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https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#


2

Měsíčník pro veřejnou správu č. 1/2022 internetového portálu 
www. ucetni-portal.cz

 

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

máte rádi ocenění? 

V práci, doma od partnera, od dětí, od rodičů? Nebo máte jasno ve svojí hodnotě a ocenění 
k životu vůbec nepotřebujete?

Já dnes dostala svoji první hvězdičku Mary Kay. Pro mne opravdu milé, hned jsem si ji vzala 
na dnešní webinář a pochlubila se.

Zajímavé pro mne bylo, že hvězdička byla za dočista běžný výkon, který podáváte stejně jako 
já každodenně na mzdových nebo finančních účtárnách. Jinde je ten výkon hodný k ocenění. 
Zvláštní poznání. Určitě se shodneme, že v účtárnách je třeba pracovitosti… a ta se do života 
jistě hodí. Ale pozor, abychom to nepřehnali…

Moc ráda přináším kousek filozofie paní zakladatelky Mary Kay do našeho života na Účetním 
Portálu. Každotýdenní losování o výrobky ze světa zdraví – Tarani a světa kosmetiky – Mary 
Kay jsou inspirovány z tohoto příběhu. A věřím, že si všimnete více nových drobností, které 
potěší.

Já miluji dárečky a ocenění jakéhokoliv druhu… A přináším je i k nám do mojí kanceláře.

Můžete se inspirovat, budete-li chtít.

Přeji krásné dny v tuto dobu plnou práce a, věřím, i nějakého ocenění.

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

»  Kola se točí… 
»  Jedeme dál… 
»  Spolu to zvládneme… 
»  Jsme optimističtí… 
»  Nevzdáváme se…

ÚVODNÍ SLOVO

https://www.pevacoukova.cz/
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strana 21
Územní plán je základ na cestě k rozvoji obce
Autor: Frank Bold advokáti

19. 2. 2022

strany 5–8
Sbírka právních předpisů  
není eSbírka ani Sbírka zákonů
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

18. 2. 2022

strany 9–14
Co přináší novela přestupkového zákona  
účinná od 1. února 2022
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

13. 2. 2022

strany 15–16

Povinnost zavést systém ochrany 
oznamovatelů protiprávního jednání ve 
vztahu k územně samosprávným celkům
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

21. 12. 2021

strany 17–19
Ochrana úředních osob  
před hrubými verbálními útoky
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

23. 2. 2022

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Miřte na Měsíc. To nejhorší, co se vám může stát, je, že přistanete mezi hvězdami!“
Mary Kay Ash

Články
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., 
o rozpočtové skladbě (verze od 2. 2. 2022)

Dne 1. 12. 2021 jsme zveřejnili vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, a následně i Pokyn k postupu podle této vyhlášky. 
V Pokynu byly provedeny změny, které naleznete v příloze aktuality, spolu s poměrně rozsáhlým (193 stran) Doprovodným 
materiálem k postupu podle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody 
a postupy

V příloze naleznete poměrně rozsáhlý materiál, který se týká účetních metod a postupů územních samosprávných celků, 
příspěvkových organizací a dalších organizací.

Oprávnění správce poplatku ke zjišťování informací o poplatkových subjektech 
při správě poplatků

Ministerstvo financí odpovídá na dotaz: Na základě jakého právního předpisu je správce poplatku oprávněn zjišťovat 
a shromažďovat informace o poplatkových subjektech? Odpověď si můžete přečíst v příloze aktuality.

Schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Upozorňujeme na často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek, zveřejněné na stránkách MF ČR. Naleznete je v příloze aktuality.

Informační bulletin č.1/2022 pro účetní jednotky veřejného sektoru

V příloze naší aktuality si můžete přečíst Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy.

Odpovědi na často kladené otázky k DPH při určování cen a hodnot

MF ČR připravilo dokument s vybranými otázkami a odpověďmi týkajícími se daně z přidané hodnoty (DPH) u cen a hodnot 
určených dle zákona o oceňování majetku.

Představitelé obcí a územní samosprávy - kdo je „politicky exponovanou osobou“

Politicky exponovaná osoba je definována v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu (§ 4 odst. 5 písm. a), nazývaného také zákon o praní špinavých peněz. Toto ustanovení 
považuje za politicky exponovanou osobu takovou fyzickou osobu, která je nebo byla ve významné veřejné funkci 
s celostátním nebo regionálním významem. O jaké osoby se jedná, uvádí Metodický pokyn Finančního analytického úřadu, 
který naleznete pro územní samosprávy na stránce 9 (příloha č. 1).

