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VÝROČNÍ ZPRÁVA

ÚVOD
PĚT LET INVESTIGACE
VŠECHNO TO ZAČALO VE VĚZENÍ

To se stalo v roce 2013. Ještě v témže roce
jsme dostali jednu z prestižních mezinárodních
cen za investigativní žurnalistiku, ocenění
Global Shining Light, za sérii článků, která
mapovala, jak rodina ázerbájdžánského
prezidenta tuneluje státní firmy a peníze pak
investuje do realit v Karlových Varech.
Na článcích jsme pracovali spolu s novinářkou
Chadídžou Ismailovou.
Slavnostní večer proběhl v brazilském

Rio de Janeiru a já jsem z toho byla tak
rozhozená, že jsem si ani nedokázala jít převzít
cenu na pódium. Tak mi ji Chadídža donesla
do hlediště.
Reakce na toto ocenění na sebe nenechala dlouho čekat, Chadídža skončila ve vězení.
Dostala 7,5 let natvrdo ve vyfabulovaném politickém procesu.
A tak jsme udělali Projekt Chadídža.

Z

hruba před deseti lety jsem
jela s Paulem Radu,
mezinárodně uznávaným
investigativním novinářem, na Kubu
za disidenty. Tenkrát jsem spojení
investigativní žurnalistika pomalu
ani nedokázala vyslovit..
Ke konci našeho pobytu jsme zašli v Havaně do baru. Tehdy na
Kubu ještě nejezdívalo tolik turistů, takže jsme si nápadně bílého
muže s atraktivní a dobře oblečenou Kubánkou hned všimli. Paul mi
pošeptal do ucha, že jsou divní, a
že musíme zjistit, co jsou zač.
A tak jsme ho pozvali na pár
drinků. Po chvíli vyptávání se svěřil, že je
Španěl, a že vydělává na dovozu součástek
do vojenských letadel. Evropa ale uvalila na
dovoz vojenských výrobků na Kubu embargo.
Hm… zajímavý. Jak on to jen dělá. Prý oficiálně
dováží zemědělské stroje.
Paul si na ubrousek napsal jméno firmy
a odešel na záchod. Tam zavolal kolegovi,
aby mu firmu proklepl. Všechno sedělo.
Ve čtyři ráno si pro nás přišla kubánská
policie. Sebrali nám pasy, letenky a dali nás do
vazby. Žádné oficiální obvinění nebo vysvětlení nezaznělo. A protože jsme se najednou
nemohli bavit ani o školení na Kubě, ani o dis-

A tak jsem založila
České centrum pro
investigativní
žurnalistiku.
identech, začali jsme se bavit o tom, co že to
vlastně Paul dělá za práci.
Vykládal mi o investigativní žurnalistice
a o mezinárodních projektech, korupci a organizovaném zločinu. Znělo to strašně cool.
Když nás pak pustili z vězení a vrátili jsme
se z Kuby, bylo mi jasné, že „až budu velká”,
chci dělat to, co dělá Paul.
A tak jsem založila České centrum pro investigativní žurnalistiku.

Chadídža skončila ve
vězení. Dostala 7,5 let
natvrdo ve vyfabulovaném politickém procesu. A tak jsme udělali
Projekt Chadídža.

Rozhodli jsme se,
že za její propuštění
budeme
bojovat hned na
dvou frontách –
v Ázerbájdžánu
i globálně. Plán
byl dokončit kauzy, které Chadídža rozpracovala, a všechny je podepsat jejím jménem.
Záměrem bylo vyslat jasný signál: příběh
nemůžeš uvěznit.

Chadídža, tehdy už ve vězení, o projektu
nevěděla. Brzo jí to ale došlo. Dozorci ji brali
k výslechům a snažili se zjistit, jak své kauzy
dostává z vězení do evropských médií.
A tak se Chadídža vždy, když u ní na cele
udělali bachaři detailní prohlídku, smála –

věděla, že její práce neutichla,
že opět vyšla kauza podepsaná
jejím jménem.

Po roce a půl Chadídžu díky
mezinárodnímu tlaku i frustraci
z toho, že ji neumlčeli, ji z vězení propustili.
Chadídža dodnes nesmí vycestovat
z Ázerbájdžánu, protože byla propuštěná jen
podmínečně. Přesto pokračuje v práci.
Poslední projekt, na kterém jsme spolu pracovaly, byl o tom, jak si ázerbájdžánská vládní
klika kupovala evropské politiky.

