CHECKLIST PRO ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ
SKLADU Z POHLEDU BOZP

CHECKLIST

PRO ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ SKLADU Z POHLEDU
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Vyplňte tento checklist, a získáte základní povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve skladu.
Na jednotlivé otázky můžete odpovědět:

ANO

NE

X

(opatření splněno)

(opatření není naplněno)

(problematika se na daný
sklad nevztahuje)

Kladné odpovědi na všechny otázky není možné považovat za potvrzení plného souladu s požadavky právních
předpisů. Tento checklist se nezaobírá zejména obecně závaznými požadavky BOZP na pracoviště, jako můžou být
požadavky na hodnocení rizik, školení zaměstnanců, revize provozovaných zařízení apod. Záporně zodpovězené
otázky doporučujeme dále diskutovat, především ve spolupráci vedení společnosti, vedoucího zaměstnance skladu
a osoby odborně způsobilé v BOZP.
Tento checklist je vhodný pro běžné průmyslové sklady a naopak není vhodný pro speciální druhy skladů, jako jsou
chemické sklady, potravinářské sklady, sklady výbušnin apod.

1.

DOKUMENTACE SKLADU

SPLNĚNO

1.1.

Je pro sklad k dispozici schválená projektová dokumentace skutečného provedení objektu?

1.2.

Je součástí schválené projektové dokumentace skutečného provedení objektu také požárně bezpečnostní
řešení skladu?

1.3.

Je pro sklad k dispozici schválená projektová dokumentace skutečného provedení objektu?

1.4.

Dodržujete podmínky schválené projektové dokumentace skladu?

1.5.

Je k dispozici místní řád skladu?

1.6.

Obsahuje místní řád skladu všechny náležitosti vyžadované ČSN 26 9030 včetně půdorysného
schematického plánu skladu?

2.

FYZICKÉ PROSTORY SKLADU

2.1.

PODLAHY SKLADU

2.1.1.

ANO

NE

X

ANO

NE

X

Je povrch podlah skladu rovný, pevný, upravený proti skluzu, bez nebezpečných prohlubní, otvorů nebo
nebezpečných sklonů?

2.1.2. Jsou podlahy provedené tak, aby je bylo možné čistit a udržovat?
2.1.3. Odpovídá nosnost podlahy předpokládanému způsobu využití?
2.1.4.

Zajistili jste bezpečný přístup a ochranu proti pádu všude tam, kde je rozdíl mezi podlahami nebo okolním
terénem vyšší než 0,5 m?
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SPLNĚNO
ANO
2.1.5.

Zřídili jste u všech pracovišť a komunikací, kde je rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m, a na volných okrajích
mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích a vyrovnávacích rampách zábradlí nebo jste zajistili ochranu
osob proti pádu jiným způsobem?

2.1.6.

Pokud hrozí nebezpečí podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětů z výšky, opatřili jste zábradlí
u podlahy ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m?

2.1.7.

Zakryli jste všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách nebo jste je ohradili bezpečnými
kryty s dostatečnou nosností, zapouštěnými do úrovně okolní podlahy?

2.2. KOMUNIKACE
2.2.1.

ANO

NE

NE

X

X

Stanovili jste ve skladu komunikace pro pěší?

2.2.2. Stanovili jste ve skladu komunikace pro dopravní prostředky?
2.2.3.

Jsou komunikace vedené tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu
dopravních prostředků a aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců zdržujících se v jejich blízkosti?

2.2.4. Jsou komunikace od ostatních ploch se stejnou úrovní výrazně odlišené?
2.2.5. Jsou komunikace dostatečně široké?
2.2.6. Zajistili jste dostatečnou podchodnou výšku komunikací, tj. 2,1 m?
2.2.7.

Udržujete komunikace trvale volné?
Zajistili jste v případě komunikací užívaných jak chodci, tak dopravními prostředky dostatečnou šířku

2.2.8. jízdního pruhu stanovenou v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků včetně šířky nákladu

a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 1,1 m?

