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DOTAČNÍ INFO K 12. 10. 2016 

 

Moravskoslezský kraj 

Příspěvky na ozdravné pobyty 

Kód programu: ŽPZ/04/2016 

Vymezení okruhu příjemců: 
Žadatelem o dotaci (příjemcem dotace) mohou být: 
- obec 
- svazek obcí 

 
na území Moravskoslezského kraje splňující kritéria pro lokalizaci žadatelů. V případech, kdy žada-
telem je svazek obcí, může tento žádat o dotaci pouze pro děti z obcí splňující kritéria pro lokalizaci 
žadatelů. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
28. 10. 2016 

Datum ukončení příjmu žádostí   1. 9. 2017 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-prispevky-na-ozdravne-pobyty-79718/ 
 

 

OPŽP 

Výzva č. 49 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.2: Posílit biodiverzitu 
 
Alokace: 102 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-prispevky-na-ozdravne-pobyty-79718/
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 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   30. 9. 2016 
Podání žádosti do   30. 11. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. 
obnovy a tvorby těchto biotopů 
Aktivita 4.2.2:Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 
 
Podporovaná opatření pro 4.2.1 a 4.2.2: 

 speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cí-
lená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanziv-
ních druhů) 

 speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných 
stanovišť 

 opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném pro-
středí včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů 

 ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu 
cenných stanovišť 

 jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity 
opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta 

 interpretace stezky vč. potřebného PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných 
v terénu, např. naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky) 
a/nebo naučné tabule 

 
Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů (včetně jejich sledování, 
hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) 
 
Podporovaná opatření: 

 eradikace, popř. regulace invazivních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů 
apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěš-
nosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezová-
ní invazivních druhů 

 obnova stanovišť pro eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odů-
vodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazivních 
druhů 

 jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů 
 
Aktivita 4.2.4: Předcházení. minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy 
živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci 
akvakultury prostřednictvím OP Rybářství) 
 
Podporovaná opatření: 

 realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště 
chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stav-
bách, vodních dílech apod. 
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 jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými sub-
jekty 

 
http://www.opzp.cz/vyzvy/49-vyzva 
 

 

Výzva č. 48 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 
 
Alokace: 90 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   30. 9. 2016 
Podání žádosti do   30. 11. 2016 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

- Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 (realizace 
opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnic-
ké infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro 
zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o 
cílové organismy. 
 
V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 
- zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 (území národní-
ho významu) 
Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, 
souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, smluvní ochrany event. dalších relevant-
ních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: 

 péče o bezlesí (např. travní porosty, vřesoviště apod.) cílená na zlepšení jeho kvality a za-
chování rozlohy 

 péče o lesní společenstva, směřovaná ke zlepšení jejich struktury a druhového složení 

http://www.opzp.cz/vyzvy/49-vyzva
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 péče o vodní prvky a mokřadní biotopy 

 péče o dřeviny mimo les 

 speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů 

 likvidace invazivních a expanzivních druhů 

 zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní 

 opatření k usměrňování návštěvníků z důvodů eliminace negativního dopadu na předmět 
ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, 
lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci 
chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.) 

 ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/48-vyzva 
 

 

OP VVV 

 
Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II 

Výzva č. 02_16_039 

 

PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

IP 3: Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové 

SC 1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 

 

Plánovaná alokace:  450 000 000Kč 
 

Žadatelé: 
 Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vy-

konávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) 
o spolek 
o ústav 
o obecně prospěšná společnost 
o nadace a nadační fond 
o registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní 

právnická  osoba 
 Školy a školská zařízení zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonáva-

jící činnost školy zapsaná ve školském rejstříku) 
 Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická 

osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku) 
 Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech 

právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském 
rejstříku) 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  11. 10. 2016 od 10:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   do vyčerpání alokace, nejpozději do 11. 12.  
       2017 do 14:00 
 

http://www.opzp.cz/vyzvy/48-vyzva
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Podporované aktivity: 
 

Povinné aktivity: 

Aktivita č. 1: Řízení projektu 

 

Povinně volitelné aktivity: 

Žadatel je povinen zvolit si alespoň jednu povinně volitelnou aktivitu 

 

Aktivita č. 2: Předškolní vzdělávání 

Aktivita č. 3: Prevence školní neúspěšnosti 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl 
 
 

IROP 

Výzva č. 56 
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání doved-
ností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 

Územní realizace: 
Území celé ČR mimo hl. m. Prahy 
Správní obvody obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené 
lokality. 
 

