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Základní údaje o zařízení  

Provozovna 

Název  

Adresa 

Ulice 
 Číslo 

popisné 
 

Obec  PSČ  

Kontakty 

Telefon  

Fax  

Web  

E-mail  

Kontaktní osoba 

Jméno  

Funkce   

Geografické umístění 

GPS  
Doplňte ve tvaru: Loc: 49°40'35.59"N,18°40'19.13"E. Údaj zjistíte např. na mapy.cz. 

 

Provozovatel 

Název  

IČ  

Odpovědná osoba 

Jméno   

Funkce   

Sídlo 

Ulice 
 Číslo 

popisné 
 

Obec  PSČ  

Kontakty 

Telefon  

Fax  

E-mail  

Web  
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Charakteristika zařízení 

Popis zařízení 

Typ zařízení 

 

  hotel  

  hotel garni (hotel s omezeným 
rozsahem stravování - pouze se 
snídaní) 

  penzion   

  lázně/spa  

  turistická chata 

  ubytování v soukromí  

  jiné (doplňte): ................................. 

  restaurace 

  rychlé občerstvení, bistro  

  pohostinství, hostinec  

  motorest  

  samoobslužná restaurace (jídelna, 
bufet) 

  pizzerie  

  vinárna, bar, pivnice 

  kavárna, cukrárna 

  jiné (doplňte): .................................... 

Poskytované 
služby 

 stravovací  

 ubytovací  

Stručný popis  Doplňte stručnou charakteristiku zařízení. Zmínit můžete také turistické atraktivity, které se 
v okolí zařízení nacházejí. 

 

 

 

 

Kapacita Ubytování (počet pokojů celkem/počet lůžek): ................... 

� z toho počet bezbariérových pokojů: ............................. 

� počet lůžek v bezbariérových pokojích: ......................... 

Restaurace (gastronomických středisek):............................ 

Charakteristika 
bezbariérových 
pokojů/lůžek 

Zde můžete uvést bližší popis bezbariérových pokojů (např. kdy byly zprovozněny či 
rekonstruovány, jak jsou vybaveny, komu jsou uzpůsobeny, případně parametry nad rámec 
kritéria B.5.2). V případě, že jde o zařízení s více než jedním bezbariérovým pokojem, 
uveďte zde informace o bezbariérovosti dalších, nehodnocených pokojů, tj. zda a jak se liší 
od pokoje hodnoceného v rámci kritéria B.5.2. 

 

 

 

 

 

 

Počet poschodí Uveďte počet poschodí (bez přízemí).  

Provozní doba  V případě sezónního zařízení uveďte dobu provozu. 

Cenová politika  slevy pro osoby se zdravotním postižením  

 slevy pro rodiny s malými dětmi  

 slevy pro seniory  
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Dosažený standard kvality 

Certifikace 
dle určitého 
standardu 

 ano  

 ne 

Standard  Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR 

 Standardy ubytování pro venkovskou turistiku a agroturistiku 

 Doporučený standard ubytovacích služeb v turistických ubytovnách 

 Klasifikace ubytovacích zařízení kategorie kemp 

 Jiný standard nebo udělené certifikáty kvality (doplňte): ...................................... 

Dosažená 
úroveň/třída  

Bylo-li zařízení klasifikováno dle některého z výše uvedených standardů, zaškrtněte třídu 
(počet hvězdiček), do které bylo zařazeno.   

*          * *          * * *           * * * *            * * * * * 

 

Dopravní dostupnost 

Auto Doplňte popis cesty autem od významných center/uzlů. 

 

 

 

 

 

 

Veřejná 
doprava  

Doplňte informace o nejbližší vlakové a autobusové zastávce. Je-li možno pro přepravu  
z vlakové/autobusové zastávky k objektu využít prostředky MHD, doplňte název/číslo 
navazující linky vč. informace, zda jsou na ní nasazovány nízkopodlažní dopravní prostředky.  

� název nejbližší vlakové zastávky a vzdálenost v km:  

.......................................................................................................................... 

� název nejbližší autobusové zastávky a vzdálenost v km:  

......................................................................................................................... 

� navazující MHD (linka):  

.........................................................................................................................  

Kolo Uveďte cyklostezky v blízkosti zařízení (jejich název nebo číslo). Cyklostezkou se rozumí 
stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace pro cyklisty. 

 

 

 

 

Dopravní 
služby 

Zajišťuje zařízení přepravu osob vlastními dopravními prostředky, případně kyvadlovou 
dopravu? Pokud ano, uveďte bližší informace.  
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Příslušenství a služby1  

 Parkoviště   Sociální zařízení   
na pokoji  

 Konferenční 
místnost(i) 

 Venkovní bazén 

 Garáž(e) pro hosty  TV na pokoji  Prostor(y) pro 
pracovní jednání 
(salónky) 

 Jacuzzi (vířivka) 

 Recepce/úsek příjmů 
hostů 

 Telefon na pokoji  Venkovní posezení 
(zahrádky, terasy) 

 Sauna 

 Platba kartou  Kuchyňka pro 
vlastní přípravu 
jídel 

 Místo pro grilování s 
posezením 

 Fitness/vnitřní 
prostor pro sportovní 
vyžití hostů 

 Směnárna  Klimatizace na 
pokoji 

  Úschovna 
kol/lyží/kočárků 

 Tenisové kurty/ 
hřiště 

 Online (elektronická) 
rezervace  

 

 Klimatizace ve 
veřejných 
prostorách  

 Půjčování 
sportovních potřeb a 
sportovního 
vybavení  

 Animační programy  

 Wifi v celém zařízení 
zdarma  

 Donášková služba 
(jídel  
a nápojů) 

 Wellness (prostor 
pro relaxaci) 

 Jiné (doplňte): 

 Internetové 
pracoviště přístupné 
hostům 

 Doplňkový  
prodej, suvenýry 

 Vnitřní bazén 

 
 

Doplňující informace   

Zde můžete uvést doplňující informace k přístupnosti zařízení, jeho příslušenství a služeb, které nejsou 
hodnoceny v části „Bezbariérovost zařízení“, např. přístupnost konferenčních prostor, zařízení pro volnočasové 
aktivity (bazén, wellness, ...), služby pro osoby  se zdravotním postižením (pohybovým, zrakovým, sluchovým, 
případně jiným), seniory nebo rodiny s dětmi (jiné služby než v kritériu C3). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zaškrtněte veškerá zařízení a služby, které jsou v hodnoceném objektu hostům k dispozici, případně doplňte 

další.  
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Bezbariérovost zařízení 

A. PŘÍSTUP K OBJEKTU A PARKOVÁNÍ  

A.1 Parkování         

A.1.1 Možnost parkování u objektu   

a) U objektu je možné parkovat.    Ano    Ne 

b) Parkoviště má požadovanou kapacitu2, tj.: 

� ubytovací zařízení - 80 % počtu pokojů 

� restaurační zařízení - 25 % kapacity zařízení 

Příklad 1: zařízení nabízí 7 pokojů a má restaurační kapacitu pro 40 osob. Požadavek na 
parkování je 10 stání (25 % ze 40). 

