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1 CENTRUM V ROCE 2017

Milí čtenáři,

rok 2017 vnímám jako přelomový v reformních záměrech Ministerstva 
zdravotnictví. Se spuštěním velkých ministerských projektů se skutečně 
začaly dávat některé věci do pohybu.
Transformační myšlenky a plány v péči o duševní zdraví definitivně pře-
staly být alternativou sdílenou úzkou skupinou profesionálů.
Tento posun přinesl také jeden paradox – k naplňování myšlenek dein-
stitucionalizace a destigmatizace, které CRPDZ pomáhalo vytvářet, ší-
řit a etablovat, dochází skrze Ministerstvo zdravotnictví a jím zřizované 
instituce NÚDZ a ÚZIS. Jsme svědky deinstitucionalizačních projektů, 
které se realizují skrze velké instituce. 
Role CRPDZ v této nové situaci je samozřejmě ve spolupráci se všemi, 
kteří se podílejí na proměnách péče o duševní zdraví, a v prosazování 
inovativních a efektivních řešení orientovaných na zotavení.
Klíčové kompetence a  postoje profesionálů pomáháme formovat 
prostřednictvím vzdělávání a odborných konzultací. Široký dosah má 
v  tomto především Platforma CARe ČR rozvíjející nizozemský model 
psychosociální rehabilitace založený na  rozpoznávání a  podpoře sil-
ných stránek klienta. Stáli jsme také u zrodu Platformy IPS, která pod-
poruje šíření jediné prokazatelně efektivní metody podporovaného 
zaměstnávání. 
V roce 2017 jsme realizovali pět velkých tuzemských a jeden zahranič-
ní projekt v Moldavsku. Druhým rokem pokračoval ambiciózní projekt 
Peer konzultanti, jehož cílem je snížit stigmatizaci především prostřed-
nictvím přímé podpory 20 peer konzultantů. Ve FACT projektu jsme 
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spolupracovali s  26 komunitními týmy v  ČR na  zmapování toho, jak 
se jim daří přiblížit se holandskému modelu FACT. Zcela nový typ ak-
tivit, do kterých jsme se pustili, je vytvoření Komunitního centra pro 
zotavení – Recovery college. V tomto pojetí, které pochází z Velké Bri-
tánie, působí profesionálové a lidé se zkušeností jako lektoři nově vy-
tvářených kurzů pro ty, kteří se vyrovnávají s duševní nemocí, a jejich 
blízké. Pokračoval projekt Umíme se domluvit, zaměřený na vzdělá-
vání úředníků v šesti regionech. Náš pátý tuzemský projekt, Rodiny, 
je v českém prostředí pilotním počinem v zavádění role „peer rodiče“, 
který podobně jako peer konzultant využívá svou vlastní životní zkuše-
nost v profesní roli. Projekt, který realizujeme ve spolupráci s Člověkem 
v tísni v Moldavsku, je v řadě ohledů specifický. Snažíme se v něm vy-
užít našich zkušeností se změnami v péči o handicapované, zároveň se 
přesvědčujeme o tom, jak složitá je každá změna, zvláště v prostředí 
postsovětské republiky. 

Kromě projektové práce jsme se věnovali i mnoha dalším činnostem. 
Potěšil nás zájem Vyšší školy polytechnické v Jihlavě, kde jsme pomoh-
li se zavedením výuky peer lektorů. Podíleli jsme se také na přípravě 
dvou úspěšných transformačních projektů Domova na hradě Rychm-
burk, kde se budeme účastnit na realizaci transformace formou konzul-
tací, vzděláváním a zaváděním metodiky CARe do praxe.

Moc děkuji všem kolegyním a kolegům z CRPDZ, konzultantům, pee-
rům, poradcům, lektorům, blízkým i  vzdáleným spolupracovníkům 
za tu spoustu práce a energie, bez které by to nešlo.

