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ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 

V Česku vznikla nová společnost Vše pro insolvenci. Řešit dokáže i insolvence 
nad 50 milionů korun.  

PRAHA, 3. června 2014 – Od 1. června v Praze působí veřejná obchodní společnost VPI 
CZ. Vznikla spojením dceřiné společnosti advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři a společnosti s ručením omezeným Contractus IZ, která je zastoupena Ivanem 
Brambaškim. Základním rozdílem od mnoha podobných firem je její status výkonu 
insolvenčního správce se zvláštním povolením. To znamená, že se zabývá insolvenčními 
řízeními u společností s čistým obratem nad 50 milionů nebo počtem zaměstnanců nad 50. 

Společnost VPI CZ je nově vzniklá veřejná obchodní společnost, která se specializuje na 
poskytování služeb v oblasti insolvence. „Výsledkem úspěšné čtyřleté činnosti insolvenčního 
týmu v rámci naší advokátní kanceláře, doplněné úspěšným složením zkoušek pro insolvenčního 
správce se zvláštním povolením, bylo vytvoření nové veřejné obchodní společnosti VPI 
CZ. Společnost spojuje tradici advokátní kanceláře a dlouholeté zkušenosti v oblasti 
správcovství úpadkových firem,“ popsal Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, 
Fráňa a partneři. Součástí týmu je dále Ivan Brambaški, který má široké a dlouholeté zkušenosti 
z oblasti insolvenčního práva, kdy zastupoval významné subjekty z řad korporátní sféry. 

Společnost je schopna díky historické tradici, zkušenostem a komplexní síti spolupracujících 
subjektů zajistit rychlé, vysoce profesionální a zákonné provedení insolvenčních řízení 
s maximální možnou výtěžností pro věřitele. „Specifická specializace insolvenčního správce se 
zvláštním povolením předurčuje společnost pro výkon velkých a zvláště složitých insolvenčních 
řízení. Důraz je kladen mimo jiné na bankovní a finanční sféru. V rámci hlavní specializace 
zajišťuje společnost standardní služby, jako je insolvenční správcovství v oblasti konkurzu, 
reorganizace a oddlužení,“ řekl Jiří Hartmann. 

Zkoušky insolvenčních správců se skládají z prověrek znalostí insolvenčního práva, civilního 
práva, pracovního práva, znalosti účetnictví, daňových předpisů a základů vedení podniku. 
Zkušebními komisaři jsou zástupci justice, exekutorské komory a komory daňových 
poradců. Vedle zkoušky insolvenčního správce lze po uplynutí příslušné doby praxe výkonu 
této funkce složit i zkoušku insolvenčního správce se zvláštním povolením.„Jelikož se jedná o 
zkoušky velice náročné, absolvuje je v Česku jen malé procento uchazečů. Funkce 
insolvenčního správce se zvláštním povolením opravňuje k výkonu činnosti insolvenčního 
správce velkých podniků s čistým obratem nad 50 milionů nebo počtem zaměstnanců nad 
50,“ vysvětlil Jan Malý, statutární orgán a ohlášený společník společnosti VPI CZ, v.o.s. 

Předmětem zkoušky pro insolvenčního správce se zvláštním povolením je odborná detailní 
znalost předpisů kapitálového trhu se zaměřením na likvidaci a úpadek účastníků kapitálového 
trhu, rovněž znalost insolvenčního práva se zaměřením na oblast reorganizace a znalost 
hospodaření velkých podniků a jejich kontroly. Zkušebními komisaři jsou zástupci ministerstva 
spravedlnosti, České národní banky, justice a asociace insolvenčních správců. 



 

V čele nově vzniklé společnosti Vše pro insolvenci stojí právník Jan Malý 

PRAHA, 4. června 2014 – Od 1. června v Praze působí veřejná obchodní společnost VPI 
CZ. Vznikla spojením dceřiné společnosti advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři a společnosti s ručením omezeným Contractus IZ, která je zastoupena Ivanem 
Brambaškim. Statutárním orgánem a ohlášeným společníkem nově vzniklé společnosti je 
právník Jan Malý. 