Příklad 2: zařízení nabízí 15 pokojů a má stejnou restaurační kapacitu tj. 40 osob. Požadavek 
na parkování je 12 stání (80 % z 15). 

 Ano    Ne 

c) Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m.   Ano    Ne 

d) Parkoviště se nachází na rovném terénu.   Ano    Ne 

e) Parkoviště je v celoročním provozu.   Ano    Ne 

f) V zimní sezóně je z parkoviště odklízen sníh a povrch je ošetřen přípravky proti 
neklouzavosti.  

 Ano    Ne 

A.1.2 Vyhrazená parkovací místa  

Hodnotí se plocha pro parkování vozidel přepravujících osobu se zdravotním postižením (držitele průkazu ZTP 
nebo ZTP/P). 

a) U objektu jsou vyhrazená parkovací místa.  Ano    Ne 

b) Vyhrazené parkovací místo je zde min. jedno (u zařízení s kapacitou nad  
40 osob3 už min. dvě).  

 Ano    Ne 

c) Nachází se v těsné návaznosti na bezbariérový vstup do objektu nebo na 
přístupový chodník.  

 Ano    Ne 

d) Nachází se na rovném terénu, tj. sklon v podélném a příčném směru není víc jak  
2 % (20 mm na metr). 

 Ano    Ne 

e) Je označeno svislou dopravní značkou.  Ano    Ne 

f) Je označeno vodorovnou dopravní značkou.   Ano    Ne 

g) Má dostatečné rozměrové parametry umožňující manipulaci osoby na vozíku 
(kolmé místo 3 500 /šířka/ x 5 000 mm). 

 Ano    Ne 

h) Je zastřešené.   Ano    Ne 

i) V zimě je udržované (sníh je odklizen, povrch je ošetřen přípravky proti 
neklouzavosti). 

 Ano    Ne 

 

  

                                                 
2
 Požadavek na počet parkovacích míst uvádí ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, např. pro hotel 1 

stání na 2-3 lůžka, pro restauraci průměrně na 6 m
2
 plochy pro hosty 1 stání. 

3
 Posuzuje se kapacita ubytovací nebo stravovací části (větší hodnota).  
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A.1.3 Povrch parkoviště 

Hodnotí se povrch vyhrazených parkovacích míst a té části parkoviště, po níž vede přístupová cesta  
k objektu.  

a) Povrch vyhrazených parkovacích míst je zpevněný. Zpevněným povrchem se 
rozumí srovnaný povrch, na němž je položený asfalt, beton, dlažba nebo 
zhutněný materiál. 

 Ano    Ne 

b) Na povrchu vyhrazených parkovacích míst nejsou závažné výtluky ani jiné  
defekty, které by bránily sjízdnosti vozíku nebo chůzi osoby nevidomé. 

 Ano    Ne 

c) Stejný povrch (tj. zpevněný a bez defektů) je také na ostatní ploše parkoviště, 
pokud je po ní vedena přístupová trasa k objektu. 

 Ano    Ne 

A.1.4 Osvětlení parkoviště 

Hodnotí se osvětlení především vyhrazených parkovacích míst a té části parkoviště, po níž vede přístupová 
trasa k objektu. 

a) Parkoviště je osvětleno.   Ano    Ne 

b) Osvětlena je celá plocha parkoviště.   Ano    Ne 

c) Osvětlení je celoročně funkční.  Ano    Ne 

d) Osvětlení funguje již za šera.  Ano    Ne 

 

A.2 Přístupový chodník   

A.2.1 Povrch chodníku   

Hodnotí se povrch přístupu k objektu (tj. úseku od parkoviště ke vstupu do objektu), zdali vyhovuje zejména 
osobám s tělesným postižením. V případě, že parkoviště navazuje na budovu bez chodníku, posuzuje se 
plocha parkoviště kolem vchodu. 

a) Chodník má zpevněný povrch.   Ano    Ne 

b) Nemá závažné výtluky ani jiné defekty, které by bránily sjízdnosti vozíku nebo 
chůzi osoby nevidomé. 

 Ano    Ne 

c) Maximální výškový rozdíl v chodníku je do 20 mm, výškový rozdíl jednoho 
materiálu (např. žulové kostky) je do 5 mm.  

 

 Ano    Ne 

d) Povrch je drsný, nejlépe bez mříží a roštů. Jsou-li použity mříže a rošty, je  
velikost mezery mezi otvory ve směru chůze max. 15 mm.  

 Ano    Ne 

e) V zimě je chodník udržován (sníh je odklizen a povrch je ošetřen 
protiskluzovým materiálem).  

 Ano    Ne 

A.2.2 Šířka chodníku   

a) Šířka chodníku je min. 1200 mm /4, v místě dočasného zúžení (např. sloup 
veřejného osvětlení v chodníku, dopravní značka apod.) musí být zajištěna min. 
šířka 900 mm. 