Pavel Říčan
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VZDĚLÁVACÍ INSTITUT2

V roce 2017 jsme realizovali 34 vzdělávacích kurzů, které úspěšně ab-
solvovalo celkem 376 účastníků. Největší podíl na objemu realizova-
ného vzdělávání měly kurzy na klíč pořádané pro organizace, mezi ni-
miž byli zejména poskytovatelé služeb v oblasti péče o duševní zdraví. 
V  roce 2017 proběhlo několik kurzů Modelu CARe: podíleli jsme se 
na projektu vzdělávání v PN Bohnice, kde bylo s modelem CARe se-
známeno téměř 200 pracovníků, proběhl otevřený kurz Modelu CARe 
v Praze, zahájeny byly další 2 kurzy na klíč v PN Horní Beřkovice a v PN 
Jihlava. 

V   projektu Peer konzultanti byly uspořádány dva běhy Základního 
kurzu pro peer konzultanty, v projektu Umíme se domluvit pak čtyři 
běhy kurzu Umíme se domluvit pro pracovníky veřejné správy v Krá-
lovéhradeckém, Moravskoslezském, Karlovarském kraji a na Vysočině.

S kladným ohlasem a zájmem se setkaly především kurzy, které do jis-
té míry souvisí s aktuálním děním a vývojem v oblasti péče o duševní 
zdraví – například kurz Model CARe nebo kurzy související s destigma-
tizační a peer problematikou.

Kurzy Počet kurzů Počet výukových dní

V rámci projektů 6 18

Otevřené kurzy 11 34

Kurzy na klíč 17 31,5

Celkem 34 83,5
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3 PORADNA STOPSTIGMA.CZ

I v roce 2017 jsme udrželi nepřetržitý a neomezený provoz internetové 
multidisciplinární poradny na www.stopstigma.cz.

Zhodnotili jsme provoz multidisciplinární poradny za období 8/2015–
12/2017 jak z hlediska obsahu dotazů, tak z hlediska přínosu pro taza-
tele. Za celé období jsme odpověděli na 806 dotazů, v 58 % odpovídali 
také peer poradci. Ve většině případů (71 %) se tazatelé ptali na své 
obtíže, ve 24 % hledali radu pro své blízké. 58 % tazatelů či jejich blíz-
kých není v odborné péči nebo to z dotazu nebylo možné určit. V 54 % 
se dotazy týkaly tématu „co dělat“, ve zbytku případů byly zaměřeny 
na  oblast farmakoterapie a  diagnóz. Ve  12 % byla obsahem dotazu 
i problematika sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu.

Z hlediska přínosu pro tazatele byly odpovědi poradců nejlépe hodno-
ceny v parametrech srozumitelnosti a respektu. 

Ze zpětných vazeb jsme dále zjistili, že u dotazů směřovaných na psy-
chiatra, u  dotazů týkajících se medikace a  zmiňujících sebevražedné 
úvahy zvyšuje současná odpověď peer poradce hodnocení v parame-
tru naděje. Stejně tak to platí v kategorii dotazů, v nichž se dotazující 
zabývá svými vlastními problémy. U dotazů, které se týkají diagnózy 
a příznaků, je vlastní zkušenost peer poradce také přínosem. Naopak 
u  dotazů, ve  kterých tazatel požaduje radu, jak řešit složitou životní 
situaci, se zdá být více oceňována odbornost profesionálů než osobní 
zkušenost. Kombinace odpovědí profesionála a peer poradce se jeví 
jako účinná.
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PLATFORMA IPS V ČR4 

Přesto, že je přístup IPS (Individual Placement and Support) i u nás 
uznáván jako efektivní metoda zaměstnávání na otevřeném trhu práce, 
zcela chybělo vzdělávání, metodické materiály v českém jazyce a ná-
rodní síť organizací, které aspirují na kvalitní poskytování tohoto typu 
služby. CRPDZ proto iniciovalo několik kroků, které tuto situaci mění. 