Pokud není možné bezpečný prostor pro pěší na společné komunikaci pro pěší a dopravní prostředky

2.2.9. zajistit, stanovili jste taková organizační a popř. i technická opatření, aby v době provozování dopravy

byla v těchto místech chůze zakázaná?

2.2.10.

Zajistili jste dostatečný prostor pro pěší mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody,
chodbami a schodišti?

2.2.11.

Opatřili jste chodníky pro pěší v případech, kdy východy nebo průchody ústí do průjezdu objektu,
zábradlím?

2.2.12. Jsou dveře vedoucí do průjezdu skladu osazené tak, aby při otevření nezúžily šířku chodníku pro pěší?
2.2.13.

Jsou v případě potřeby (povaha provozu a uspořádání pracoviště to vyžaduje z hlediska bezpečnosti
zaměstnanců) komunikace opatřené vhodným ohrazením?

2.2.14.

Pokud komunikace vedou pod manipulačním prostorem jeřábu, zajistili jste je tak, aby osoby neohrožoval
padající materiál nebo dopravované předměty?

2.2.15.

Vybavili jste nebezpečné prostory, ve kterých vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců
nebo předmětů, zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do těchto prostorů?

2.2.16. Je nebezpečný prostor výrazně označený příslušnými značkami?
2.2.17.

Přijali jste vhodná organizační opatření na ochranu zaměstnanců s povolením vstupovat
do nebezpečného prostoru?

2.2.18.

Jsou k dispozici vhodné značky v dostatečném počtu nebo provedení sloužící pro označení místa práce
na komunikaci (např. v případě údržby)?

2.2.19. Zajistili jste prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor skladu?
2.2.20. Stanovil zaměstnavatel vnitřním předpisem lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací?
2.2.21. Zajistili jste, aby komunikace nesloužily jako trvalé pracoviště?
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2.3. NAKLÁDACÍ A VYKLÁDACÍ RAMPY
2.3.1.

Vyhovuje manipulační prostor rampy rozměrům manipulačních jednotek, kterými má být při nakládání
a vykládání manipulováno?

2.3.2.

Vyhovuje manipulační prostor rampy rozměrům po nich pojíždějících dopravních prostředků?

2.3.3.

Jsou volné okraje ramp trvale označené značkami označujícími nebezpečnou hranu a upozorňujícími na
nebezpečí pádu osob nebo rizika střetu osob s překážkami (žlutočerné šrafování)?

2.3.4.

Mají rampy zřízený aspoň jeden bezpečný přístup (např. schodiště se zábradlím) nebo výjezd?

2.3.5.

Jsou rampy, které převyšují okolní plochu o víc než 0,5 m a které slouží také pro pěší podél volného
okraje, vybavené vhodným ochranným zařízením proti pádu, např. snímatelným ochranným zábradlím?

3.

MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY VE SKLADU

3.1.

TEPLOTA VE SKLADU

3.1.1.

SPLNĚNO
ANO

NE

X

ANO

NE

X

ANO

NE

X

ANO

NE

X

ANO

NE

X

Zajistili jste ve skladu odpovídající teplotu s ohledem na druh vykonávané práce?
V případě nevytápěných skladů, mají zaměstnanci k dispozici vhodné osobní ochranné pracovní

3.1.2. prostředky k ochraně proti chladu (např. čepici, zimní pracovní oděvy, zimní pracovní rukavice nebo zimní

obuv)?

3.1.3. Mají zaměstnanci možnost uvařit si teplý nápoj?
3.1.4. Stanovili jste opatření ke snížení vysoké teploty ve skladu (zejména v horkých letních dnech)?

Přijali jste organizační opatření ke zvládání vysoké teploty ve skladu (bezpečnostní přestávky, zkrácenou

3.1.5. dobu práce, poskytování ochranných nápojů, osobních chladivých prostředků a letních oděvů, instalaci

zvlhčovačů vzduchu apod.)?

