s DPH. Za nabídku plnění v tomto bodu lze získat max. 10 
bodů, váha kritéria je 10%. Uchazeč, který předloží nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 
získá 10 bodů. Počet bodů každého dalšího uchazeče se bude počítat podle vzorce 10 x 
(nejlepší nabídka / nabídka hodnoceného uchazeče). 

10.4. Nabídka dílčího plnění bodu 2.6. se bude hodnotit podle kritéria nejnižší nabídková cena. 
Nabídnutá cena přitom nesmí překročit 30.000,- Kč s DPH. Za nabídku plnění v tomto 
bodu lze získat max. 10 bodů, váha kritéria je 10%. Uchazeč, který předloží nabídku 
s nejnižší nabídkovou cenou, získá 10 bodů. Počet bodů každého dalšího uchazeče, který 
předloží nabídku dle bodu 2.6. se bude počítat podle vzorce 10 x (nejlepší nabídka / 
nabídka hodnoceného uchazeče). Uchazeč, který nepředloží nabídku dle bodu 2.6. 
nedostane žádný bod. 

10.5. Nabídka dílčího plnění bodu 2.7. se bude hodnotit podle kritéria nejnižší nabídková cena 
hodinové sazby za práci specialisty. Za nabídku plnění v tomto bodu lze získat max. 30 
bodů, váha kritéria je 30%. Uchazeč, který předloží nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, 
získá 30 bodů. Počet bodů každého dalšího uchazeče se bude počítat podle vzorce 30 x 
(nejlepší nabídka / nabídka hodnoceného uchazeče).  

Nejlepší nabídkou bude nabídka, která dosáhne nejvyššího součtu bodů ze všech dílčích plnění. 

 

11. Vyhodnocení a výběr nabídky 

Vyhodnocení a výběr nabídky bude proveden hodnotitelskou komisí dne 15. ledna 2018, v 
sídle na korespondenční adrese zadavatele, od 13.00 hod. Uchazeči o zakázku budou o 
výsledku VZMR informováni doporučeným dopisem. Smlouva s vítězným uchazečem bude 
uzavřena do 7 dnů od vyhlášení výsledků.  
 

12. Návrh smlouvy 

Zadavatel předloží po vyhodnocení všech přijatých nabídek vítěznému uchazeči návrh smlouvy o dílo 

na realizaci zakázky v rozsahu nabídky vítězného uchazeče.  

V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s 

uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 
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13. Ostatní podmínky 

Uchazeč je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 

hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky (tj. originálního vyhotovení 

smlouvy včetně jejích dodatků, originálů účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 

předmětu této smlouvy), a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci. 

Zadavatel si vyhrazuje právo 

 zrušit VZMR  

 podané nabídky nevracet 

 nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v této soutěži. 

 

 

V Kladně, 22.12.2017                                             JUDr.  Rostislav Ovčarik – koordinátor projektu 

 

Na vědomí:  

Jiří Volek – předseda OO ČSV Kladno 
Dana Belušová – manažerka projektu 