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

 8. 2. 2022

 7. 2. 2022

 7. 2. 2022

 28. 1. 2022

 28. 1. 2022

 26. 1. 2022

21. 2. 2022

https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-k-postupu-podle-vyhlasky-ministerstva-financi-c-412-2021-sb-o-rozpoctove-skladbe-verze-od-2-2-2022-6643-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pokyn-k-postupu-podle-vyhlasky-ministerstva-financi-c-412-2021-sb-o-rozpoctove-skladbe-verze-od-2-2-2022-6643-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/casto-kladene-dotazy-k-ucetni-reforme-v-oblasti-verejnych-financi-ucetni-metody-a-postupy-6613-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/casto-kladene-dotazy-k-ucetni-reforme-v-oblasti-verejnych-financi-ucetni-metody-a-postupy-6613-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/opravneni-spravce-poplatku-ke-zjistovani-informaci-o-poplatkovych-subjektech-pri-sprave-poplatku-6610-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/opravneni-spravce-poplatku-ke-zjistovani-informaci-o-poplatkovych-subjektech-pri-sprave-poplatku-6610-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/schvalovani-ucetnich-zaverek-nekterych-vybranych-ucetnich-jednotek-6609-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informacni-bulletin-c-1-2022-pro-ucetni-jednotky-verejneho-sektoru-6592-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/odpovedi-na-casto-kladene-otazky-k-dph-pri-urcovani-cen-a-hodnot-6591-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/predstavitele-obci-a-uzemni-samospravy-kdo-je-politicky-exponovanou-osobou-6585-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Povinnost zavést systém ochrany 
oznamovatelů protiprávního jednání 
ve vztahu k územně samosprávným 
celkům
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

Úvod

Směrnice EU1 a návrh českého zákona2 upravují nová práva a povinnosti. Trpí však stejnou vadou jako jiné právní předpisy: 
popisují ideál a snaží se dohnat skutečnost. V tomto článku vás čeká náhled do hlubin subjektů dotčených novou právní 
úpravou, abychom se ideálu přiblížili v naší každodenní skutečnosti.

Pokud ČR stihne či nestihne schválit zákon 
o ochraně oznamovatelů  

Novinka se týká všech územně samosprávných celků (ÚSC) v ČR. Informační povinnost obcí ve vztahu k veřejnosti je 
konkrétně obsažena v čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, který ústavně zakotvuje povinnost státních orgánů 
a orgánů územní samosprávy přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení 
upravuje speciální zákon, tj. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle mého názoru tedy každá obec, město, kraj má zveřejnit text jako např. informaci o možnosti oznámit protiprávní 
jednání související s prací nebo obdobnou činností ve vztahu k obcím nad 10 000 obyvatel, ke všem soukromým společnostem 
v EU nad 250 zaměstnanců a veřejným subjektům nad 50 zaměstnanců Ministerstvu spravedlnosti na tel.č. ...... , osobně ......., 
elektronicky na adresu: oznam@msp.justice.cz, vhozením do schránky umístěné na dveřích nepoužívaného vchodu budovy 
ministerstva Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 a získat ochranu podle směrnice EU, popř. českého zákona. Oznamovatel má 
rovněž právo své oznámení zveřejnit (např. na sociálních sítích, na internetových stránkách apod.), pokud bylo podání 
oznámení výše uvedenými způsoby bezvýsledné, např. pokud nebylo přijato příslušným subjektem vhodné opatření nebo 
dokonce pokud se oznamovatel domnívá, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo 
zjevnému ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví. Vyjde-li později najevo, že podmínky v daném případě 
pro využití zveřejnění jako výjimečného nástroje oznámení naplněny nebyly, bude oznamovatel za své jednání odpovědný 
podle příslušných právních předpisů. Oznamovatel nadále může oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci 
(policejní orgán, orgán správního trestání).

Pokud česká republika stihne schválit český zákon

Povinnost územně samosprávných celků zavést funkční systém pro zpracování oznámení, vybrat tzv. příslušnou osobu 
atd. vyplývá z postavení ÚSC jako veřejného zadavatele s provázáním na výjimkou obce s méně než 5 000 obyvateli 
(pokud by tato „malá“ obec byla obcí s rozšířenou působností, povinnosti se na vztahují!). Je praktické, aby všechny obce 

1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
2 Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů – sněmovní tisk 1150/0

11

2

3

Funguje ve Vaší obci vnitřní oznamovací systém a máte nastaveny procesy vyřizování, zpracování a uchovávání oznámení? 
A víte, zda se Vás povinnost zavedení tohoto systému týká? Článek paní Blanky Hanzelové přináší informace o tom, jak by se 
obce měly připravit na své nové povinnosti vyplývající ze směrnice EU 2019/1937.
Jana