Jan Malý už déle než čtyři roky vede v rámci advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři insolvenční tým, který na počátku roku 2014 spravoval více než 220 insolvenčních 
řízení, ať již ve formě oddlužení nebo ve formě konkurzu.„Jedním z nejvýznamnějších 
insolvenčních řízení poslední doby bylo konkurzní řízení na majetek akciové společnosti se 
vzduchotechnikou, kde Jan Malý spravoval majetek přesahující hodnotu 60 milionů korun. 
Výsledkem úspěšné činnosti insolvenčního týmu v rámci advokátní kanceláře bylo vytvoření 
nové veřejné obchodní společnosti VPI CZ,“vysvětlil Jiří Hartmann z advokátní kanceláře 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Součástí týmu je dále Ivan Brambaški, který má široké a 
dlouholeté zkušenosti z oblasti insolvenčního práva, kdy zastupoval významné subjekty z řad 
korporátní sféry. 

Základním rozdílem od mnoha podobných firem je její status výkonu insolvenčního správce se 
zvláštním povolením. To znamená, že se zabývá insolvenčními řízeními u společností s čistým 
obratem nad 50 milionů nebo počtem zaměstnanců nad 50. „Funkci insolvenčního správce 
vykonávám od roku 2010. Po uplynutí příslušné doby praxe výkonu této funkce je možné složit i 
zkoušku insolvenčního správce se zvláštním povolením. Tato funkce opravňuje k výkonu 
činnosti insolvenčního správce velkých podniků včetně finančních institucí, jako jsou například 
banky, družstevní záložny, pojišťovny či zajišťovny. Jelikož se jedná o zkoušky velice náročné, 
má je jen pár desítek insolvenčních správců v Česku,“ popsal Jan Malý, ohlášený společník 
společnosti VPI CZ, v.o.s. 

Jan Malý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 2000 
magisterský titul a titul doktora práv v roce 2003. Od samého počátku své kariéry se věnuje a 
zaměřuje především na oblast obchodních závazkových vztahů. V roce 2010 úspěšně složil před 
Ministerstvem spravedlnosti České republiky zkoušku insolvenčního správce a téhož roku založil 
v advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři specializovaný insolvenční tým 
složený z odborníků na insolvenční právo. V roce 2013 složil zkoušky pro insolvenčního správce 
se zvláštním povolením. Od roku 2014 je Jan Malý ohlášeným společníkem veřejné obchodní 
společnosti VPI CZ. 

Jan Malý žije v Hradci Králové, je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase rád sportuje a tráví čas 
se svými dětmi. 

Loni vyhlásilo bankrot přes 30 tisíc lidí. Počty návrhů na oddlužení by letos 
stoupat neměly  

PRAHA, 10. června 2014 – Celkový dluh českých domácností dosáhl ke konci loňského roku 
1,206 bilionu korun, vyplývá to z údajů České národní banky. Jednou z možností, jak se zbavit 
dluhů, je vyhlášení osobního bankrotu. V roce 2013 požádalo o oddlužení 30 029 osob, 
povolení bylo uděleno ve 22 043 případech. 



 

Zadluženost českých domácností mírně klesá. To dokládá i fakt snižujících se počtů exekucí. 
Těch bylo v loňském roce zahájeno 714 tisíc, což je o 106 tisíc méně než v roce 2012. Lze tedy 
očekávat, že letos výrazně neporostou ani počty návrhů na oddlužení. „Ačkoli od roku 2009 
počet návrhů na oddlužení každým rokem výrazně stoupal, v roce 2014 očekáváme spíše 
stagnaci těchto návrhů či jen jejich mírný nárůst,“ potvrdil Jan Malý, ohlášený společník veřejné 
obchodní společnosti VPI CZ. 