 Ano    Ne 

A.2.3 Sklon chodníku 

Hodnotí se, zda není přístupová cesta k objektu nebezpečně nakloněna, což by způsobovalo problém 
osobám pohybujícím se na vozíku.  

a) Příčný sklon (kolmo k chůzi) je maximálně 2 % (tj. 20 mm na 1 m).  Ano    Ne 

                                                 
4
 Z pohledu legislativního předpisu je minimální šířka chodníku 1500 mm. 
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b) Podélný sklon (ve směru chůze) je maximálně 8,33 % (tj. 83 mm na 1 m).  Ano    Ne 

A.2.4 Vodící linie  

Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při pohybu 
v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné předměty. Za vyhovující 
je považována jak přirozená, tak umělá vodící linie.   

a) Chodník má vyhovující vodící linii, tj. vodící linie ve formě obrubníku vyššího 
než 60 mm, stěny objektu, podezdívky plotu, zábradlí se zarážkou pro bílou hůl, 
reliéfní dlažby apod. Vodící linií není obrubník chodníku směrem do vozovky. 
Vodící linie není přerušená na více jak 8000 mm.   

 Ano    Ne 

A.2.5 Osvětlení chodníku    

a) Chodník je osvětlen.   Ano    Ne 

b) Osvětlena je celá plocha chodníku.   Ano    Ne 

c) Osvětlení je celoročně funkční.   Ano    Ne 

d) Osvětlení funguje již za šera.  Ano    Ne 

 

A.3 Vstup do objektu  

A.3.1 Shodný vstup pro všechny hosty 

a) Do objektu je shodný vstup pro všechny hosty, tzn. není vymezen zvláštní 
vchod pro osoby na vozíku, např. zezadu objektu. 

 Ano    Ne 

A.3.2 Manipulační plocha před vstupem 

a) Před vstupem do objektu je plocha nejméně 1500 x 1500 mm v případě 
otevírání dveří do objektu. Pokud se dveře otevírají ven, má tato plocha délku ve 
směru přístupu nejméně 2000 mm a šířku nejméně 1500 mm.  

 Ano    Ne 

b) Manipulační plocha je rovná.  Ano    Ne 

A.3.3 Kontrastní vstup oproti okolí  

a) Vchodové dveře jsou barevně kontrastní oproti barvě budovy nebo portál dveří 
oproti barvě fasády budovy.  

 Ano    Ne 

b) Kontrastní značení prosklených dveří je ve výšce 1400 - 1600 mm /5.  Ano    Ne 

A.3.4 Vstupní dveře  

a) Vstupní dveře jsou široké nejméně 900 mm při plně otevřených dveřích. Prah 
je max. 20 mm. V případě turniketových dveří (otáčivých) je přístup zajištěn 
dalšími běžně otevíravými dveřmi.  

 Ano    Ne 

b) Turniketové dveře jsou vybaveny ovládacím zařízením pro bezpečný pohyb 
osob na vozíku.   

 Ano    Ne 

c) Na vstupních dveřích jsou madla a to min. na straně tlačené, tj. na opačné 
straně, než jsou dveřní závěsy.  

 Ano    Ne 

d) Madla jsou ve výšce 800 - 900 mm nad podlahou.  Ano    Ne 

 

 

 

                                                 
5
 Vyhláška 398/2009 Sb. nově definuje také umístění ve výšce 800 – 1000 mm, což je výška očí sedícího člověka, 

např. na invalidním vozíku. 
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A.3.5 Signální zařízení/interkom/nonstop recepce 

a) V objektu je nonstop recepce.   Ano    Ne 

b) U vstupu je zvonek nebo telefonní číslo pro přivolání personálu.   Ano    Ne 

c) Zvonek je v dosažitelné výšce do 1200 mm nad podlahou.  Ano    Ne 

d) Zvonek (elektronický vrátný) je vybaven optickou signalizací.   Ano    Ne 

A.3.6 Osvětlení vstupu  

a) Vstup do objektu je osvětlen.   Ano    Ne 

b) Osvětlení funguje již za šera.  Ano    Ne 

A.3.7 Zádveří vstupu  

a) Velikost zádveří je minimálně 1200 mm + šířka dveřních křídel, které se do 
prostoru zádveří otevírají.  

 Ano    Ne 

b) Zádveří je vhodně osvětleno, aby nedocházelo k nadměrnému oslnění osob 
slabozrakých. 

 Ano    Ne 

 

A.4 Bezbariérový vstup  

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že vstup do objektu je na úrovni okolí.  Ano    Ne 

A.4.1 Bezbariérový vstup    

a) Vstup do objektu je bezbariérový, tj. v úrovni přístupového chodníku s max. 
výškovým rozdílem 20 mm mezi venkovní a vnitřní částí.   

 Ano    Ne 

 

A.5 Bezbariérová rampa  

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro překonání výškového rozdílu mezi 
okolím a vstupem do objektu je možné použít nájezdovou rampu.   

Uveďte, jaký typ rampy je k dispozici:   stálá (fixní)      mobilní (přemístitelná) 

 Ano    Ne 

A.5.1 Šířka rampy a vodící linie 

a) Rampa je široká min. 1200 mm /6.  Ano    Ne 

b) Rampa je opatřena zábranou proti náhodnému sjetí do strany výšky  
100 - 250 mm, která zároveň slouží jako vodící linie pro osoby nevidomé. 

 Ano    Ne 

A.5.2 Povrch rampy   

a) Povrch rampy je zdrsněný proti uklouznutí. Vhodné jsou rošty, které vytvářejí 
téměř bezúdržbovou celoročně funkční rampu, odolnou proti vodě, sněhu, 
znečištění a vhodnou proti případnému uklouznutí. Tyto rošty musí mít velikost 
mezery ve směru chůze  max. 15 mm. 

 Ano    Ne 

A.5.3 Sklon rampy   

a) Maximální sklon je 8,33 % /7 (tj. 83 mm na 1 m) s maximální délkou rampy  
9 000 mm. Jestliže je rampa do 3 000 mm, sklon může být do 12,5 % (tj. 125 mm 
na 1 m). Bezbariérová rampa delší než 9000 mm je přerušena vodorovnou 
podestou velikosti nejméně 1500 x 1500 mm.  

 Ano    Ne 

                                                 
6
 U novostavby podle současné legislativy je minimální šířka rampy 1500 mm. 

7 U novostavby podle současné legislativy je maximální sklon rampy 6,25 % (tj. 62,5 mm na 1m). 
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A.5.4 Madla   

a) Madlo pro případnou dopomoc při samostatném pohybu osob je na obou 
stranách rampy.   

 Ano    Ne 

b) Madlo je ve výšce 900 mm.  Ano    Ne 

c) Madlo přesahuje nejméně 150 mm začátek a konec rampy.  Ano    Ne 

  

A.6 Zdvihací plošina  

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro překonání výškového rozdílu mezi 
okolím a vstupem do objektu je možné použít zdvihací plošinu.   