21. 12. 2021

Povinnost zavést systém ochrany oznamovatelů protiprávního jednání  
ve vztahu k územně samosprávným celkům

Mgr. Blanka Hanzelová

https://www.codexisuno.cz/c7b?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/c7c?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-1937-ze-dne-23-rijna-2019-o-ochrane-osob-ktere-oznamuji-poruseni-prava-unie-6469-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vladni-navrh-zakona-o-ochrane-oznamovatelu-snemovni-tisk-1150-0-2724-x.html
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bez ohledu na velikost se připravovaly na splnění povinností vztahující se k whistleblowing již v okamžiku, kdy ÚSC 
vyhlašuje veřejnou zakázku; čekat se stavbou hráze, až když máme spoustu vody, a stavební povolení přehradu nepostaví. 

Před výše uvedenou informaci se tedy předřadí text jako např. Naše obec vytváří podmínky, aby v občanech posílila důvěru ve 
férové zpracování jejich oznámení protiprávního jednání související s prací nebo obdobnou činností. Osobou zabývající 
se oznámeními je …… (jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, e-mail, datová schránka, dveře č. … v budově na ulici …). Jde 
o tzv. příslušnou osobu, která se Vašimi oznámeními podanými ústně, telefonicky, osobně bude zabývat v úředních hodinách 
našeho obecního úřadu a nepřetržitě, pokud oznámení podáte elektronicky. Pro zabezpečení ochrany Vás, jako oznamovatele, 
dále dotčených osob a prostředníků či svědků jsme s naší příslušnou osobu uzavřeli smlouvu zejména o mlčenlivosti, anonymizaci, 
šifrování a zákonné archivaci Vašich osobních údajů. Další podrobnosti o ochraně oznamovatelů naleznete na: …

Pokud ČR nestihne schválit český zákon

Povinnosti ze směrnice se týkají ÚSC a jich zřízených příspěvkových organizací s počtem 10 000 občanů a více. Jiné ÚSC 
mohou systém ochrany zavést, třeba díky svým šikovným zaměstnancům. Pokud si zvolí komerčního dodavatele, půjde 
o veřejnou zakázku.

Poznámka Účetního Portálu:

•  Metodiku k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně 
osob, které oznamují porušení práva Unie, připravenou Ministerstvem spravedlnosti naleznete ZDE.

4

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ NA ÚČETNÍM PORTÁLU

www.ucetni-portal.cz/plan-akci/

Povinnost zavést systém ochrany oznamovatelů protiprávního jednání  
ve vztahu k územně samosprávným celkům

Mgr. Blanka Hanzelová

https://www.ucetni-portal.cz/metodika-k-prime-aplikovatelnosti-smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2019-1937-ze-dne-23-rijna-2019-o-ochrane-osob-ktere-oznamuji-poruseni-prava-unie-6468-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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SPECIALISTA PRO 
VEŘEJNOU SPRÁVU

ONLINE / 10 DNŮ 

ÚČTUJETE NA OBCI? TAK TOHLE JE OPRAVDU TŘEBA MÍT! 
NAPROSTO JEDINEČNÝ ONLINE SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU!

Proč?

 1  Tápete? Teď už nebudete!

 2  Jste si opravdu jistí? S námi v zádech budete vždy! GARANTUJEME!

 3  Komplexní vzdělávání krok za krokem, které pochopí každý! Jinak vracíme peníze!

LEKTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR ®
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s.®
zakladatelka a   Účetního Portálu®
členka Výkonného výboru KA ČR ®

DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.specialista-verejnasprava.cz

IHNED K DISPOZICI

Akreditováno MV ČR jako e-learning. Záznam programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020

#závěrečný účet   #účtování   #účetní závěrka   #rozpočet    
#přiznání k dani z příjmů právnických osob   #kontroly účetnictví    

#vnitřní směrnice   #FIN 2-12 M   #transfery   #inventarizace   #majetek

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://specialista-verejnasprava.cz/


Starostové, hlavní účetní...
Seznamte se...
Jsme nadšenci účetnictví a daní a věnujeme se veřejnému sektoru více jak 20 roků. 
Účetní Portál a.s. – ucetni-portal.cz
Chcete být lepší, nejlepší v oboru?
Chcete zkusit něco jiného?
Víte, že neuplatňování DPH v praxi je problém?
Máme pro Vás právě teď tuto mimořádnou nabídku.