Základní výhodou osobního bankrotu neboli oddlužení je možnost zbavit se veškerých dluhů, 
a to i za situace, že všechny dluhy dlužník neuhradí v plném rozsahu. Dlužníkovi také odpadají 
starosti se splácením, částka se mu z platu automaticky strhává a rozposílá věřitelům. „Člověk, 
který chce vyhlásit osobní bankrot, musí podat svůj insolvenční návrh spolu s návrhem na 
oddlužení prostřednictvím formuláře. Ten je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti České republiky. Povinnou přílohou návrhu je seznam majetku, závazků a listina 
dokládající příjmy dlužníka za poslední tři roky,“ řekl Jiří Hartmann z advokátní kanceláře 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 

S žádostí o oddlužení se může na soud obrátit kdokoli, kdo dluží více věřitelům, není schopen 
dluhy splácet a z pravidelného příjmu může uhradit během pěti let alespoň třicet procent 
dluhů. „Dlužníci se však často chybně domnívají, že stačí uhradit skutečně jen 30 procent a 
tím oddlužení končí. Není tomu tak. Pokud se oddlužení řeší plněním splátkového kalendáře, 
splácí dlužník své závazky pět let, tedy 60 měsíců. V tomto období je mu pravidelně strhávána 
část mzdy ve výši obdobné jako při srážkách ze mzdy v rámci exekuce. Často se tak stává, že 
dlužník za pět let nakonec uhradí 50, 70 nebo i 100 procent všech svých závazků,“ vysvětlil Jan 
Malý. 

Pokud dlužník vlastní nemovitý nebo jiný hodnotný majetek, oddlužení je zpravidla řešeno 
prodejem majetku, případně kombinací se splátkovým kalendářem. „V případě, kdy je 
například nemovitost zajištěna zástavním právem, bude prodána v každém případě. Zajištění 
věřitelé totiž v takovém případě nemohou být uspokojováni splátkovým kalendářem, ale pouze 
penězi z prodeje zajištěného majetku dlužníka,“ řekl Jiří Hartmann. 

Manželé mohou návrh na oddlužení podat každý sám, podmínky pro jeho splnění se pak 
budou posuzovat u každého samostatně. Existuje však možnost podat návrh 
společně. „Takový návrh musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, 
aby všechen jejich majetek byl pro účely případného schválení oddlužení považován za majetek 
ve společném jmění manželů. Po dobu trvání společného oddlužení se manželé považují za 
jednoho dlužníka,“ uvedl Jan Malý. 

Chyba daňového poradce – kdo nese odpovědnost? Pokuta bude vždy vyměřena 
podnikateli, penále uhradí poradce 

PRAHA, 19. června 2014 – První červencový den je nejzazší termín podání daňových přiznání 
pro klienty daňových poradců. Kdo nese odpovědnost za případné chyby, které odhalí až 
finanční úřad? Plátce, nebo daňový poradce? Pokud nebude podáno přiznání nebo nebude 
zaplacena správná výše daně do pěti pracovních dnů po 1. červenci,sankce budou vždy 
vyměřeny podnikateli. Ten pak může vymáhat náhradu škod na svém poradci. 

„Daňoví poradci musí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k 
pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla 



 

jeho zaviněním, tak ji uhradit,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti 
TaxVision. 

Plátce daně musí vůči finančnímu úřadu splnit dvě povinnosti – zaprvé v řádném termínu podat 
daňové přiznání, zadruhé zaplatit přiznanou daň. Pokud se do pěti tolerovaných pracovních dní 
po 1. červenci jedno nebo druhé nestane, finanční úřad podnikateli vyměří pokutu a (nebo) 
úroky z prodlení. Pokuta i úroky z prodlení vzniknou i v případě, že daň byla spočtena a 
zaplacena v termínu, jenomže nesprávně, a finanční úřad po odhalení chyby stanoví daň 
vyšší. Obě sankce budou vždy vyměřeny daňovému subjektu, tedy plátci. 

Jestliže pokutu nebo úrok z prodlení způsobil daňový poradce, může na něm klient úspěšně 
vymáhat náhradu škod. „Daňový poradce odpovídá poplatníkovi za škodu, která mu vznikne v 
souvislosti s jeho výkonem. Může se sice odpovědnosti zprostit, avšak pouze za situace, kdy 
prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 
požadovat,“ vysvětlil advokát Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři. 