3.2. VĚTRÁNÍ SKLADU
3.2.1. Zajistili jste ve skladu dostatečnou výměnu vzduchu odpovídající nejméně projektovým požadavkům?

3.3. OSVĚTLENÍ SKLADU
3.3.1. Zajistili jste dostatečné osvětlení skladu, a to všech jeho míst?
3.3.2.

Přijali jste opatření pro případ náhlého výpadku elektrického proudu a nefunkčnosti hlavního osvětlení
skladu?

3.4. HLUK
3.4.1. Vyhodnotili jste úroveň hluku ve skladu prostřednictvím měření akreditovanou laboratoří?
3.4.2. Přijali jste technická nebo organizační opatření ke snížení emisí hluku ve skladu?
3.4.3. Přijali jste odpovídající opatření k omezení negativních účinků hluku?
3.4.4. Proškolili jste zaměstnance o riziku hluku?
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4.

ZAŘÍZENÍ A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY VE SKLADU
SPLNĚNO

4.1. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

ANO

NE

X

ANO

NE

X

Vypracovali jste místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravní prostředky upravující zásady
4.1.1.
bezpečného provozu dopravních prostředků ve skladu?
4.1.2.

Dostávají řidiči přijíždějící ke skladu nebo vjíždějící do skladu podle potřeby dostatečné informace
o příjezdové trase a místu příjezdu, např. i formou poskytnutého schematického plánu?

4.1.3.

Provedli jste dostatečné informativní značení příjezdové trasy, jakožto i značení ramp, nákladových
prostorů nebo vstupních vrat do skladu pro snadnou orientaci řidiče?

4.1.4.

Zvolili jste trasy pro dopravní prostředky tak, aby byly co nejjednodušší, nejkratší, bez ostrých zatáček
a s minimální nutností couvání?
Přijali jste taková organizační opatření, aby couvající dopravní prostředek nemohl přejet osoby (např.

4.1.5. vyloučením pohybu osob, dohledem poučené osoby, signalizováním poučenou osobou nebo technickými

opatřeními)?

4.1.6.

Přijali jste taková opatření, která zajistí, že řidič vozidlo neuvede do pohybu před ukončením nakládky/
vykládky?

4.1.7.

Stanovili jste pro řidiče bezpečné prostory, kde nejsou ohrožovaní provozem skladu a kde se můžou
bezpečně zdržovat?

4.1.8. Stanovili jste pro řidiče vhodné sociální prostory a zajistili jste jim k nim bezpečný přístup?

Poučili jste řidiče dostatečně o tom, aby při pohybu po skladu používali stanovené osobní ochranné

4.1.9. pracovní prostředky (především reflexní oděv, popř. průmyslovou ochrannou přilbu, chrániče sluchu nebo

další na základě rizik ve skladu)?

4.2. MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY

(především motorové manipulační vozíky)

Vypracovali jste místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravní prostředky, který upravuje zásady
4.2.1.
bezpečného provozu manipulačních prostředků ve skladu?
4.2.2.

Můžou manipulační prostředky obsluhovat jen dostatečně kvalifikovaní (zdravotně a odborně)
zaměstnanci?

4.2.3.

Seznámili se zaměstnanci obsluhující manipulační prostředky důkladně mj. s návodem k obsluze
konkrétního prostředku?

4.2.4.

Používají zaměstnanci obsluhující manipulační prostředky stanovené osobní ochranné pracovní
prostředky?

4.2.5.

Vyžadujete, aby zaměstnanci obsluhující manipulační prostředky používali bezpečnostní pás (pokud jím je
prostředek vybavený), a kontrolujete to?

4.2.6. Stanovili jste opatření, aby řidiči manipulačních prostředků při jízdě pro zvýšení své viditelnosti svítili?
4.2.7.

Přijali jste technická opatření ke zvýšení viditelnosti manipulační techniky, jako je třeba instalace
dodatečného osvětlení (např. tzv. Blue spot light)

4.2.8.

Přijali jste dostatečná technická a organizační opatření k zabránění střetu manipulačních prostředků
s osobami?