V termínu 4. - 5. října 2017 proběhl v Praze Trénink trenérů v metodě 
IPS pod vedením lektorky Sarah Swanson z Rockville Institute v USA. 
Trénink absolvovalo  11 účastníků. Na úvodní školení navázalo založe-
ní Platformy IPS v ČR, která se pravidelně setkává a zájem o schůzky 
rychle roste. Cílem platformy je podporovat rozvoj a kvalitu IPS metody 
v České republice. V plánu na rok 2018 je kromě pravidelného setká-
vání překlad materiálů z USA, sdílení statistických výstupů mezi orga-
nizacemi a další aktivity, na něž se podařilo získat zdroje Fokusu Praha. 
Ve spolupráci s Fokusem Mladá Boleslav, kde mají s IPS již několikaleté 
praktické zkušenosti, byl vytvořen kurz IPS akreditovaný u MPSV.
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PLATFORMA CARE ČR5 

V  roce 2017 se činnost Platformy CARe ČR soustředila především 
na podporu organizací zavádějících model CARe do své praxe, na ší-
ření metodiky v extramurální i intramurální péči a na podporu trenérů 
modelu CARe v lektorování a implementaci metodiky. V roce 2017 se 
cílená podpora v implementaci týkala organizací: Fokus Vysočina, z. ú., 
PN Horní Beřkovice, PN Bohnice a Domov na hradě Rychmburk. 

Během roku proběhla dvě setkání Platformy CARe ČR. Podařilo se ak-
tivně zapojit trenéry modelu CARe do činnosti platformy i do lektoro-
vání základního kurzu. Úzce spolupracujeme s mezinárodní organizací 
CARe Network ve strategickém rozvoji této organizace a v rámci nově 
otevřeného mezinárodního výcviku Tréninku trenérů modelu CARe 
Tepla 4. 

V  současné době spolupracujeme s více než 50 lektory, kteří působí 
na  různých místech v ČR. Velmi se osvědčilo využívání různých pro-
fesních zkušeností trenérů v rámci lektorování a v podpoře organizací 
v implementaci metodiky. Můžeme tak reagovat na specifické potřeby 
jednotlivých organizací. V roce 2017 jsme se také zaměřili na zpracová-
ní metodických podkladů pro evaluaci zavádění modelu do praxe, byl 
přeložen Kontrolní list implementace CARe, nástroj Quick Scan CARe 
Model a začal se standardizovat překlad nástroje INSPIRE.  
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PŘEHLED PROJEKTŮ6 

Název Výstupy Odborná 
garance

Partneři Realizace 
od do

Podpora 
transformačního 
procesu v oblasti 
péče o duševně 
nemocné 
a mentálně 
handicapované 
v Moldavsku 
(„Moldavsko“)

Analýza 
proveditelnosti 

4 transformační 
plány ústavů pro 
dospělé klienty

8 vycvičených 
mentorů pro 
transformaci

30 vycvičených 
aktérů 
transformace 

16 aktérů 
transformace 
na stáži v ČR

Draft Strategie 
reformy péče 
a ochrany 
duševně 
nemocných

Konference – 
Transformace 
ústavní péče

Jan Pfeiffer Ministerstvo 
zdravotnictví, 
práce a sociální 
ochrany 
Moldavské 
republiky

Člověk v tísni,  
o. p. s. / People  
in Need Moldova

Centrum podpory 
transformace, 
o.p.s.

Keystone 
Human Services 
International 
Moldova 
Association

1. 9. 2015 
– 31. 12. 
2017
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Rozvoj 
a zkvalitnění 
sociální 
práce s lidmi 
s duševním 
onemocněním 
ve veřejné správě 
(„Umíme se 
domluvit“)

Realizace v 6 
regionech ČR

Kurz „Umíme 
se domluvit: 
sociální práce 
s lidmi s duševním 
onemocněním 
zaměřená 
na zotavení 
klienta“ pro 
96 sociálních 
pracovníků státní 
správy.