Podle Blanky Štarmanové z TaxVision patří k profesionálnímu přístupu dobrého daňového 
poradce jasně stanovené smluvní závazky, pojištění odpovědnosti a včasná upozornění 
klientů na blížící se důležité termíny. Jediné, co si musí klient daňového poradce ohlídat, je 
včasné dodání veškerých informací včetně účetních podkladů. 

„Ve smlouvě s poradcem je obvykle dohodnuto, dokdy se klient zavazuje předat podklady a 
daňový poradce zpracovat přiznání. Je také vhodné klienta s dostatečným předstihem 
informovat, jaké platby ho čekají,“ doplnila Štarmanová. „Klienty, kteří stále ještě nemají 
podklady pro zpracování daňového přiznání kompletní, informujeme o možnosti požádat 
finanční úřad až o další tři měsíce prodloužení termínu pro podání přiznání, tedy do 1. 10. 
2014. Jestliže klient nemá v řádném termínu prostředky na úhradu daně, doporučujeme sjednat 
s finančním úřadem splátkový kalendář.“ 

SANKCE ZA PRODLENÍ 

1) Nepodání daňového přiznání: 

- Pokuta 0,05 procenta za každý den prodlení, nejvýše však pět procent stanovené daně. 
Pokud podnikateli vychází daňová ztráta, činí pokuta 0,01 procenta daňové ztráty denně, 
nejvýš pět procent. Bez ohledu na vypočtené hodnoty zaplatí opozdilec maximálně 300 000 
korun. 

2) Nezaplacení daně na účet FÚ: 

- Úrok z prodlení, který vychází z repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného 
kalendářního pololetí. Denní úrok z prodlení je repo sazba zvýšená o 14 procentních bodů. 
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Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace Deníků VLP: 
Region| Jižní Morava 
Publikováno| Brněnský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Vyškovský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Břeclavský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Blanenský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Hodonínský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Znojemský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Region| Jižní Čechy 
Publikováno| Českobudějovický deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Českokrumlovský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Písecký deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Prachatický deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Strakonický deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Táborský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Region| Vysočina 
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Jihlavský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Třebíčský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Žďárský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Publikováno| Pelhřimovský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & právo; 54 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Hradecký deník; Příloha - Moje peníze - Podnik a právo; 54 
Publikováno| Krkonošský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik a právo; 54 
Publikováno| Chrudimský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik a právo; 54 
Publikováno| Jičínský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik a právo; 54 
Publikováno| Náchodský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik a právo; 54 
Publikováno| Svitavský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik a právo; 54 
Publikováno| Orlický deník; Příloha - Moje peníze - Podnik a právo; 54 
Publikováno| Rychnovský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik a právo; 54 
Publikováno| Pardubický deník; Příloha - Moje peníze - Podnik a právo; 54 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Havířovský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Karvinský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Novojičínský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Region| Střední Morava 
Publikováno| Olomoucký deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & Právo; 54 
Publikováno| Prostějovský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & Právo; 54 
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & Právo; 54 
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & Právo; 54 
Publikováno| Zlínský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & Právo; 54 
Publikováno| Valašský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & Právo; 54 
Publikováno| Slovácký deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & Právo; 54 
Publikováno| Kroměřížský deník; Příloha - Moje peníze - Podnik & Právo; 54 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Domažlický deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Chebský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Karlovarský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Klatovský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Rokycanský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Sokolovský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Tachovský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 



 

Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Boleslavský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Benešovský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Kladenský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Berounský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Kolínský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Kutnohorský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Mělnický deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Nymburský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Příbramský deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 
Publikováno| Rakovnický deník; Příloha - Moje peníze - podnik & právo; 54 

Region| Severní Čechy 
Publikováno| Ústecký deník; Příloha - Moje peníze; 54 
Publikováno| Děčínský deník; Příloha - Moje peníze; 54 
Publikováno| Chomutovský deník; Příloha - Moje peníze; 54 
Publikováno| Litoměřický deník; Příloha - Moje peníze; 54 
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Příloha - Moje peníze; 54 
Publikováno| Mostecký deník; Příloha - Moje peníze; 54 
Publikováno| Teplický deník; Příloha - Moje peníze; 54 
Publikováno| Liberecký deník; Příloha - Moje peníze; 54 
Publikováno| Jablonecký deník; Příloha - Moje peníze; 54 
Publikováno| Českolipský deník; Příloha - Moje peníze; 54