 Ano    Ne 

Uveďte, jaký typ zvedací plošiny je k dispozici:   svislá    šikmá (schodišťový výtah) 

A.6.1 Velikost plošiny   

a) Svislá plošina má minimální velikost 1100 mm x 1400 mm./ Šikmá plošina 
(schodišťový výtah) má maximální velikost 1250 mm x 900 mm. Větší plošina 
v prostoru schodiště není žádoucí. 

 Ano    Ne 

b) Vstup a výstup z plošiny je šířky nejméně 800 mm.   Ano    Ne 

A.6.2 Manipulační plocha   

a) Při nástupu a výstupu ze svislé plošiny je volná manipulační plocha  
1500 mm x 1500 mm. U šikmé plošiny (schodišťového výtahu) je minimální 
manipulační plocha 1200 mm x 1500 mm u nájezdu s otočením nebo  
800 mm x 1200 mm s přímým nájezdem na plošinu. 

 Ano    Ne 

A.6.3 Zastřešení  

a) Pro ochranu před nepřízni počasí je plošina zastřešena.   Ano    Ne 

A.6.4 Obslužnost   

a) Plošina je uživatelům volně přístupná, bez nutnosti zprovoznění personálem.  Ano    Ne 

A.6.5 Funkčnost  

a) Plošina je v provozu a je možno ji použít.   Ano    Ne 

 

A.7 Výtah  

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro překonání výškového rozdílu mezi 
okolím a vstupem do objektu je možné použít výtah.   

 Ano    Ne 

A.7.1 Plocha před výtahem   

a) Volná manipulační plocha před výtahem má rozměry alespoň 1500 x 1500 mm.   Ano    Ne 

b) Manipulační plocha před výtahem je rovná.  Ano    Ne 

A.7.2 Dveře výtahu   

a) Dveře výtahu se otevírají a zavírají automaticky, zejména s ohledem na 
obtížnou manipulaci osob na vozíku s dveřmi výtahu. 

 Ano    Ne 

b) Dveře jsou chráněny před zavřením fotobuňkou.  Ano    Ne 

c) Šířka vstupu do výtahu je nejméně 900 mm, vnitřní rozměr kabiny - min. šířka 
1000 mm, min. hloubka 1250 mm. 

 Ano    Ne 
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A.7.3 Zrcadlo ve výtahu   

a) U výtahů rozměrů 1100 x 1400 mm a menších je zrcadlo, s ohledem na osoby 
na vozíku, které se ve výtahu nemohou otočit čelem ke dveřím. 

 Ano    Ne 

b) Zrcadlo je na protější straně dveří výtahu.   Ano    Ne 

A.7.4 Sedátko ve výtahu   

a) Ve výtahu je sklopné sedátko.   Ano    Ne 

A.7.5 Akustické a vizuální hlášení  

a) Hlášení podlaží je vizuální.   Ano    Ne 

b) Hlášení podlaží je akustické.    Ano    Ne 

A.7.6 Označení a umístění ovládacích prvků   

a) Ovládací prvky výtahu lze rozeznat hmatem, tj. vedle ovládačů jsou umístěny 
znaky v Braillově písmu. 

 Ano    Ne 

b) Ovládače v kleci výtahu a na nástupních místech vyčnívají nejméně 1 mm nad 
povrch okolní plochy.  

 Ano    Ne 

c) Ovládací prvky výtahu (nejvyšší tlačítko) jsou umístěny ve výšce max.  
1200 mm nad podlahou. 

 Ano    Ne 

 

A.8 Schodiště  

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro překonání výškového rozdílu mezi 
okolím a vstupem do objektu je nutné zdolat schody (použít schodiště).   

Uveďte počet schodů: ....................... 

 Ano    Ne 

A.8.1 Šířka schodišťového ramene  

a) Minimální šířka schodišťového ramene je 1200 mm /8.  Ano    Ne 

A.8.2 Rozměry schodišťového stupně   

a) Výška schodišťového stupně je max. 160 mm, pro pohodlný pohyb.  Ano    Ne 

b) Hloubka schodišťového stupně, bez přesahu nášlapné plochy stupně, je  
280 - 300 mm.  

 Ano    Ne 

A.8.3 Madla   

a) Madla jsou po obou stranách schodiště.   Ano    Ne 

b) Madla jsou umístěna ve výšce 900 mm.  Ano    Ne 

c) Madla přesahují první a poslední schodišťový stupeň minimálně o 150 mm.  Ano    Ne 

A.8.4 Kontrastní značení  

a) Z důvodů snadné orientace osob slabozrakých je první a poslední schodišťový 
stupeň každého schodišťového ramene kontrastně rozeznatelný od stupňů 
ostatních.  

 Ano    Ne 

b) Kontrastní označení je po celé ploše prvního a posledního schodišťového 
stupně.  

 Ano    Ne 

                                                 
8 Minimální šířka ramene u bezbariérově užívaných staveb podle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy je 1500 
mm. 
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B. VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU   

B.1 Komunikační cesty v budově  

Hodnotí se komunikační cesty od vstupu k recepci, do ubytovací části, stravovacích prostor a k veřejnému 
hygienickému zařízení.  

B.1.1 Šířka chodeb a dveří   

a) Minimální šířka chodby je 1200 mm, optimální řešení je 1500 mm. Chodbu lze 
dočasně zúžit na 900 mm (např. procházení otvorem ve stěně apod.).  

 Ano    Ne 

b) Šířka dveří na komunikačních cestách je nejméně 800 mm, prahy do 20 mm.  Ano    Ne 

B.1.2 Nekluzký povrch   

a) Povrch podlahy na komunikačních cestách v objektu je nekluzký (podlaha není 
např. z leštěného mramoru). 

 Ano    Ne 

B.1.3 Přítomnost orientačních prvků   

a) Na komunikačních cestách jsou orientační tabulky s vyznačením různých míst 
v objektu (např. WC).  