6 metodik „Jak 
spolupracovat se 
zdroji v komunitě 
v oblasti péče 
o klienty 
s duševním 
onemocněním“

120 hodin 
supervizí 

72 účastníků stáží 
v komunitních 
službách

Petr Hejzlar

Michaela 
Růžičková

Moravskoslezský 
kraj

Statutární město 
Ostrava

Královehradecký 
kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Karlovarský kraj

1. 8. 2016 
– 31. 7. 
2018

Název Výstupy Odborná 
garance

Partneři Realizace 
od do
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Zapojením peer 
konzultantů 
proti stigmatizaci 
(„Peer 
konzultanti“)

20 nových peer 
konzultantů v tý-
mech sociálních 
služeb v oblasti 
péče o duševní 
zdraví po celé ČR 
včetně proško-
lení a průběžné 
podpory zavedení 
a udržení pozice

Evaluace dopadu 
zapojení peer kon-
zultantů na po-
stoje pracovníků 
týmů i na samotné 
peer konzultanty

Příručka Jak čelit  
stigmatizaci a dis-
kriminaci – praktic-
ké příklady z praxe 
včetně řešení

Pavel Říčan

Zuzana 
Foitová

Jan Stuchlík

Michal 
Balabán

Zdeněk Heřt 

Vladimíra 
Křížová

Daniel Šebek 

Petr Šípek

Jiří Štefl

Magdaléna 
Štochlová

Národní ústav 
duševního zdraví

Fokus Mladá 
Boleslav, Fokus 
Vysočina, Fokus 
Písek, Fokus 
Tábor, Fokus 
České Budějovice, 
Fokus Liberec, 
Mana Olomouc, 
Péče o duševní 
zdraví, Práh jižní 
Morava, Ledovec 
a Psychosociální 
centrum Přerov

GGZ Noord-
Holland- Noord

1. 7. 2016 
– 30. 6. 
2018

Podpora FACT 
modelu v České 
republice 
(„FACT“)

Nástroj FACT 
fidelity scale – 
přeložený do ČJ 
a modifikovaný 
na poměry v ČR

Manuál 
metodiky FACT – 
přeložený do ČJ 
a modifikovaný 
na poměry v ČR

Souhrnná zpráva 
z evaluace všech 
týmů zapojených 
do projektu (26 
FACT auditů, 
2x v průběhu 
projektu)

Jan Stuchlík FIT Academy 
(GGZ Noord-
Holland-Noord)

Certification 
Centre for ACT 
and Flexible ACT

1. 9. 2016 
– 31. 8. 
2018

Název Výstupy Odborná 
garance

Partneři Realizace 
od do
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Komunitní 
centrum pro 
Zotavení – 
(„Recovery 
College“)

9 kurzů pro 
lidi s duševním 
onemocněním 
a jejich blízké 
vyučovaných 
ve Škole zotavení

Přednášky 
a besedy 
v pobočkách 
Městské knihovny 
v Praze na téma 
zotavení z duševní 
nemoci

Sociálně-kulturní 
aktivity – literární 
a divadelní dílna

Stáže v Recovery 
and Wellbeing 
College 
ve Velké Británii 
určené pro lidi 
s duševním 
onemocněním

Pavel Říčan

Jana 
Pluhaříková 
Pomajzlová

Michael 
Kostka

Michal 
Kašpar

Tomáš Vaněk

Recovery and 
Wellbeing College 
v rámci Central 
and North West 
London NHS 
Foundation Trust 
(UK)

1. 2. 2017 
– 31. 12. 
2018

Název Výstupy Odborná 
garance

Partneři Realizace 
od do
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Podpora 
neformálních 
pečovatelů 
duševně 
nemocných – 
Vykročení ze 
začarovaného 
kruhu („Rodiny“)

Kurz „Duševně 
nemocný v rodině“ 
– v 8 městech

Stážový program 
pro rodinné 
příslušníky  
– jednodenní 
stáže ve službách 
regionálního 
poskytovatele 
péče pro duševně 
nemocné