Ázerbájdžán a korupce ale
nejsou jediná témata, která mě zajímají. Dalším je organizovaný zločin.
Například nejmocnější mafie světa:
‘Ndrangheta.

To, co děláme, má smysl
i hodnotu pro celou veřejnost.
Jen si to ta veřejnost
občas neuvědomuje.
A proto pár čísel:

Začalo to úplně nevinně: Kolega
a kamarád Jáno Kuciak mi jednoho
dne napsal, jestli bych mu nepomohla
s jistou kauzou. Slovenský předseda
vlády má novou asistentku, jmenuje
se Mária Trošková a nic se o ní neví,
kromě toho, že se ráda fotí nahoře
bez a kdysi byla ve firmě s jakýmsi
Italem z Kalábrie.
Následujících osmnáct měsíců jsme
trávili rozplétáním komplikované sítě
vztahů mezi ‘Ndranghetou a lidmi ze
slovenského úřadu vlády: předsedou
vlády, šéfem bezpečnostního výboru
a mnoha dalšími.
Nikdo, dokonce ani italští kriminologové, nám ale nevěřili, že by na
Slovensku ‘Ndrangheta mohla mít tak silnou pozici. My jsme si ale trvali na svém.
A aniž bychom to věděli, paralelně
s rozplétáním naší kauzy se agent z italské
protimafiánské jednotky infiltroval do rodiny Vadalá – tedy právě těch Italů,
o kterých jsme psali.

3
banky
... přišly o licence díky tomu, že
jsme ukázali, jak napomáhaly praní
peněz.

Chtěla jsem se někde zavřít
a brečet, už nikdy nevyslovit
slovo investigativní, najít si
jinou práci ve školní jídelně
nebo na poště.
Vadalovci totiž byli součástí mnohem větší
mafiánské skupiny, která do Evropy dovážela
čistý kokain. A to rovnou po tunách.
Jen pár dní před tím, než jsme sérii článků
o působení Ndranghety na Slovensku chtěli
vydat, byl Jáno i se svojí přítelkyní Martinou
zavražděn. Pro něj dvě kulky přímo do srdce,
pro Martinu jedna do hlavy.
Nebudu popírat, že jsem byla úplně
paralyzovaná. Chtěla jsem se někde zavřít
a brečet, už nikdy nevyslovit slovo investigativní, najít si jinou práci ve školní jídelně nebo
na poště.
Ale pak mi to došlo. Zastrašit a porazit nás
novináře by bylo přesně to, co objednavatelé
vraždy chtěli. Takže ne, pokračujeme.
Spolupracujeme. Sdílíme.

Příběh nezabiješ.
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policejních
vyšetřování
Na základě našich kauz policie
spustila pět vyšetřování – týkala se
zejména zneužívání evropských
dotací, drog, praní peněz a úplatků.

800 000 000
korun
V kauze Panama Papers jsme odhalili,
že miliardář Petr Speychal neoprávněně
usiloval v arbitráži o odškodnění pro
zahraničního investora ve výši 800 milionů
korun. Díky zjištěným informacím byla
arbitráž zastavena. Petr Speychal je nyní
v ČR vyšetřován kvůli možným daňovým
únikům a účasti na organizovaném zločinu.

2
vlády
Naše kauzy osvětlily propojení
politiků a organizovaného zločinu.
Přispěli jsme tak k pádu slovenské
a makedonské vlády.
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vyšetřování
NATO
Zbrojař a hlavní sponzor Miloše
Zemana, Jaroslav Strnad, prodával
repasovanou munici do embargovaných zemí, včetně Ázerbájdžánu
a Sýrie. NATO v návaznosti na toto
zjištění začalo obchody
Jaroslava Strnada vyšetřovat, jelikož
prodej zbrojního materiálu do Sýrie
odporuje spojeneckým dohodám
v rámci NATO.

Toto je hmatatelný a průkazný
dopad naší práce. Přinášení informací, které mají připomínat lidem
u moci, že za svá rozhodnutí
a činu ponesou zodpovědnost,
i když možná ne hned.
Informací, které často mohou stát
i lidské životy.
Pavla Holcová
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Strnadovy nákupy byly podezřelé z několika
důvodů. Desítky let stará čínská munice, která je pro
většinu armád včetně české nepoužitelná, rezivěla
v albánských vojenských skladech. Pro českého zbrojaře to ale byl údajně „velmi výhodný nákupní artikl“.
A to i přesto, že samotná koupě takové munice nastoluje problém z hlediska jejího legálního prodeje
na mezinárodním trhu, ve Spojených státech je to
dokonce nelegální. Přesto tyto vyřazené „albánské
armádní přebytky“ putovaly do Česka.
Strnadovy výhodné nákupy na Balkáně ovšem neskončily jen u nábojů. V Makedonii si za milion eur
(přibližně 25 milionů korun) pořídil chátrající muniční
továrnu, což vyvolalo podezření, že zbrojaře více zajímala vývozní licence na zbraně než samotná výroba.
Makedonie totiž, jakožto nečlenská země Evropské
Unie a NATO, není vázaná sankcemi na obchod se
zbraněmi vůči konfliktním zónám.