 Ano    Ne 

B.1.4 Neexistence bariér na komunikačních cestách  

a) Na komunikačních cestách v prostorách objektu nejsou bariéry (např. schod, 
sloup), které by mohly být nečekanou překážkou v pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

 Ano    Ne 

B.1.5 Přítomnost světelné signalizace   

a) Na komunikačních cestách je světelná signalizace alarmu/ohrožení (např. 
požární signalizace).   

 Ano    Ne 

 

B.2 Schodiště  

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro přístup do ubytovací nebo stravovací 
části objektu je třeba použít schodiště.    

 Ano    Ne 

B.2.1 Šířka schodišťového ramene  

a) Minimální šířka schodišťového ramene je 1200 mm /9.  Ano    Ne 

B.2.2 Rozměry schodišťového stupně   

a) Výška schodišťového stupně je max. 160 mm, pro pohodlný pohyb.  Ano    Ne 

b) Hloubka schodišťového stupně, bez přesahu nášlapné plochy stupně, je 
280 - 300 mm.  

 Ano    Ne 

B.2.3 Madla   

a) Madla jsou po obou stranách schodiště.   Ano    Ne 

b) Madla jsou umístěna ve výšce 900 mm.  Ano    Ne 

c) Madla přesahují první a poslední schodišťový stupeň minimálně o 150 mm.  Ano    Ne 

 

 

                                                 
9 Minimální šířka ramene u bezbariérově užívaných staveb podle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy je 1500 
mm. 
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B.2.4 Kontrastní značení  

a) Z důvodů snadné orientace osob slabozrakých je první a poslední schodišťový 
stupeň každého schodišťového ramene kontrastně rozeznatelný od stupňů 
ostatních.  

 Ano    Ne 

b) Kontrastní označení je po celé ploše prvního a posledního schodišťového 
stupně.  

 Ano    Ne 

 

B.3 Výtah   

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro přístup do ubytovací nebo stravovací 
části objektu  je možné využít výtah.   

 Ano    Ne 

B.3.1 Plocha před výtahem   

a) Volná manipulační plocha před výtahem má rozměry alespoň 1500 x 1500 mm.   Ano    Ne 

b) Manipulační plocha před výtahem je rovná.  Ano    Ne 

B.3.2 Dveře výtahu   

a) Dveře výtahu se otevírají a zavírají automaticky, zejména s ohledem na 
obtížnou manipulaci osob na vozíku s dveřmi výtahu. 

 Ano    Ne 

b) Dveře jsou chráněny před zavřením fotobuňkou.  Ano    Ne 

c) Šířka vstupu do výtahu je nejméně 900 mm, vnitřní rozměr kabiny - min. šířka 
1000 mm, min. hloubka 1250 mm. 

 Ano    Ne 

B.3.3 Zrcadlo ve výtahu   

a) U výtahů rozměrů 1100 x 1400 mm a menších je zrcadlo, s ohledem na osoby 
na vozíku, které se ve výtahu nemohou otočit čelem ke dveřím. 

 Ano    Ne 

b) Zrcadlo je na protější straně dveří výtahu.   Ano    Ne 

B.3.4 Sedátko ve výtahu   

a) Ve výtahu je sklopné sedátko.   Ano    Ne 

B.3.5 Akustické a vizuální hlášení  

a) Hlášení podlaží je vizuální.   Ano    Ne 

b) Hlášení podlaží je akustické.    Ano    Ne 

B.3.6 Označení a umístění ovládacích prvků   

a) Ovládací prvky výtahu lze rozeznat hmatem, tj. vedle ovládačů jsou umístěny 
znaky v Braillově písmu. 

 Ano    Ne 

b) Ovládače v kleci výtahu a na nástupních místech vyčnívají nejméně 1 mm nad 
povrch okolní plochy.  

 Ano    Ne 

c) Ovládací prvky výtahu (nejvyšší tlačítko) jsou umístěny ve výšce max. 1200 
mm nad podlahou. 

 Ano    Ne 
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B.4 Zdvihací plošina   

Relevance posuzování: hodnotí se v případě, že pro přístup do ubytovací nebo stravovací 
částí objektu je možné použít zdvihací plošinu k překonání výškových rozdílů.  

 Ano    Ne 

Uveďte, jaký typ zvedací plošiny je k dispozici:   svislá           šikmá (schodišťový výtah) 

B.4.1 Velikost plošiny   

a) Svislá plošina má minimální velikost 1 100 mm x 1 400 mm./ Šikmá plošina 
(schodišťový výtah) má maximální velikost 1 250 mm x 900 mm. 

 Ano    Ne 

b) Vstup a výstup z plošiny je šířky nejméně 800 mm.   Ano    Ne 

B.4.2 Manipulační plocha   

a) Při nástupu a výstupu ze svislé plošiny je volná manipulační plocha  
1500 mm x 1500 mm. U šikmé plošiny (schodišťového výtahu) je minimální 
manipulační plocha 1200 mm x 1500 mm u nájezdu s otočením nebo  
800 mm x 1200 mm s přímým nájezdem na plošinu. 

 Ano    Ne 

B.4.3 Obslužnost   

a) Plošina je uživatelům volně přístupná, bez nutnosti zprovoznění personálem.  Ano    Ne 

B.4.4 Funkčnost  

a) Plošina je v provozu a je možno ji použít.   Ano    Ne 

 

B.5 Bezbariérové ubytování   

Relevance posuzování: Hodnotí se v případě, že zařízení slouží k ubytování (poskytuje ubytovací služby).  

B.5.1 Recepce (úsek pro příjem hostů)    

a) Maximální výška recepčního pultu je 800 mm v minimální délce 900 mm.  Ano    Ne 

b) Prostor pro podjetí vozíku je nejméně 700 mm.   Ano    Ne 

c) Pro podjezd pouze stupaček vozíku je hloubka recepčního pultu alespoň 
300 mm.   

 Ano    Ne 

B.5.2 Bezbariérový pokoj   Ano    Ne 

V případě neexistence bezbariérového pokoje se hodnotí pokoj, který je nejpřístupnější (nejvhodnější) 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Je-li v objektu bezbariérových pokojů více, zhodnoťte pouze jeden (standardní nebo nejlepší z nich) a ostatní 
stručně popište na str.2 „Charakteristika bezbariérového pokoje/lůžek“.   

Uveďte číslo hodnoceného pokoje: .................................... 