MALÁ NABÍDKA »»» KNIHY: TEORIE + PŘÍKLADY
Autor: ing. Pěva Čouková 

Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace 
270 stran | 11 přehledů | 19 pomůcek | s možností stáhnutí e-booku

+
 Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – obce, dobrovolné svazky obcí 
150 stran | 60 příkladů | s možností stáhnutí e-booku

NEBO

Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – příspěvkové organizace 
182 stran | 51 příkladů | s možností stáhnutí e-booku

(Z příkladů přidáme tu knihu, která odpovídá typu Vaší účetní jednotky.) 

STŘEDNÍ NABÍDKA »»» ONLINE PROGRAM  
   SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
Akreditováno MV ČR jako e-learning

Záznam 10denního vzdělávacího programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020
Lektor: ing. Pěva Čouková

Program specialisty pro veřejnou správu – e-learning

1 |  Co by Vám nemělo uniknout ze znalosti hmotného a nehmotného majetku pro obce 
a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-251/2020 

2 |   Jak zaúčtovat provozní a investiční transfery u obce a příspěvkové organizace, použití 
fondů z pohledu účetnictví a rozpočtových pravidel | č. akreditace: AK/PV-252/2020

3 |   Zásady nezbytné pro správně vedené účetnictví obce a příspěvkové organizace, zásoby, 
opravné položky a rezervy | č. akreditace: AK/PV-253/2020

4 |   Rozpočet obce a rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, výkaz FIN 2-12 M – chyby 
a omyly z pohledu účetní | č. akreditace: AK/PV-254/2020

5 |  Inventarizace a správná příprava na ni v návaznosti na povinnosti  
obce a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-255/2020

6 |  Vnitropodnikové směrnice pro obce a příspěvkové organizace –  
sestavení, chyby a omyly | č. akreditace: AK/PV-256/2020

7 |  Předkládání FIN 2-12 M a nezbytné kontroly a vazby na účetnictví očima  
auditora | č. akreditace: AK/PV-257/2020

8 | Účetní závěrka, její schvalování a vše nezbytné | č. akreditace: AK/PV-258/2020
9 | Závěrečný účet aneb jak kvalitně jej sestavit | č. akreditace: AK/PV-259/2020
10 |   Daňové přiznání k dani z příjmů pro obce a příspěvkové organizace | č. akreditace:  

AK/PV-260/2020

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#


MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

VELKÁ NABÍDKA »»» 2 X 6 ONLINE SEMINÁŘŮ
Ihned k dispozici | záznam tzv. navěky 
Natočeno v 1. pololetí 2021 | každý seminář v rozsahu 6 vyučovacích hodin

 ONLINE BALÍČEK  č. 1 –  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, 
účetní a dańová závěrka, chyby a omyly u majteku 
z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací

 ing. Simona Pacáková 
 ing. Bc. Lenka  Zábojová 

+

ONLINE BALÍČEK  č. 2 –  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, 
církve a další neziskové organizace od A do Z 

ing. Pavel Lampa

Chcete vědět více? Podívejte se sem (https://bit.ly/3dhrz40).

MAXI NABÍDKA »»» MALÁ + STŘEDNÍ + VELKÁ 
   NABÍDKA JEŠTĚ VÝHODNĚJI
Chcete naplnit zákony a vzdělávat se efektivně?

Tato nabídka zahrnuje:

1.    Knihy 

• Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace +
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – obce, dobrovolné svazky obcí NEBO 
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – příspěvkové organizace

2. Online program Specialista pro veřejnou správu

3.  Balíčky online seminářů (2 x 6 online seminářů) 

•  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, účetní a dańová závěrka, 
chyby a omyly u majteku z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací + 

•  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, církve a další neziskové 
organizace od A do Z

»»  NABÍDKA JE DOČASNÁ – NENECHTE SI UJÍT  ««
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE:

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://bit.ly/3dhrz40
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
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ucetni-portal.cz/videa/eshop

1 h 12 min

Účetní a daňová závěrka – komplikované 
problémy příspěvkových organizací
ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

2 h 00 min

Účetní závěrka subjektů  
z veřejného sektoru
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

1 h 39 min

Zákon o finanční kontrole  
a interní audit ve veřejné sféře
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

20. 5. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

2 h 03 min

Poslední přiznání k DPH roku 2021

ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

13. 1. 2022

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

ucetni-portal.cz/videa/

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-ucetni-a-danova-zaverka-2019-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-natoceno-12-12-2019-146-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetni-zaverka-2019-subjektu-z-verejneho-sektoru-12-12-2019-139-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-za-kon-o-financni-kontrole-a-interni-audit-ve-verejne-sfe-re-b-20-5-2019-119-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-posledni-priznani-k-dph-roku-2021-13-1-2022-19-00-243-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