VÁLEČNÝ MILIARDÁŘ:
JAK HLAVNÍ SPONZOR
ZEMANOVY KAMPANĚ VTRHL
DO BALKÁNSKÝCH
MUNIČNÍCH SKLADŮ

Datum zveřejnění: 24. ledna 2018

Zjistili jsme, že do této továrny, kde výroba munice stagnovala, přijížděly kamiony naložené
tajemným nákladem, který tamní dělníci pouze
opatřovali jinými štítky, než zase putoval neznámo
kam.
Po zveřejnění kauzy začalo Strnadovy makedonské
aktivity vyšetřovat NATO.
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Nejmocnější mafie světa, italská ‘Ndrangheta, je
napojena na slovenské vrcholové politiky. A to přes
vlivné zaměstnance Úřadu vlády Márií Troškovou
a Viliama Jasaňa, kteří jsou v těsném kontaktu s dvěma
italskými podnikateli Carminem Cinnantem a Antoniem
Vadalou. Oba přitom museli z Itálie odejít, neboť jim
policie kvůli podezřelé podnikatelské činnosti i vazbám
na mafii šlapala na paty. Na východě Slovenska použili
k podnikání pochybné peníze původem z Itálie.
Obdobně se ve stejném regionu činili i další příslušníci italských klanů Rodovců a Catroppovců. Ti získali od
slovenských institucí sporné milionové dotace v eurech
na větší zemědělské plochy, než ve skutečnosti obhospodařovali, ale i na projekty, při jejichž posuzování došlo k porušení předpisů.
Na článku jsme spolupracovali s novinářem
Jánem Kuciakem, jenž byl ještě před dokončením textu
zákeřně zavražděn.

JÁN KUCIAK
A NÁŠ POSLEDNÍ
NEDOKONČENÝ
ČLÁNEK

Datum zveřejnění: 28. února 2018

Publikované odhalení i tragická událost zatřásly
slovenskou politikou. Z funkcí postupně odstoupili
čtyři ministři, včetně ministra vnitra Roberta Kaliňáka, ale i zaměstnanci Úřadu vlády, kteří zprostředkovávali napojení na italskou mafii. Nakonec padl i
samotný premiér Robert Fico.
Článek se během několika hodin stal nejčtenějším
v historii samostatného Slovenska a spolupodílel se i na
masových protestech nespokojené veřejnosti, jež vyšla
do ulic. Tento tlak neustály ani nejvyšší hlavy z řad
policie.
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NÁJEMNÝ VRAH,
DROGOVÍ DEALEŘI
A VADALOVCI.
VÍTEJTE V TATRÁCH.

Datum zveřejnění: 28. července 2018

V Popradu se skrýval a následně byl chycen
nájemný vrah Ugo de Lucia, který pracoval pro
odnož italské mafie Camorry. Nedaleko Popradu
ve Staré Lesné měla ve správě ubytovací zařízení
firma patřicí Antoninu Vadalovi. Podnik se jmenuje
Kontakt Wellness Hotel a praly se přes něj peníze
z prodeje prvotřídního kokainu. A jen pár metrů
od penzionu si rezidenci postavila rodina
Aquino-Lišková, jež do Evropy dovážela prvotřídní
kokain, a to rovnou po tunách.
Tato fakta se nám podařilo vypátrat po
prohlášení slovenského premiéra Roberta Fica,
který podezření z přítomnosti italské mafie na
východním Slovensku smetl ze stolu slovy:
„Na východe nie je nič.“
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Záměr byl jednoduchý: založit firmu, otevřít
si účet v bance a postupně porušit všechna
písmena paragrafu 6 zákona č. 253/2008 Sb.
Jde o paragraf, jenž dle znění zákona o praní
špinavých peněz definuje podezřelý obchod.
Vlastníkem naší firmy byl drogový král z Balkánu
Radoljub Radulovič a nastrčenou jednatelkou
žena bez trvalé adresy.