4.2.9.

Stanovili jste organizační a technická opatření, abyste zajistili respektování maximální povolené bezpečné
rychlosti manipulačních prostředků?

4.2.10. Udržujete provozované manipulační prostředky v řádném technickém stavu?
4.2.11. Používáte ve skladu jen vhodné manipulační prostředky s ohledem na požadované manipulace?
4.2.12. Používáte ve skladu jen vhodné manipulační prostředky s ohledem na emise a ovzduší skladu?
4.2.13.

Zavedli jste organizační nebo technická opatření, aby odstavené dopravní manipulační prostředky byly
zajištěné proti zneužití neoprávněnou osobou?

BOZP
FORUM.CZ

https://bozpforum.cz

BOZP
Spolek Kompetentních Logistiků a Dodavatelů

FORUM.CZ

https://bozpforum.cz

4/8

SPLNĚNO

4.3. JEŘÁBY

ANO

4.3.1.

Zpracovali jste systém bezpečné práce pro jeřáb a stanovili tak pravidla pro zajištění bezpečného
provozu jeřábu?

4.3.2.

Můžou jeřáb obsluhovat jen dostatečně kvalifikovaní (zdravotně a odborně) zaměstnanci – jeřábníci?

4.3.3.

Můžou jeřábová břemena vázat jen dostatečně kvalifikovaní (zdravotně a odborně) zaměstnanci –
vazači?

NE

X

4.3.4. Seznámili se zaměstnanci obsluhující jeřáb důkladně mj. s návodem k obsluze konkrétního jeřábu?

4.3.5.

Používají zaměstnanci obsluhující jeřáb nebo vážící jeřábová břemena stanovené osobní ochranné
pracovní prostředky (např. průmyslovou ochrannou přilbu, vhodné pracovní rukavice, reflexní oděv nebo
bezpečnostní obuv)?
Stanovili jste technická a organizační opatření k zabránění ohrožení osob, které se na obsluze jeřábu

4.3.6. nebo vázání jeřábových břemen nepodílejí (vymezení ohroženého prostoru, přijetí technických opatření,

vyloučení pohybu osob apod.)?

4.3.7.

Udržujete provozované jeřáby v řádném technickém stavu?

4.3.8.

Používáte ve skladu jen vhodné jeřáby s ohledem na požadované manipulace?

4.3.9. Zavedli jste organizační nebo technická opatření, aby jeřáb nemohly použít nepovolané osoby?

4.4. REGÁLY

ANO

4.3.1.

Používáte ve skladu jen vhodné regály pro ukládané manipulační jednotky a břemena?

4.3.2.

Máte pro regály k dispozici průvodní dokumentaci výrobce?

4.3.3.

Sestavili jste regály v souladu s průvodní dokumentací výrobce?

4.3.4.

Máte regály označené štítkem s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci
(v souladu s průvodní dokumentací regálu)?

4.3.5.

Nedochází k přetěžování regálů?

NE

X

4.3.6. Mají skladníci možnost ověřit hmotnost materiálu, který do regálu ukládají?
4.3.7.

Udržujete přístup k regálům trvale volný?

4.3.8.

Zajistili jste, aby osoby na regály nebo do regálů nevstupovaly?

4.3.9.

Zajistili jste, aby montáž, demontáž, popř. údržba regálů probíhala bezpečným způsobem, zejména
s ohledem na riziko pádu z výšky?

4.3.10.

Opatřili jste bezpečná pracovní zařízení (schůdky, plošiny apod.) pro případ potřeby ručního ukládání do
regálu ve výšce víc než 1,8 m?

4.3.11. Jsou břemena a manipulační jednotky v regálech uložené takovým způsobem, aby nemohly vypadnout?
4.3.12. Zajistili jste, aby do regálu nebyly ukládané poškozené manipulační jednotky?
4.3.13.

V případech, kdy hrozí vypadnutí břemene nebo jeho části z regálu na osoby, ví tyto osoby o takovém
riziku a vyžadujete, aby používaly průmyslové ochranné přilby?