– dvoudenní stáže 
ve vybraných 
reprezentativních 
službách v ČR

Informační 
materiály pro 
rodinné příslušníky 
– sepsané životní 
příběhy

Zavádění pozice 
peer pečovatele 
– tréninkové 
zaměstnání 
a podpora 12 peer 
pečovatelů

Evaluace efektu 
vzdělávání 
rodinných 
příslušníků 
a zapojení peer 
pečovatelů 
do služeb

Internetové 
poradenství pro 
rodinné příslušníky 
a evaluace jeho 
dopadu

Zuzana 
Foitová

Jan Stuchlík

Národní ústav 
duševního zdraví

Sympathea, o. p. s.

1. 9. 2017 
– 31. 8. 
2020

Název Výstupy Odborná 
garance

Partneři Realizace 
od do
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Stopstigma.cz – 
stop stigmatizaci 
lidí s duševním 
onemocněním 
a jejich blízkých 
(„Nadace ČEZ – 
Stopstigma.cz“)

Zajištění 
nepřetržitého 
provozu 
internetové 
poradny

Zuzana 
Foitová 

Petr Příhoda 

Michael 
Kostka

20. 3. 2017 
– 20. 3. 
2018

Internetová 
multidisciplinární 
poradna 
Stopstigma.cz 
(„MZ –
Stopstigma.cz“)

Zajištění 
nepřetržitého 
provozu 
internetové 
poradny

Evaluace provozu 
poradny

Petr Příhoda

Michael 
Kostka

Zuzana 
Foitová

1. 7. 2017 
– 31. 12. 
2017

Název Výstupy Odborná 
garance

Partneři Realizace 
od do
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ODBORNÉ AKCE, ÚČAST 
NA KONFERENCÍCH7

9. – 10. března 2017 International 
Conference on Mental 
Health Care in the 
Community „Client in 
the Centre“, Zagreb

Příspěvek: Pavel 
Říčan – „Reforma 
psychiatrické péče 
v ČR“

11. května 2017 16. Celostátní 
konferenci Dny Ireny 
Strossové „Komplexní 
terapie psychóz v praxi, 
Opava

Příspěvek: Jana 
Pluhaříková 
Pomajzlová, Miroslav 
Pastucha – „Zkušenosti 
s implementací Modelu 
CARe do praxe“

12. – 15. července 
2017

1. stáž v Recovery and 
Wellbeing College 
v Londýně

13. – 15. září 2017 Fourth European 
Conference on 
Integrated Care and 
Assertive Outreach, 
Hamburg

Příspěvek: Pavel Říčan 
– „Peer konzultanti 
v ČR“

2. – 6. října 2017 2. stáž v Recovery and 
Wellbeing College 
v Londýně

4. – 5. října 2017 Trénink trenérů 
v metodě IPS, lektorka 
Sarah Swanson, 
Rockville Institute, USA

8. října 2017 Seminář s Craigem 
Lewisem, americkým 
peer specialistou
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26. října 2017 Minikonference FACT 
projektu – Specializace 
v týmu

31. října 2017 Závěrečná konference 
projektu Moldavsko –  
„Deinstitutionalization 
process in the 
Republic of Moldova, 
achievements and 
perspectives”, Kišiněv

Příspěvky:
Zdeněk Heřt 
– „Zkušenosti 
se zapojením 
osob s duševním 
onemocněním v oblasti 
sociálních služeb 
a advokacie v ČR“

Pavel Říčan – 
„Vyhodnocení procesu 
DI v Moldavsku“

Jan Pfeiffer – 
„Zkušenosti 
s transformačním 
procesem v ČR 
a evropských zemích“ 

6. prosince 2017 Minikonference FACT 
projektu – FACT board
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9 FINANCE

Náklady 2017
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Centrum hospodařilo v roce 2017 s kladnou bilancí 349 219 Kč. Více 
než 3/4 příjmů tvořily granty a dotace, zejména ze státního rozpočtu 
a zdrojů EU. Zbylé příjmy zajišťovaly tržby ze vzdělávacích aktivit 
a také přijaté dary. 