B.5.2.1 Vstup do pokoje   

a) Světlost průchozího prostoru dveří je nejméně 800 mm a není omezena 
madlem, klikou apod.  

 Ano    Ne 

b) Maximální výška prahu je do 20 mm.  Ano    Ne 

c) Bezbariérový pokoj je označen hmatným orientačním znakem/číslem.  Ano    Ne 

B.5.2.2  Madla   

a) Madla jsou na všech dveřích v pokoji, a to na straně tlačené (opačné než 
dveřní závěsy). 

 Ano    Ne 

b) Madla jsou ve výšce 800-900 mm nad podlahou.  Ano    Ne 
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c) Madla jsou po celé šířce dveří.  Ano    Ne 

d) Madla jsou nahrazena přitahovací smyčkou z pevného popruhu.   Ano    Ne 

e) Přitahovací smyčka je ke dveřím pevně připevněna.   Ano    Ne 

f) Přitahovací smyčka je dlouhá 500 – 700 mm.  Ano    Ne 

B.5.2.3 Velikost pokoje   

a) Chodba pokoje a vlastní pokoj umožňují manipulaci osoby na vozíku 
s možností otočení o průměru 1500 mm.  

 Ano    Ne 

b) Prostor mezi nábytkem je min. 900 mm.   Ano    Ne 

c) Nábytek je sestaven vhodně pro manipulaci sedícího se zajištěním dosahové 
vzdálenosti 1200 mm nad podlahou (ramínko ve skříni, polička apod.). 

 Ano    Ne 

B.5.2.4 Vybavení pokoje   

a) Veškeré ovládací a technické prvky (vypínače, zásuvky apod.) jsou 
v dosahovém pásmu 600-1200 mm. 

 Ano    Ne 

b) Vypínání osvětlení pokoje je umístěno také u postele.  Ano    Ne 

B.5.2.5 Telefon a optická signalizace  

a) Na pokoji je telefon s normalizovanou klávesnici umožňující spojení s recepcí 
(pro případné přivolání asistence) a se světelnou signalizací zvonění. 

 Ano    Ne 

b) Na pokoji je optická signalizace zvonku.    Ano    Ne 

c) Na pokoji je optická signalizace hlášení požáru.  Ano    Ne 

B.5.3 Bezbariérové hygienické zařízení na pokoji   

B.5.3.1 Dveře  

a) Dveře se otevírají ven.   Ano    Ne 

b) Dveře mají minimální šířku 800 mm.   Ano    Ne 

B.5.3.2 Vybavení hygienického zařízení   

a) Je zachován volný manipulační prostor o průměru 1500 mm, do kterého 
nezasahuje žádné vybavení.  

 Ano    Ne 

b) Kolem WC mísy je volný prostor šířky nejméně 900 mm. Boční přístup k míse 
je minimálně 800 mm (uvést zleva/zprava) 

 Ano    Ne 

c) Umístění sprchy či vany umožňuje manipulaci při násedu osoby na vozíku  
o  průměru 1500 mm. 

 Ano    Ne 

B.5.3.3 WC mísa  

a) Výška mísy (horní hrana sedátka) je 460 - 480 mm nad podlahou.   Ano    Ne 

b) Po obou stranách mísy jsou madla.   Ano    Ne 

c) Madla jsou v osové vzdálenosti 600 mm.   Ano    Ne 

d) Madla jsou ve výšce 800 mm nad podlahou.   Ano    Ne 

e) Madlo umístěné v prostoru je sklopné.   Ano    Ne 

f) Obě madla přesahují WC mísu.  Ano    Ne 
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B.5.3.4 Umyvadlo   

a) Umyvadlo (jeho horní hrana) je ve výšce 800 mm.  Ano    Ne 

b) Pod umyvadlo je možné podjet vozíkem.  Ano    Ne 

c) Umyvadlo má pákovou baterii.   Ano    Ne 

d) U umyvadla je svislé madlo.   Ano    Ne 

B.5.3.5 Zrcadlo   

a) Pevné zrcadlo má spodní hranu ve výši max. 900 mm.   Ano    Ne 

b) Pevné zrcadlo má horní hranu ve výši min. 1800 mm.  Ano    Ne 

c) Sklopné zrcadlo má ovládací páku ve výšce max. 1200 mm.  Ano    Ne 

B.5.3.6 Sprchový box nebo vana   

a) Sprchový box má velikost min. 900 x 900 mm.   Ano    Ne 

b) Vstup do sprchového boxu je široký min. 800 mm.   Ano    Ne 

c) Přístup do sprchového boxu je bezbariérový s max. výškovým rozdílem 20 mm.   Ano    Ne 

d) Ve sprchovém boxu jsou madla.   Ano    Ne 

e) Ve sprchovém boxu je  sedátko (sklopné nebo mobilní).  Ano    Ne 

f) Vana je dlouhá min. 1600 mm.   Ano    Ne 

g) Vana je osazena od stěny min. 100 mm.   Ano    Ne 

h) Výška vany (její horní hrana) je max. 500 mm nad podlahou.   Ano    Ne 

i) Vana má madla.   Ano    Ne 

j) V záhlaví vany je pomocný dosedací prostor.  Ano    Ne 

 

B.6 Stravovací prostory   

Relevance posuzování: Hodnotí se v případě, že objekt disponuje stravovacími prostory 
(poskytuje stravovací služby).   

 Ano    Ne 

B.6.1 Jídelní lístek pro osoby slabozraké  

a) Alespoň jeden jídelní lístek je vytištěn tmavým písmem na světlém podkladu 
(ideální je černé písmo na bílém podkladu; kombinace musí být výrazná). 

 Ano    Ne 

b) Je použito bezpatkové písmo (např. Arial nebo Arial Bold).  Ano    Ne 

c) Velikost písma je min. 16 bodů.   Ano    Ne 

d) Jídelní lístek je na neprůsvitném papíru.  Ano    Ne 

B.6.2 Prostor mezi stoly   

a) Velikost manipulační plochy mezi stoly a židlemi odpovídá průchozí šířce  
900 mm.   

 Ano    Ne 

B.6.3 Výška stolů   

a) Výška stolu pro podjezd vozíku je nejméně 700 mm.   Ano    Ne 

b) Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky bránící podjetí vozíku pod stůl.  Ano    Ne 

c) Samoobslužné stoly (pulty) mají dosahovou vzdálenost max. 1200 mm nad  Ano    Ne 
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podlahou. 