4.3.14. Jsou uličky mezi regály široké aspoň 1 000 mm?
4.3.15. Udržujete uličky mezi regály trvale volné?
4.3.16.

Jsou regály dostatečně chráněné proti nárazu projíždějících dopravních nebo manipulačních prostředků
(např. mechanickými zábranami)?
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SPLNĚNO
4.3.17.

Zajistili jste, aby vzdálenost mezi horní hranou ukládaného materiálu a nejnižší stropní konstrukcí byla
aspoň 200 mm?

4.3.18.

Kontrolujete pravidelně regály v souladu s pokyny výrobce, zpracovaným místním řádem skladu nebo
jinou vnitřní dokumentací, nejméně ale 1x ročně?

ANO

NE

X

ANO

NE

X

ANO

NE

X

ANO

NE

X

4.3.19. Vyřazujete poškozené regály nebo jejich části neprodleně z používání, a to až do jejich řádné opravy?

5.

EXTERNÍ OSOBY VE SKLADU

5.1.

Stanovili jste organizační opatření pro zajištění bezpečného pobytu externích osob ve skladu (např. jste je
popsali v místním řádu skladu)?

5.2.

Informujete externí osoby dostatečně a prokazatelně o rizicích, které jim při pobytu ve skladu hrozí,
a o opatřeních, která je nutné dodržovat k omezení negativního působení těchto rizik?

5.3.

V případě, že ve skladu působí současně zaměstnanci dvou a víc zaměstnavatelů, určili jste jasně
zaměstnavatele, který koordinuje zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

6.

NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

6.1.

Je sklad podle projektové dokumentace určený ke skladování nebezpečných chemických látek a směsí?

6.2.

Dodržujete maximální povolené množství (podle projektové dokumentace) skladovaných chemických
látek?

6.3.

Máte ke skladovaným nebezpečným chemickým látkám a směsím k dispozici bezpečnostní listy?

6.4.

Dodržujete skladové požadavky stanovené v bezpečnostních listech?

6.5.

Poučili jste zaměstnance o rizikovosti skladovaných nebezpečných chemických látek a směsí?

6.6.

Mají zaměstnanci k dispozici vhodné osobní ochranné pracovní prostředky pro nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a směsmi?

6.7.

Jsou k dispozici vhodné asanační prostředky, a to v dostatečném množství?

6.8.

Poučili jste zaměstnance o způsobu použití asanačních prostředků?

6.9.

Máte připravené nádoby a postupy (např. v místním řádu skladu) na likvidaci použitých asanačních
prostředků?

7.

MANIPULAČNÍ JEDNOTKY

7.1.

Máte k dispozici dostatečné informace o manipulačních jednotkách nebo prostředcích k jejich vytvoření
(nosnost palet, maximální stohovací výšku, počet vrstev apod.)?

7.2.

Zajistili jste, aby manipulační jednotky, které nejsou označené stohovací nosností, stohovací výškou
nebo počtem vrstev ve stohu a u kterých tyto skutečnosti nejsou uvedené ani v provozní nebo průvodní
dokumentaci, nebylo možné stohovat?

7.3.

Zavedli jste taková opatření, aby se poškozené manipulační jednotky nepoužívali?

7.4.

Zavedli jste organizační opatření, aby osoby nelezly po nastohovaných manipulačních jednotkách?
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SPLNĚNO
7.5.

Zajistili jste, aby stabilitu stohů manipulačních jednotek nenarušovalo opírání nebo připevňování
jakýchkoli předmětů (kromě tabulek s označením)?

7.6.

Zajistili jste, aby nebylo možné stohovat poškozené manipulační jednotky?

7.7.

Zajistili jste, aby nebylo možné stohovat jiné než shodné manipulační jednotky?

7.8.

Zajistili jste, aby stohy manipulačních jednotek nevykazovaly vychýlení od svislice větší než 2 %?

7.9.

Vytvořili jste ve skladu takové podmínky, aby nemuselo docházet k nadzdvihování a ustavování
manipulačních jednotek do žádané polohy jen jedním ramenem vidlice?