Přehled o hospodaření v roce 2017:

Náklady

Spotřebované nákupy 272 649 Kč

Odborné služby 3 745 871 Kč

Ostatní služby 3 093 737 Kč

Odpisy majetku 142 643 Kč

Osobní náklady 4 944 162 Kč

Ostatní náklady 403 764 Kč

CELKEM 12 602 827 Kč
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Výnosy

Dotace a granty 11 029 435 Kč

z toho:  

Moldavsko 1 941 174 Kč

Peer konzultanti 3 411 072 Kč

FACT 3 063 385 Kč

Recovery college 1 531 927 Kč

Umíme se domluvit 707 262 Kč

Rodiny 213 216 Kč

MZ (Stopstigma.cz) 69 004 Kč

Norské fondy (Stopstigma.cz) 19 119 Kč

Nadace ČEZ (Stopstigma.cz) 73 276 Kč

Přijaté příspěvky a dary 52 214 Kč

Tržby a ostatní výnosy 1 870 397 Kč

z toho:  

Vzdělávací institut (VZIN) 1 034 135 Kč

Další zakázky 469 776 Kč

CELKEM 12 952 046 Kč
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Dotace a granty 2017

 Moldavsko
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Projektoví manažeři: Petra Binderová, Barbora Holá, Markéta 
Hulmáková, Petra Kubinová, Pavla Šelepová, Martina Vavřinková

Odborní konzultanti: Zuzana Foitová, Petr Hejzlar, Veronika 
Kapková, Michael Kostka, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Michaela 
Růžičková, Jan Stuchlík

Externí spolupracovníci a lektoři: Michal Balabán, Miloslava 
Bednářová, Dana Čechová, Marek Fiala, Lenka Flášarová, Zuzana 
Foitová, Martin Fojtíček, Tereza Formánková, Petr Hejzlar, Zdeněk 
Heřt, Jaroslav Hodboď, Barbora Hrdličková, Veronika Kapková, Michal 
Kašpar, Lucie Kondrátová, Michael Kostka, Vladimíra Křížová, Zdeňka 
Kuviková, Jan Lorenc, Vendula Machů, Michal Noga, Jana Nováčková, 
Miroslav Pastucha, Ondřej Pěč, Jana Pěčová, Jan Pfeiffer, Věra 
Pinkasová, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Jana Poljaková, Petr Příhoda, 
Tomáš Rezek, Eliška Rohlíková, Michaela Růžičková, Pavlína Růžičková, 
Pavel Říčan, Ondřej Skála, Jan Stuchlík, Kateřina Szabová, Daniel 
Šebek, Petr Šípek, Lenka Škvorová, Jiří Štefl, Magdaléna Štochlová, 
Petr Šturma, Jiří Šupa, Tomáš Vaněk, Jakub Vávra, Martina Venglářová, 
Barbora Vráželová, Barbora Wenigová, Petr Winkler, Agáta Zajíčková 
a další.
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11 PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu těmto firmám a organizacím: 

        

Na financování projektů Centra se v roce 2017 podílely prostředky 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v Operačním 
programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha - pól růstu ČR:

Další projekty Centra byly v roce 2017 podpořeny z Programu 
na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví Ministerstva 
zdravotnictví ČR a Programu zahraniční rozvojové spolupráce České 
rozvojové agentury:



Centrum pro rozvoj péče  
o duševní zdraví, z. s. 

Řehořova 992/10 
130 00 Praha 3 
IČO: 62936654 

DIČ: CZ62936654

tel: +420 222 515 305 
e-mail: cmhcd@cmhcd.cz 

www.cmhcd.cz

Číslo účtu: 2247602504/0600 
MONETA Money Bank, a.s.

ID datové schránky: zxr4h3a