B.6.4 Židle   

a) Židle se dají v prostoru jednoduše přemístit vzhledem k pohybu osoby na 
vozíku. Přítomnost pouze lavic není vyhovující. 

 Ano    Ne 

 

B.7 Bezbariérové hygienické zařízení (mimo ubytovací část)  

B.7.1 Kabina pro osoby na vozíku   

a) V zařízení je samostatná bezbariérová kabina pro muže a samostatná 
bezbariérová kabina pro ženy. Tyto kabiny jsou přístupné z veřejných 
komunikačních prostor nebo prostor oddělených WC (muži/ženy).  

 Ano    Ne 

b) V zařízení je společná WC kabina pro muže i pro ženy na vozíku, event. tato 
kabina slouží i jako běžné WC, např. WC ženy.  

 Ano    Ne 

B.7.2 Parametry bezbariérové WC kabiny   

a) Kabina má rozměr min. 1600 x 1600 mm.  Ano    Ne 

b) V kabině je zachován volný manipulační prostor o průměru 1500 mm, do 
kterého nezasahuje žádné vybavení.  

 Ano    Ne 

c) Vedle WC mísy je volný prostor šířky nejméně 900 mm. Boční přístup k míse je 
minimálně 800 mm (uvést zleva/zprava). 

 Ano    Ne 

d) Naproti dveří je volná plocha.  Ano    Ne 

e) WC mísa je umístěna úhlopříčně od dveří.   Ano    Ne 

f) Kolmo k WC míse je umístěno umyvadlo.  Ano    Ne 

B.7.3 Dveře bezbariérové WC kabiny    

a) Dveře se otevírají ven.   Ano    Ne 

b) Dveře mají šířku nejméně 800 mm. Prah max. 20 mm.  Ano    Ne 

c) Dveře mají z vnitřní strany madlo.   Ano    Ne 

d) Madlo je ve výšce 800-900 mm nad podlahou.  Ano    Ne 

e) Madlo je po celé šířce dveří.  Ano    Ne 

f) Madlo je nahrazeno přitahovací smyčkou z pevného popruhu.   Ano    Ne 

g) Přitahovací smyčka je pevně připevněna ke dveřím.   Ano    Ne 

h) Přitahovací smyčka je dlouhá 500 – 700 mm.  Ano    Ne 

B.7.4 Označení bezbariérové WC kabiny   

a) Bezbariérová WC kabina je označena piktogramem – symbolem osoby na 
vozíku. 

 Ano    Ne 

b) Bezbariérová WC kabina je označena štítkem s hmatovým značením, pro 
osoby nevidomé. Toto označení je umístěno na stěně vedle dveří v místě, kde se 
nachází klika. Střed štítku je umístěn 1400 mm nad zemí. 

 Ano    Ne 
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B.7.5 WC mísa   

a) Výška WC mísy (horní hrana sedátka) je 460 – 480 mm nad podlahou.   Ano    Ne 

b) Po obou stranách mísy jsou madla.  Ano    Ne 

c) Madla jsou v osové vzdálenosti 600 mm.  Ano    Ne 

d) Madla jsou ve výšce 800 mm nad podlahou.  Ano    Ne 

e) Madlo umístěné v prostoru je sklopné.  Ano    Ne 

f) Obě madla přesahují WC mísu.  Ano    Ne 

B.7.6 Umyvadlo   

a) Umyvadlo (jeho horní hrana) je ve výšce 800 mm.  Ano    Ne 

b) Pod umyvadlo je možné podjet s vozíkem.   Ano    Ne 

c) Umyvadlo má pákovou baterii.   Ano    Ne 

d) U umyvadla je svislé madlo.  Ano    Ne 

B.7.7 Zrcadlo   

a) Pevné zrcadlo má spodní hranu ve výšce max. 900 mm.   Ano    Ne 

b) Pevné zrcadlo má horní hranu ve výšce min. 1800 mm.  Ano    Ne 

c) Sklopné zrcadlo má ovládací páku ve výšce max. 1200 mm.  Ano    Ne 

B.7.8 Vybavení bezbariérové WC kabiny   

a) Háček na oděvy, zásobník na papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, 
sušák na ruce aj. jsou umístěny v dosahovém pásmu 600 - 1200 mm nad 
podlahou. 

 Ano    Ne 

C. PERSONÁL A SLUŽBY   

C.1 Personál   

C.1.1 Kontaktní personál    

a) Personál, zejména obsluhující personál, absolvoval školení zaměřené na 
jednání a komunikaci s osobami se zdravotním postižením.  

Připouští se školení Asistenční minimum (BpV), Přístupné cestování (ATE) nebo jiný kurz  
v jehož osnovách bylo jednání a komunikace s osobami se zdravotním postižením. 
Přípustné je rovněž ukončené vzdělání zaměstnanců v oboru rozvíjejícím kompetence ve 
vztahu k osobám se zdravotním postižením, např. sociální činnost, pečovatelské služby, 
ošetřovatel, speciální pedagogika apod. Dokládá se osvědčením (celoživotní vzdělávání) 
nebo čestným prohlášením provozovatele (provozního/managementu).  

Specifikujte typ absolvovaného školení a způsob doložení:  

 

 

 

 Ano    Ne 

b) Proškolen je min. jeden zaměstnanec na směnu.  Ano    Ne 
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C.1.2 Provozní/management   

a) Provozní nebo management zařízení podporuje rozvoj znalostí a dovedností 
pracovníků v oblasti komunikace a poskytování služeb klientům se zdravotním 
postižením formou jejich účasti na odborných školeních nebo učením se v praxi 
(tj. v zařízení pracuje alespoň jedna osoba se zdravotním postižením). 
Management usiluje o zvyšování přístupnosti svého zařízení.  

Splnění kritéria je třeba relevantním způsobem doložit (např. plánem vzdělávání 
pracovníků, plánovanými nebo realizovanými investiční projekty - rekonstrukce, 
odstraňování architektonických bariér, vybudování bezbariérových pokojů apod.). 
V případě proběhnuvších školení personálů doložených v C.1.1 není nutné toto kritérium 
dokládat. Tato výjimka se však týká pouze školení, které zaměstnanci absolvovali v době 
trvání pracovního poměru v daném zařízení (nikoli tedy např. jejich dosažené vzdělání).  