Oprávnění žadatelé: 

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší 
odborné školy 

 další subjekty podílející se na realizace vzdělávacích aktivit 

 kraje 

 organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 obce 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 

 organizační složky státu 

 příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 151 200 000 Kč, Státní rozpočet – max. 26 682 353 Kč 

 

Míra podpory:  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl
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1) organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 15% 
 
2) právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském 
rejstříku 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
3) Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
4) soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem čin-
nosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dět-
mi a mládeží, v oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 10% 
 
5) ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 11. 2016, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   14. 4. 2017, 14:00 
 

Podporované aktivity:   
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, nefor-
mální a celoživotní vzdělávání 
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
- nákup pozemků a staveb 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
 
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazy-
cích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akč-
ním plánem vzdělávání. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-
neformalni-a-celozivotni-vzdel 
 

 

Výzva č. 57 
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
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PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání doved-
ností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 

Územní realizace: 
Území celé ČR mimo hl. m. Prahy 
Správní obvody obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokali-
ty. 
Obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 
 

Oprávnění žadatelé: 

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší 
odborné školy 

 další subjekty podílející se na realizace vzdělávacích aktivit 

 kraje 

 organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 obce 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 

 organizační složky státu 

 příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 352 800 000 Kč, Státní rozpočet – max. 62 258 824 Kč 

Z toho alokace pro projekty realizované v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám: 88 800 000Kč (EFRR + státní rozpočet) 

 

Míra podpory:  

1) organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 15% 
 
2) právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském 
rejstříku 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
3) Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
4) soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem čin-
nosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dět-
mi a mládeží, v oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty 



8 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 10% 
 
4) ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  18. 11. 2016, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   14. 4. 2017, 14:00 
 

Podporované aktivity:   
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, nefor-
mální a celoživotní vzdělávání 
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
- nákup pozemků a staveb 
- pořízení vybavení budov a učeben 
- pořízení kompenzačních pomůcek 
 
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazy-
cích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). 
 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akč-
ním plánem vzdělávání. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-57-Infrastruktura-pro-zajmove,-
neformalni-a-celozivotni-vzdel 
 

 

SZIF 

SZIF přijímá žádosti k 3. kolu Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. 

Příjem žádostí probíhá od 11. 10. 2016 – 31. 10. 2016 

 

operace alokace (tis. Kč) 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 2 548 400 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků 756 200 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 268 600 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 221 300 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 131 400 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

546 800 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 74 900 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 46 300 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-57-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-57-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
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dodavatelských řetězců a místních trhů 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťová-

ní biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových 

procesech 

19 900 

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality

%2F1476093825662.pdf 

 

Státní fond Životního prostředí 

 

Výzva č. 10/2016 
 
PO 5: Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast podpory 5.4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 
Podporované aktivity 5.4.A: Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků 
přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících 
živočichů v sídlech. 
 
Plánovaná alokace:  40 000 000 Kč 
 
Výše podpory 

 pro projekty v obcích do 500 obyvatel (včetně) je maximálně 2 000 000Kč 

 pro projekty v obcích nad 500 obyvatel je maximálně 250 000Kč 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých výdajů. 
 
Oprávnění příjemci podpory: 
Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, včetně organizač-
ních složek státu. 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  3. 10. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   28. 2. 2017 ve 14.00 
 

Cíl Výzvy: 
 Podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšo-

vání její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě. 
 
https://www.sfzp.cz/sekce/850/k-vyzve-10-2016/ 

 

 

Výzva č. 11/2016 
 
PO 1: Voda 
Podoblast podpory 1.3: Čistota povrchových i podzemních vod 
Podporované aktivity 1.3.B: Domovní čistírny odpadních vod 
 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1476093825662.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1476093825662.pdf
https://www.sfzp.cz/sekce/850/k-vyzve-10-2016/
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Plánovaná alokace:  100 000 000 Kč 
 
Výše podpory 
 
Maximální výše podpory je jednu DČOV činí 

 kapacita DČOV 1-5 EO: 100 tis. Kč 

 kapacita DČOV 6–15 EO: 170 tis. Kč 

 kapacita DČOV 16-50 EO: 240 tis. Kč 
 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých výdajů. 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění 

 Dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění 

 Společnosti vlastněné z více jak 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty 

 Spolky dle §54 zákona č. 18/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, které ne-
smí být založeny za účelem podnikání, a jejichž hlavní činnosti jsou v souladu s podporova-
nými aktivitami Výzvy (např. provozování vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování 
odpadních vod, apod.) 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  1. 11. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 11. 2017 ve 14:00, nebo vyčerpáním alokace 
 

Cíl Výzvy: 
 Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod do kapacity 50 EO, a to 

v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení 
nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/851/k-vyzve-11-2016/ 

 

 

Výzva č. 12/2016 
 
PO 1: Voda 
Podoblast podpory 1.3: Čistota povrchových i podzemních vod 
Podporované aktivity 1.3.A: Likvidace nepotřebných vrtů 
 
Plánovaná alokace:  20 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 
Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty 
Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje 

 na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje  

 na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž původce není znám 
nebo neexistuje 

https://www.sfzp.cz/sekce/851/k-vyzve-11-2016/
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Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  1. 11. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   28. 4. 2017 ve 14.00 
 

Cíl Výzvy: 
 Likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního 

prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života 
obyvatel 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/852/k-vyzve-12-2016/ 

 

 

Tomíčková Petra, 12. 10. 2016 

 

https://www.sfzp.cz/sekce/852/k-vyzve-12-2016/