7.10.

Vytvořili jste ve skladu takové podmínky, aby nedocházelo k přesuvné manipulaci (smykem, tažením nebo
tlačením), pokud k tomu nejsou manipulační jednotky přímo určené?

7.11.

Vymezujete při manipulaci s manipulačními jednotkami manipulační prostor se zákazem vstupu
nepovolaným osobám?

8.

NE

X

ANO

NE

X

ANO

NE

X

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

8.1.

Zajistili jste, aby nedocházelo ke zdvihání osob nedovolenými způsoby a prostředky, např. pomocí
vysokozdvižných manipulačních vozíků bez přídavného zařízení (pracovní plošiny)?

8.2.

Zajistili jste, aby zaměstnanci nelezli po regálech a stozích manipulačních jednotek a nepoužívali ke
zvýšení místa práce nedovolené prostředky, jako jsou bedny, sudy, palety, stoly, židle apod.?

8.3.

Mají zaměstnanci k dispozici vhodné prostředky ke zvýšení místa práce (plošiny, schodiště, schůdky,
žebříky apod.)?

8.4.

Mají zaměstnanci v případech, kdy nemůžou pracovat z bezpečných zařízení (z plošin, schodišť, schůdků
apod.), k dispozici vhodné osobní ochranné pracovní prostředky?

9.

ANO

RUČNÍ MANIPULACE S BŘEMENY

9.1.

Omezujete ruční manipulaci s břemeny na minimum?

9.2.

Dodržujete maximální přípustné hmotnostní limity pro ručně manipulované břemeno mužem a ženou?

9.3.

Vyhodnotili jste riziko fyzické zátěže včetně lokální fyzické zátěže a pracovní polohy při manipulaci
s břemeny (prostřednictvím akreditovaného měření nebo odborného hodnocení)?

9.4.

Školíte zaměstnance dostatečně ve správných postupech manipulace s břemeny?

9.5.

Používají zaměstnanci při ruční manipulaci vhodné osobní ochranné pracovní prostředky podle rizik práce
(např. pracovní rukavice nebo bezpečnostní obuv)?

9.6.

Mají zaměstnanci k dispozici vhodné pomocné prostředky pro ruční manipulaci (např. háky, popruhy,
rudlíky, vozíky nebo paletovací vozíky)?

9.7.

Organizujete práci a stanovujete pracovní postupy tak, abyste při ruční manipulaci s břemeny předcházeli
úrazům a poškození zdraví zaměstnanců způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím,
zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemene kvůli
nedostatečnému upevnění, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení nebo spouštění nebo
nárazem zaměstnance do dopravního prostředku a uložených předmětů?
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10. PRVNÍ POMOC VE SKLADU

SPLNĚNO
ANO

10.1.

Vybavili jste pracoviště skladu prostředky pro poskytnutí a přivolání první pomoci po dohodě se
smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb a existuje o takové dohodě doklad?

10.2.

Má sklad k dispozici dostatečný počet prostředků k zástavě krvácení?

10.3.

Má sklad k dispozici automatický externí defibrilátor (AED)?

10.4.

Jsou prostředky pro poskytnutí a přivolání první pomoci řádně označené, trvale volné a přístupné?

10.5.

Sledujete expirační dobu prostředků pro poskytnutí první pomoci a pravidelně je obměňujete?

11.

NE

X

DALŠÍ PRVKY ZVYŠUJÍCÍ BEZPEČNOST PROVOZU SKLADU
ANO

11.1.

Stanovili jste pravidla pro používání mobilních telefonů ve skladu?

11.2.

Zvážili jste využití moderních antikolizních systémů?

11.3.

Zvážili jste využití chytrých zařízení zabraňujícím srážce osob s dopravními prostředky (např. chytré
semafory)?

NE

X

HODNOCENÍ DLE TOHOTO CHECKLISTU PROVEDL(I):

DATUM

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

FUNKCE

PODPIS
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