Specifikujte způsob doložení:   

 

 

 

 Ano    Ne 

 

C.2 Asistenční a informační služby   

C.2.1 Komunikační dostupnost zařízení  

a) Objekt je dostupný z hlediska komunikace při objednávání a poskytování 
informací prostřednictvím telefonu a SMS/faxu. Zákazník obdrží odpověď 
nejpozději do dvou dnů. 

 Ano    Ne 

b) Komunikace s objektem je možná prostřednictvím e-mailu. Odpověď zákazník 
obdrží do dvou dnů.  

 Ano    Ne 

c) Komunikace s objektem je možná prostřednictvím webu. Odpověď zákazník 
obdrží do dvou dnů.  

 Ano    Ne 

C.2.2 Asistenční pomoc   

a) Zařízení poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením a tuto pomoc 
automaticky nabízí po celou dobu pobytu nebo jen na objednání/vyžádání. 
Asistenční pomocí se rozumí např. pomoc při pohybu v objektu nebo při 
stravování v restauraci. Nejedná se o asistenční službu podle zákona o sociálních 
službách.  

 Ano    Ne 

 

C.3 Ostatní služby  

C.3.1 Pobyt/vstup s vodícím nebo asistenčním psem   Ano    Ne 

C.3.2 Vstup a ubytování vodícího/asistenčního psa bez poplatků   Ano    Ne 

C.3.3 Možnost odborného dohledu/hlídání dětí   Ano    Ne 

C.3.4 Základní pneuservis na vozíky   Ano    Ne 

C.3.5 Možnost zapůjčení vozíků/sedátek k hygieně  Ano    Ne 

C.3.6 Široké slámky pro osoby s postižením horních končetin   Ano    Ne 

C.3.7 Průvodcovská služba po okolí   Ano    Ne 

C.3.8 Možnost domluvy individuální stravy/diety   Ano    Ne 

C.3.9 Orientační mapa okolí s vyznačenými turistickými cíli vhodnými pro osoby 
se zdravotním postižením, seniory nebo rodiny s dětmi, nebo s vyznačenými 
lékařskými službami a kontakty na organizace poskytující služby osobám se 
zdravotním postižením (např. tlumočení do znakového jazyka apod.)  

 Ano    Ne 
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C.3.10 Tlumočnické služby (znakový jazyk) nebo personál ovládající základy 
znakového jazyka   

 Ano    Ne 

C.3.11 Stacionární indukční smyčka/možnost zapůjčení mobilní indukční smyčky  

Hodnotí se dostupnost indukční smyčky a označení míst vybavených indukční 
smyčkou symbolem hluchoty (např. na recepci, v restauraci, v konferenčních 
prostorách). Indukční smyčka je zařízení pro nedoslýchavé osoby umožňující jim 
pomocí osobní kompenzační pomůcky přijímat zvuk akustických reprodukčních 
zařízení. 

 Ano    Ne 

C.3.12 Možnost zapůjčení zesilovače zvuku na telefon  Ano    Ne 

C.3.13 Televize na bezbariérových pokojích je vybavena teletextem.   Ano    Ne 

C.3.14 Dostupnost antialergických povlečení a přikrývek  Ano    Ne 

C.3.15 Bezlepkové menu   Ano    Ne 

C.3.16 Místa k sezení (odpočinková místa) v prostoru recepce  Ano    Ne 

C.3.17 Dětský koutek  Ano    Ne 

C.3.18 Dětské hřiště  Ano    Ne 

C.3.19 Dětské menu/dětské porce  Ano    Ne 

C.3.20 Zapůjčení pomůcek pro děti (dětské postýlky, vaničky, elektronické 
chůvičky, nočníky apod.)  

 Ano    Ne 

C.3.21 Dětská sedačka/židle ve stravovacích prostorách  Ano    Ne 

C.3.22 Možný vstup s kočárkem  Ano    Ne 

C.3.23 Přebalovací pult/koutek  Ano    Ne 

C.3.24 Vyhrazená parkovací místa pro rodiny s dětmi   Ano    Ne 

C.3.25 Speciální programy/produktové balíčky pro rodiny s dětmi  Ano    Ne 

C.3.26 Speciální programy/produktové balíčky pro seniory  Ano    Ne 

C.3.27 Nekuřácké prostory  Ano    Ne 

 

Přílohy 
1) Fotografie (min. 5) 

� Pořiďte fotografii objektu a klíčových míst - vstup, bezbariérové hygienické zařízení, bezbariérový pokoj apod. 
Fotografie přiložte v elektronické podobě ve formátu .jpg, .bmp, .png apod., rozlišení min. 6 MP, s popisky.    
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Prohlášení  
Prohlašuji, že uvedené informace jsou kompletní a pravdivé.  Ano  Ne 

Souhlasím se zařazením do databáze a zveřejněním těchto údajů a fotografií  
na www.jedemetaky.cz. 

 Ano  Ne 

Žádám o udělení certifikátu "Bez bariér".  Ano  Ne 

 
 
V ZZZZZ............... dne ............................... 
 
 
Jméno a příjmení: ZZZZZZZZZZZZ. 
 
 
Funkce: ZZZZZZZZZZZZ................. 
 
 
 
 
 
Podpis: ZZZZZZZZZZZZ.................. 
 
 
 
 
 
 

Potvrzení o převzetí certifikátu 

Dne ZZZZZ.. jsem převzal certifikát a samolepku „Bez bariér“. 

Změny v certifikačních kritériích, zejména takové, jež by snižovaly počet bodů, se zavazuji 
bezodkladně písemně oznámit poskytovateli certifikátu.  

Zajistím umístění certifikátu na pro hosta viditelném, přístupném místě (např. ve vstupních 
prostorách). 

Samolepku s logem „Bez bariér“ umístím na vstupní dveře. (V případě, že tomu zabraňují 
technické podmínky je možno umístit na jiné místo obdobného charakteru). 

 

V ........................ dne ................. 

 

Jméno a příjmení: ZZZZZZZZZZZZ. 

 

Funkce: ZZZZZZZZZZZZ. 

 

 

Podpis: ZZZZZZZZZZZZ. 

 