VYZKOUŠELI JSME
ZA VÁS:
PRANÍ PENĚZ
V ČESKU?
ŽÁDNÝ PROBLÉM.

Datum zveřejnění: 3. září 2018

Naším cílem bylo zjistit, kdy se spustí alarm
a aktivují obranné mechanismy finančního
systému.
Několikeré porušení zákona nám ale prošlo.
Nejenže jsme založili firmu, ale otevřeli si i účet
v bance.
Výsledek pokusu ukazuje, že praní špinavých
peněz přes českou banku není těžké.
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MAKEDONSKÝ
ŠPION RENTIÉREM
V PRAZE

Ke Strnadově koupi makedonské továrny
na munici přispěly osoby, například Vojislav
Sparavalo, které jsou propojeny se Sašou
Mijalkovem, bývalou šedou eminencí a šéfem
tajných služeb v kabinetě premiéra Nikoly
Gruevskiho, jehož vláda padla v roce 2015.
Stalo se tak po odhalení novinářů
z investigace.cz a OCCRP nelegálních odposlechů telefonních hovorů opozičních politiků,
zástupců občanské společnosti a novinářů.
Mijalkov je v Makedonii vyšetřován nejen kvůli
osobnímu řízení této operace, ale i z důvodu
zatajení rozsáhlého majetku.
Jak jsme zjistili spolu s novinářkou Saskou
Cvetkovskou, velkou část tohoto majetku
a také trvalý pobyt má Mijalkov v Praze.
V hlavním českém městě se dobře vyzná,
v mládí tady žil a studoval.
Makedonská policie i na základě těchto informací Mijalkova v listopadu zadržela, aby
se snížilo riziko jeho útěku ze země.
Pár dnů předtím totiž z Makedonie uprchl
bývalý premiér Gruevski, který měl nastoupit
k výkonu dvouletého trestu odnětí svobody
za zneužití pravomocí veřejného činitele.
Gruevski požádal v Maďarsku o politický azyl.

Datum zveřejnění: 21. listopadu 2018
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AKTA
IMPLANTÁTY

Je možné uvést na trh novou zdravotní
pomůcku, aniž by prošla přísnými testy jako
léky? Holandská novinářka Jet Schouten zjistila,
že přinejmenším v Evropské unii to jde.
Plastovou síťku na mandarinky prezentovala
jako nový speciální nástroj při problémech
s dělohou a z institucí udělujících potřebný
certifikát obdržela kladné odpovědi.
Cílem článků v projektu The Implant Files (Akta
implantáty) proto bylo zveřejnění informací
o tom, jak jsou tyto přístroje testovány a zaváděny na trh v různých zemí světa. Spolu
s ICIJ jsme shromáždili po celém světě přes
8 milionů zdravotních záznamů, týkajících se
rozličných selhání zdravotnických přístrojů.
Záznamy jsme získali například i z pražské
nemocnice Na Homolce, kde se testoval problematický kardiostimulátor americké výroby
Nanostim (Akta implantáty: Na Nanostim padá
stín; zveřejněno 27. listopadu 2018).
Největší část sbírky těchto dokumentů
tvoří více než 5,4 milionů oznámení
o nežádoucích účincích, jež za posledních
deset let způsobily 1,7 milionů zranění
a téměř 83 000 úmrtí.
Spojené státy i Evropa na sérii investigativních
článků o implantátech zareagovaly rychle.
Například francouzská Národní agentura pro
bezpečnost léčiv a zdravotních pomůcek
(ANSM) vyzvala pacienty i lékaře, aby oznamovali nežádoucí následky implantátů.