 

Metro, 19. 6. 2014 

 



 

Betynka, 25. 6. 2014 

 



 

Claudia, 17. 6. 2014 



 

Vlasta, 18. 6. 2014 

 



 

Blesk, 16. 6. 2014 



 

Idnes.cz, 25. 6. 2014 

 



 

 



 

 



 



 

E15.cz, 19. 6. 2014 



 



 

 Finexpert.e15.cz, 19. 6. 2014 online portál E15 



 



 

Denik.cz, 18. 6. 2014 

 



 

 



 

 



 

Probyznysinfo.ihned.cz, 19. 6. 2014 online portál Hospodářských 
novin 

 



 

 



 

Cianews.cz, 3. 6. 2014 

 



 

 



 

Investujeme.cz, 10. 6. 2014 

 



 



 

Investujeme.cz, 17. 6. 2014 

 



 

Investujeme.cz, 19. 6. 2014 



 

 



 

Penize.cz, 19. 6. 2014 

 



 



 

Hypoindex.cz, 17. 6. 2014 



 



 

Businessinfo.cz, 18. 6. 2014 



 



 

 



 

Parlamentnilisty.cz, 9. 6. 2014 

 



 

 



 

 



 

Parlamentnilisty.cz, 10. 6. 2014 

 



 



 

Parlamentnilisty.cz, 17. 6. 2014 

 



 



 

 



 

 



 



 

Parlamentnilisty.cz, 19. 6. 2014 



 



 

Finparada.cz, 24. 6. 2014  



 



 

 

 



 

Poplatkozrout.cz, 24. 6. 2014  

 



 



 

 



 

Regiony24.cz, 13. 6. 2014 

 



 

 



 

Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace sítě internetových 
novin Regiony24.cz: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nasepraha.centrum.cz, 13. 6. 2014  

 



 

 

Zpráva vyšla také www.nasepraha7.cz a www.nasepraha9.cz 



 

Nasepraha.centrum.cz, 19. 6. 2014  



 

 

Zpráva vyšla také www.nasepraha7.cz a www.nasepraha9.cz 



 

Zitusti.cz, 10. 6. 2014  

 



 



 

Zitteplice.cz, 13. 6. 2014 

 



 

 



 

Newsletter Finance, 24. 6. 2014 



 

Fitstyl.cz, 24. 6. 2014 

 



 

 



 

Bytoverekonstrukce.cz, 10. 6. 2014  

 

 



 

Politické-listy.cz, 3. 6. 2014 

Politické-listy.cz, 10. 6. 2014 

 

 

 



 

Politické-listy.cz, 17. 6. 2014 



 

Bizinet.cz, 3. 6. 2014 

Bizinet.cz, 10. 6. 2014 

 

Bizinet.cz, 17. 6. 2014 



 

Loadeer.com, 3. 6. 2014 

 

Loadeer.com, 24. 6. 2014 

 

Aktualnizpravy.cz, 13. 6. 2014 



 

Ctusi.info, 3. 6. 2014 

 

Ctusi.info, 10. 6. 2014 

¨



 

Mojecelebrity.cz, 3. 6. 2014 

 

 

Mojecelebrity.cz, 10. 6. 2014 



 

Mojecelebrity.cz, 19. 6. 2014 

 

Prehlednezpravy.cz, 18. 6. 2014 

 

 



 

Ctusi.info, 17. 6. 2014 

 

Ctusi.info, 19. 6. 2014 



 

Ctusi.info, 19. 6. 2014 

 

Ctusi.info, 25. 6. 2014 

 



 

Ctusi.info, 19. 6. 2014 

 

Ctusi.info, 19. 6. 2014 



 

  

Ctusi.info, 24. 6. 2014 

 

Ctusi.info, 17. 6. 2014 

 