Datum zveřejnění: 25. listopadu 2018

7
‘NDRANGHETA:
JAK FUNGUJE
A JAK SE DOSTALA
DO ČESKA

Ndrangheta je nejvlivnější mafie světa
a jenom v Evropě kontroluje téměř celý obchod s kokainem (90 % ilegálního trhu),
pocházejícím z Jižní Ameriky.
Jeden z jejích klanů, Raso-Gullace-Albanese,
pere špinavé peníze skrze nákupy nemovitostí po celé Evropě. Na tomto „byznysu“
se podílely i prestižní developerské firmy
v Praze. Dělo se to i na jedné z nejdražších
pražských ulic Pařížské na Starém Městě.
V rozmezí let 2008–2011 kromě toho vlastnili
emisaři zmíněného klanu prostřednictvím
skupiny českých firem sdružených pod
hlavičkou GEO Investments a. s. v širším
pražském centru několik činžovních domů.
V sérii tematických článků z listopadu a prosince 2018 jsme aktivity ‘Ndranghety a její
příchod do Česka popsali. Že se italským
mafiánům u nás líbí, dokládá i další článek
o tom, jak členové tří nejmocnějších italských
mafií hráli karty v Rozvadově na jednom
z největších pokerových turnajů v Evropě –
Italian Poker October Festival.
Na sérii navázal i exkluzivní rozhvor o vlivu
‘Ndranghety s šéfkou německého Odboru boje
proti závažnému a organizovanému
zločinu Sabinou Vogt.
(články: ‘Ndrangheta: mocný kalábrijský klan
u břehů Vltavy, zveřejněno 4. prosince 2018;
Mafiáni bývají obyčejní lidé, u kterých si kupujete pizzu, zveřejněno 11. prosince 2018; Italské
mafie zasedly k jednomu stolu. V Rozvadově,
zveřejněno 21. prosince 2018)

Datum zveřejnění: 13. listopadu 2018

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA R. 2018
I. Obecné údaje
Název úč. jednotky:
Sídlo:
IČO:
Datum vzniku:
Statutární orgán:
Zakladatel:
Vklad do vlastního jmění:

České centrum pro investigativní žurnalistiku,
o.p.s.
Na Zderaze 1275/15, Praha 2
01680081
27.6.2013
Pavla Holcová, ředitelka
Pavla Holcová
0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v r. 2018: 0
- z toho členů statutárních orgánů: 0

ÚČETNÍ
DOKUMENTY

Výše ostatních osobních nákladů v r. 2018: 0 tis. Kč
- z toho osobní náklady vynaložené na členy stat. orgánů: 0 Kč
II. Informace o použitých úč. metodách, zásadách a zp. oceňování
Účetní jednotka vede účetnictví podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých
účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání. Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle §19
odst. 1 zákona o účetnictví je 31.12.2018.
Pro přepočet údajů v cizích měnách na Kč je používán denní kurz ČNB.
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software a jsou archivovány
v souladu s §31 a §32 ZoÚ v příručním archívu účetní jednotky.
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
- hmotný majetek zatížený zástavním právem, příp. věcným břemenem: účetní
jednotka nemá
- souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: 0
- souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 0
- závazky kryté podle zástavního práva: účetní jednotka nemá
- závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: účetní jednotka
nemá
IV. Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Přijaté příspěvky na úhradu nákladů činily v r. 2018 328 tis Kč. Do výnosů bylo
dále zúčtováno celkem 1 156 tis. Kč z účtu 911 Fondy za účelem krytí nákladů
neziskových projektů. Zůstatek účtu 911 Fondy k 31.12.2018 ve výši 1 897 tis.
Kč je určen ke krytí nákladů neziskových projektů v dalších obdobích.
Praha, 30.3.2019
Statutární orgán:

Pavla Holcová, ředitelka

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

České centrum pro investigativní
Na Zderaze 1275/15
Praha 2
120 00

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

Součet A.I. až A.IV.

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

B. IV.

Jiná aktiva celkem

10
11

Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

1

2

1

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

68

A. VI.

7

793

1 970

A. VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky

2

1

A. VIII.

795

2 039

2 039

Stav k posled. dni
účetního období

3

4

Jmění celkem

13

662

1 897

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

14

74

59

B.

Cizí zdroje celkem

15

59

83

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

47

83

19

12

20

795

Sestaveno dne:

Součet A. až B.

30.03.2019

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

vzdělávací činnost

Pozn.:

Číslo
řádku

TEXT

A. I.

1 956

Jiná pasiva celkem

Označení

1

736

Pasiva celkem

IČO

Náklady

795

6

c

Součet B.I. až B.IV.

České centrum pro investigativní žurn
Na Zderaze 1275/15
Praha 2
120 00

A.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
Součet A.I. až A.II.

Stav k posled. dni
účetního období

12

B. IV.

( v celých tisících Kč )

01680081
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

b

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

1 x příslušnému finančnímu orgánu

01680081

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

Účetní jednotka doručí:

AKTIVA

Označení

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb
žurnalistiku

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1 703

1 703

35

35

19

19

1 757

1 757

328

328

8

Daň z příjmů

9

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

10

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

12

B. II.

Přijaté příspěvky

13

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

238

238

B. IV.

Ostatní výnosy

15

1 176

1 176

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

11

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Součet B.I. až B.V.

17

1 742

1 742

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

-15

-15

ř. 18 - ř. 9

19

-15

-15

2 039

Sestaveno dne:

30.03.2019

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

vzdělávací činnost

Pozn.:

